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Förord 
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inte minst fått mig att lita på min förmåga.  
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Sammanfattning    
Distriktssköterskan ansvarar för att leda och organisera omvårdnaden på särskilt 
boende. Sköra, multisjuka äldre patienter med mer komplexa behov blir allt fler i 
Sverige. För att möta dessa patienters behov behöver omvårdnaden en personcentrerad 
inriktning. Syftet med denna studie är därför att beskriva distriktssköterskans upplevelse 
av att leda omsorgspersonal på särskilt boende för främjandet av en personcentrerad 
vård. Metoden som använts är kvalitativ metod med induktiv ansats. Semistrukturerade 
intervjuer med fem olika distriktssköterskor har utförts. Resultatet har sedan analyserats 
med kvalitativ innehållsanalys. I resultatet framgår fyra kategorier som belyser 
distriktsköterskans upplevelse av att leda omsorgspersonal för främjandet av 
personcentrerad vård. Dessa är att få stöd, trygghetsskapande interaktioner, 
professionella egenskaper och organisatoriska förutsättningar. I diskussionen diskuteras 
hur stödet till distriktsköterskan kan se ut. Ett stöd kan vara att som distriktsköterska få 
undervisning i hälsofrämjande ledarskap ett annat är att få stöd i reflekterande team. 
Diskussionen belyser även att patienten i större utsträckning behöver göras delaktig för 
att skapa en personcentrerad vård.  

 
Nyckelord:  Distriktssköterska, ledarskap, personcentrerad vård, omsorgspersonal, 
särskilt boende, intervju 
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Inledning 
Omvårdnaden på särskilt boende går allt mer åt en personcentrerad vård. I 
distriktssjuksköterskans ansvar ingår att leda personal mot en personcentrerad vård. 
Distriktssköterskan har god kännedom om hur omvårdnaden kan utformas för att uppnå 
god livskvalité hos de äldre. Undersköterskor och vårdbiträden är de personer som 
arbetar allra närmast patienterna på särskilt boende. Det finns många modeller som 
används ute i de verksamheter som har till uppgift att främja personcentrerad vård. Jag 
har under mina år som sjuksköterska i kommunal äldrevård och under min 
verksamhetsförlagda utbildning på distriktsköterskeutbildningen ibland sett att 
samarbetet mellan olika professioner i äldreomsorgen varit bristfälligt. Detta har 
resulterat i att patientens välbefinnande inte sätts i fokus utan fokus lagts istället på 
arbetsuppgifter inom respektive yrkeskompetens. Jag har därför kommit att intressera 
mig för hur distriktsköterskans ledarskap kan främja det personcentrerade arbetet.  
 
Bakgrund 

Distriktssköterskan med ansvar att leda omvårdnad på särskilt boende 
Detta examensarbete kommer att fokusera på omvårdnaden vid personcentrerad vård. 
Fokus inom den personcentrerade vården ligger på att skapa balans och jämlikhet 
mellan personen som vårdar och personen som får vård. Därför är benämningen person 
att föredra för personer som får vård. Vidare i denna studie kommer jag dock att 
använda begreppet patient för personer som får vård för att underlätta förståelsen om 
vem som benämns. Vidare kommer undersköterskor och vårdbiträden som arbetar på 
särskilt boende att benämnas omsorgspersonal. Äldre patienter som är i särskilt behov 
av hjälp och stöd har enligt Socialtjänstlagen (2001:453) rätt att ansöka om boende i 
form av särskilt boende. Insatsen har som mål att bidra till äldres patienters 
välbefinnande, trygghet och en meningsfull tillvaro tillsammans med andra. Omsorgen 
på särskilt boende ska värna om patientens trygghet, delaktighet och autonomi.  
 
Distriktssköterskan ansvarar för att leda och organisera omvårdnaden på särskilt 
boende. I ansvaret ingår att lyssna på patienter och anhörigas berättelse och utifrån ett 
hälsofrämjande perspektiv planera omvårdnad. Planeringen av omvårdnaden ska utgå 
från patienten och patientens självbestämmande. I uppdraget ingår också ett pedagogiskt 
ansvar där distriktssköterskan har fördjupade kunskaper att handleda och undervisa 
patienter, anhöriga och omvårdnadspersonal. I vårdpedagogiken ingår även att förstå 
interaktioner i grupper och kommunikation som främjar lärande och utveckling. 
Distriktsköterskan ska leda utvecklingsfrågor och föra omvårdnadsarbetet framåt 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2019).  
 
Distriktssköterskor och personal inom rehabiliteringen i kommunal äldreomsorg arbetar 
under hälso- och sjukvårdslagen. Där beskrivs hur omvårdnaden ska främja patienters 
trygghet, kontinuitet och säkerhet. Omvårdanden ska bedrivas med respekt för 
patientens självbestämmande och integritet. Vidare ska sjukvården främja goda 
kontakter mellan sjukvårdspersonal och patient (2017:30). Sjuksköterskors arbete i 
kommunal vård styrs även av patientdatalagen (2008:355). Lagen beskriver 



 2 

sjukvårdspersonals skyldighet att föra journal och sjukvårdens skyldighet att 
tillhandahålla patientuppgifter.  
 
Sköra, multisjuka äldre patienter med mer komplexa behov blir allt fler i Sverige. Detta 
kräver utbildning på avancerad nivå för att möta patienternas behov. Vård av multisjuka 
äldre bedrivs alltmer ute i hemmen och avancerad sjukvård ges i större utsträckning till 
patienter som bor på särskilt boende (Josefsson, 2010). För att leda omvårdnaden för 
främjandet av personcentrerad vård behöver distriktssköterskan ha god kännedom om 
omvårdnadens ledarskap. Distriktssköterskan behöver ha kunskap om 
omsorgspersonalens gruppdynamik, motivera omsorgspersonal till att arbeta för 
främjandet av personcentrerad vård, lära ut omvårdnad och ge stöd (McComiskey, 
2017). En viktig del i distriktsköterskans ledarskap är ansvaret för att delegera hälso-och 
sjukvårdsuppgifter till omsorgspersonal. Åtgärder som kan delegeras är beskrivna i 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering (SOFSF 1997:14 ). Det 
kan vara uppgifter som läkemedelshantering, sårvård, kateterskötsel eller skötsel av 
nutritionspump. Delegering kan ges till omsorgspersonal med praktisk och reell 
kompetens och denna förnyas årligen. 
 
Goodman, Wooley & Knight (2002) beskriver att distriktssköterskor som arbetar på 
särskilt boende beskriver sitt arbete som tillfredställande.  Att bli uppskattad för sin 
kompetens både av omsorgspersonal, anhöriga och patienter är betydande för 
upplevelsen av att arbeta på särskilt boende. Distriktsköterskor beskriver också 
frustration i sitt arbete i form av att inte veta hur långt sjuksköterskans ansvar sträcker 
sig (Karlsson, Ekman och Fagerberg, 2009). Omsättning av personal inom omsorgen är 
en bidragande faktor till svårigheter att leda omsorgspersonal på särskilt boende. 
Sjuksköterskor beskriver att de ofta erbjuder utbildning till omsorgspersonal, men att 
omsorgspersonalen ofta inte blir kvar på enheten och att undervisningen då går förlorad 
(Goodman, Wooley & Knight, 2002).  

Till skillnad från sjukvårdspersonal såsom distriktsköterskor och rehabiliteringspersonal 
arbetar omsorgspersonal inom kommunal omsorg och särskilt boende under 
socialtjänstlagen (2001:453). Patienter som omfattas av socialtjänstlagen är de som kan 
bli beviljade ekonomiskt stöd och bistånd. Det kan vara hemtjänst eller beviljade 
insatser i form av särskilt boende. I socialtjänstlagen finns ingen tydlig beskrivning på 
yrkeskrav för att arbeta på särskilt boende som undersköterska eller vårdbiträde utan 
istället finns Socialtjänstens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal 
som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre (SOFSFS 2011:12). Omsorgspersonal 
som arbetar under socialtjänstlagen arbetar inte under patientdatalagen utan 
dokumentationsstöd omfattas av dataskyddsförordningen GDPR för socialtjänst 
(Sveriges kommuner och landsting, 2018).  

Layton (2015) belyser distriktssköterskans roll att leda teamet runt patienten till en god 
och säker vård. Här belyses en av uppgifterna att vara ett stöd och en ledare för teamet 
för att bedriva god vård. Studien av Wong, Cummings & Duschmare (2013) visar att 
ledarskap som stimulerar till goda relationer mellan distriktssköterskor och 
omsorgspersonal visar resultat där patienter är mer nöjda med den vård som ges, 
patientdödligheten är lägre, lägre antal läkemedelsavvikelser och lägre andel patienter 
som är i behov av slutenvård.  
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Gustafsson, Fagerberg & Asp (2010) visar hur sjuksköterskans ledarskap kan ge stöd till 
omsorgspersonal på olika vis. En del i ledarskapet kan vara att visa förståelse för 
omsorgspersonalens ibland svåra möten och situationer och att visa sitt stöd och sin 
förståelse för omsorgspersonal både på individ och gruppnivå. Att uppmärksamma och 
visa sitt genuina intresse för omsorgspersonalens svårigheter främjas av ett stöttande 
ledarskap. Sjuksköterskan kan även genom sitt ledarskap förbereda goda villkor för 
vårdandet. Omsorgspersonalen efterfrågar lösningar och lösningarna ligger ibland i ett 
svar från distriktssköterskan men oftast sker lösningarna i dialog med 
omsorgspersonalen. Vidare belyser Gustafsson, Fagerberg & Asp (2010) vikten av att 
lita på omsorgspersonalens förmåga att vårda. Relationen mellan sjuksköterskan och 
omsorgspersonalen behöver vila på tillit och anpassningsförmåga.  

Nilsen, Olafsen, Steinvåg, Halvari & Grov, (2016) visar att sjuksköterskor ofta upplever 
sitt ledarskap gentemot omsorgspersonal som nära. Sjuksköterskor upplever 
självständighet i sitt ledarskap och de ser sin ledarroll som viktig. Kollegor med samma 
uppdrag att leda omsorgspersonal kan ses som ett stöd och hjälp. Stödet och hjälpen 
uppstår när kollegor reflekterar och diskuterar det dagliga arbetet. Sjuksköterskor ser det 
också som gynnsamt att reflektera och diskutera tillsammans med omsorgspersonal. 
Vidare framgår det att sjuksköterskor upplever ett bristande stöd i sitt ledarskap från sin 
chef. Ofta landar fokus mellan distriktsköterska och chef på effektivitet och ekonomi. 
Distriktsköterskan har flera kontakter att förhålla sig till. Relationen och samarbetet med 
kollegor, som ansvarig ledare för omvårdnad i förhållande till omsorgspersonal och 
rapportering till närmaste chef. Studien ovan beskriver att det för närvarande finns en 
brist av stöttning för distriktsköterskans ledarskap.  

Teamarbete på särskilt boende 
I syfte att förstå och förhindra avvikelser inom hälso- och sjukvården gjorde Cronenwett 
et al (2007) en kartläggning av sjukvårdens nödvändiga kärnkompetenser. Samtliga 
professioner inom hälso- och sjukvården behöver känna till och ha fördjupade 
kunskaper inom de olika kärnkompetenserna för att bedriva en säker och god vård. 
Dessa är teamarbete, säkerhet i vården, personcentrerad vård, förbättringsarbete, 
kvalitetsförbättring och informatik. Personcentrerad vård beskrivs som att se med 
patientens ögon och karakteriseras av jämlikhet och partnerskap. Teamarbete beskrivs 
som samarbete mellan professioner. Teamet har gemensamt formulerade mål, 
kommunicerar öppet och alltid med patientens välmående i fokus. Säkerhet i vården och 
kvalitetsförbättring belyser vikten av att använda evidensbaserad vård samt att utvärdera 
och kvalitetsförbättra vården. Informatik behandlar ansvaret av att som 
sjukvårdspersonal använda rätt evidensbaserad information och rätt teknik, bland annat 
förstå betydelsen av att föra journal på korrekt vis (Cronenwett et al. 2007).  
 
På särskilt boende är det flera professioner, alla med specialistkunskap inom sitt ämne 
som arbetar tillsammans med patienten. Distriktssköterskan, omsorgspersonal, 
fysioterapeut, arbetsterapeut och biståndshandläggare för att nämna några. Andra som 
också inkluderas kan vara läkare, präst, psykolog, dietist med flera. För att vården ska 
kunna bedrivas på ett säkert sätt beskriver också Patientsäkerhetslagen (2014:821) 
betydelsen av att patienten bör vara en del av teamet. Syftet med teamet ska alltid utgå 
från patientens behov.  
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Interprofessionellt team kännetecknas av att professioner arbetar gemensamt mot ett 
gemensamt mål. Teamsamverkan utgör en del av sjukvårdens kärnkompetenser. Teamet 
är beroende av varandra och arbetet inom teamet präglas av öppenhet och 
professionalitet. Målet är tydligt för alla i teamet och ska så långt det är möjligt 
utformas tillsammans med patienten. Johansson, Eklund & Gosman-Hedström (2010) 
visar att patienterna inom den kommunala äldrevården ofta inte har kännedom om 
teamets mål. Brist på delaktighet leder till oro hos den äldre patienten. En faktor som 
främjar arbetet i teamet och som leder till en bättre vård för den äldre patienten är ärlig 
och rak kommunikation om teamets mål. För det andra är dokumentationen av målen 
central och för det tredje är nära samarbete och lyhördhet för varandras kompetens av 
betydelse.  

Josefsson (2015) beskriver en del av distriktssköterskans upplevelse av att arbeta i 
kommunal vård är att leda teamet. I detta omfattas att leda, informera och att lära ut 
omvårdnad. Detta område kan ibland av distriktssköterskorna upplevas som 
övermäktigt. Svårigheter i ledarskapet är ibland att distriktsköterskan ofta ansvarar över 
ett större område och ofta är ensam i sitt beslutsfattande. 

För att underlätta teamarbete förespråkar World Health Organisation (2010) att 
samarbete mellan professioner och möjlighet att träna detta bör integreras redan i 
professionernas utbildning. Likaså belyser Cronenwett (2007) hur teamsamverkan bör 
finnas med som en hörnsten i distriktsköterskans kärnkompetens och bör integreras i 
utbildningen.  

Personcentrerad vård  
Personcentrerad vård riktar fokus mot personen som får vård. Personen med sin 
livsberättelse, sina tankar och känslor står i fokus. Håkansson Eklund et al. (2018) 
belyser olika teman som kännetecknar personcentrerad vård. Empati beskriver förmågan 
att kunna sätta sig in patientens livsvärld med känslomässigt stöd, förståelse och 
medlidande. Respekt för patienten yttrar sig som respekt för patientens värderingar, 
tankar, vilja och önskan. Vidare beskrivs tema som engagemang som symboliseras av 
medveten närvaro hos patienten. Temat relation mellan patient och den som vårdar 
kännetecknas av partnerskap där ömsesidig tillit och jämlikhet uppstår i relationen. 
Kommunikationen präglas av ett givande och tagande parterna emellan. Delat 
beslutsfattande innefattar patientens delaktighet i sin vård och lyfter patientens 
autonomi. Personcentrerad vård riktar fokus på personens hela livsvärld, 
livsvärldsperspektivet och ett holistiskt fokus är centralt. Patientcentrerad vård har 
mycket gemensamt med personcentrerad vård. En punkt som dock skiljer sig är att 
målet med patientcentrerad vård ofta är att upprätthålla god funktionalitet medan målet 
med personcentrerad vård är att upprätthålla meningsfullhet för patienten (Håkansson 
Eklund et al. 2018). Känsla av meningsfullhet är också en central del i det salutogena 
förhållningssättet tillsammans med känsla av begriplighet och hanterbarhet. Dessa tre 
utgör Aaron Antonovskys teori om känsla av sammanhang. Känslan av meningsfullhet 
utgör den mest centrala aspekten (Thorsen, 2008 s. 64). Att arbeta för en 
personcentrerad vård som främjar meningsfullhet främjar alltså i sin tur hälsa och 
livskvalité hos patienterna på särskilt boende.  
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Att leda personcentrerad vård  
Rokstad, Vatne och Engedal (2013) visar hur olika typer av ledarskap kan påverka den 
personcentrerade vården. Det transformativa ledarskapet visar på att främja den 
personcentrerade vården. Ledarskap där distriktsköterskan har en tydlig och integrerad 
vision och som fokuserar på långsiktiga mål verkar gynnsamt för den personcentrerade 
vården. Distriktssköterskan som är delaktig och närvarande i den dagliga vården verkar 
gynnsamt för att personalen ska arbeta effektivt för främjandet av personcentrerad vård. 
Uppmuntran och beundran över omsorgspersonalens arbete är också betydande för den 
personcentrerade vården. Distriktssköterskan som är närvarande och är synlig endast vid 
svåra situationer uppfattas av personal som tillmötesgående men oftast som 
frånvarande. Distriktssköterskan som sällan befinner sig på plats och som för det mesta 
ger ut skriftlig information om hur omvårdnaden bör gå till upplevs som frånvarande. 
Detta påverkar den personcentrerade vården då omsorgspersonalen inte förstår 
betydelsen av den.  

Vårdvetenskapligt perspektiv 
Livsvärld 
Begreppet livsvärld talar om hur människan ser på sin omgivning, sig själv, sitt liv, sina 
tankar eller känslor. Människans livsvärld är unik och utgår från hur människan ser sig 
själv och sitt liv. Livsvärldsperspektivet gör det möjligt att skapa förståelse för den 
enskilde individens värld och behov, något som är centralt i den personcentrerade 
vården. Livsvärldsperspektivet belyser även vikten av att se personen i sitt 
sammanhang. Människan ingår i en kontext med andra människor och genom att ta del 
av patientens berättelse och med viljan av att ta del av patientens livsvärld kan vårdande 
ske. Detta kräver öppenhet och en vilja att förstå patientens livsvärld (Ekebergh, 2016 
ss. 66-71).  
 
En av hörnstenarna i den personcentrerade vården är betydelsen av patientens berättelse. 
Det är genom berättelsen vi kan ta del av patientens livsvärld. Socialtjänstlagen 
(2001:453) beskriver att omvårdnad på särskilt boende ska bedrivas i enlighet med 
personcentrerad vård. Som ett led i att skapa förutsättningar för detta arbetar 
omsorgspersonal aktivt med patienters levnadsberättelse. Svenskt register för 
Beteendemässiga och Psykiska symtom vid Demens, BPSD, (2019) använder 
levnadsberättelsen som ett verktyg för att ta del av patientens livsvärld.  
 
Hörberg, Galvin, Ekebergh & Ozolin (2019) beskriver att livsvärldsperspektivet även 
kan appliceras i det vårdande lärandet. Distriktssköterskan kan använda sig av 
livsvärldsperspektivet i sitt ledarskap till omsorgspersonal. Genom att distriktsköterskan 
är medveten om omsorgspersonalens lärande och livsvärld kan lärande om den 
personcentrerade vården underlättas. Omsorgspersonalen kan då känna sig sedd i den 
kontext de befinner sig i och förutsättningar för lärande kan ske. För att skapa ett 
lärande klimat med hänsyn till omsorgspersonalens livsvärld kan distriktssköterskan 
stimulera till intellektuell, emotionell och relationell reflektion.  
 
Noberg Boysen, Nyström Christensson Herlitz & Sundström (2017) beskriver att 
förståelse för patientens livsvärld skapar en känsla av tillit för den som vårdar. Genom 
att distriktssköterskan tar hänsyn till omsorgspersonalens livsvärld så kan även tillit i 
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lärandet skapas. Tillit kräver öppenhet och inbjudan och det är genom tillit vi kan skapa 
goda förutsättningar för att leda och vårda. Tillit bygger på uppriktighet och transparens. 
För att skapa en relation med omsorgspersonal som bygger på tillit behöver 
distriktsköterskan möta omsorgspersonalens roll som individ och människa men också 
personens professionella roll på arbetsplatsen.   
 

Hållbar utveckling på särskilt boende 
 
Åhlin (2015) rapporterar att sjukvårdspersonal som arbetar på särskilt boende ofta 
drabbas av stressrelaterade symtom såsom emotionell utmattning och stress i form av 
samvetskval. Ofta hör detta samman med konflikter inom organisationen samt 
nedskärningar i form av ekonomiska besparingar. Ständiga omorganisationer och nya 
riktlinjer kan vara stressande för personal som upplever att patientens välmående går 
förlorat. Nya riktlinjer som inte är förankrade eller skapade av personal själva upplevs 
som hindrande. Detta mönster leder till ökat antal sjukskrivningar och i slutändan 
ekonomisk och professionell förlust inom organisationen. För att undvika detta och för 
att arbeta för en hållbar utveckling både på social och ekonomisk nivå hos 
omsorgspersonal krävs ett stöttande ledarskap och daglig närvaro av sjuksköterska på 
särskilt boende.  
 
I distriktssköterskans ansvar ingår att arbeta med främjandet av en hållbar utveckling på 
individ, grupp- och samhällsnivå. Detta innebär att distriktsköterskan behöver ta hänsyn 
till hållbarhetsaspekten vid exempelvis val av behandling men också värdera nya 
riktlinjer och omorganisationer (Svensk sjuksköterskeförening, 2019). Därför spelar 
distriktssköterskans ledande arbete en viktig roll vid förändring av arbetsförhållanden 
bland omsorgspersonal. Slimane (2012) belyser ledarskapets betydelse för en hållbar 
utveckling. Det är i samarbetet med varandra, att utforma gemensamma mål, relationer 
som bygger på tillit och respekt för varandra som främjar en hållbar utveckling.  
 
Jonasson, Karlsson & Nyström (2014) belyser förutsättningar för att en hållbar 
utveckling ska kunna utvecklas med hjälp av reflekterande team. För att ledaren ska 
kunna gynna utveckling och främjandet av hållbar utveckling krävs egenskaper som 
reflekterande förhållningssätt, gemensamt engagemang och strukturer som främjar 
utveckling och lärande. Detta visar på att distriktssköterskan med fördel i exempelvis 
tider av omorganisationer kan använda sig av reflekterande förhållningssätt för att skapa 
en hållbar social utveckling. 
 
 
Problemformulering 
Studier visar att distriktsköterskan har en central roll för att leda omvårdnaden på 
särskilt boende. I distriktssköterskans profession ingår att leda och undervisa 
omsorgspersonal. Studier visar att personcentrerad vård främjar patienters livskvalité 
och hälsa. Personcentrerad vård bidrar till en förståelse för patientens livsvärld och 
skapar ett jämlikt förhållningssätt mellan patient och vårdare. Därför har 
distriktsköterskan ett ansvar över att leda och säkerställa att omvårdnaden bedrivs i 
enlighet med personcentrerad vård. Studier visar att samverkan mellan professioner 
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spelar en avgörande roll för vårdens kvalité. Få studier har dock gjorts på 
distriktsköterskans upplevelser av att leda omvårdnad för främjandet av en 
personcentrerad vård. Genom att belysa distriktssköterskors upplevelser av att leda 
omsorgspersonal för främjandet av personcentrerad vård kan personcentrerad vård 
främjas.  
 
Syfte 
Syftet med studien är att beskriva distriktssköterskors upplevelse av att leda personal på 
särskilt boende för att främja personcentrerad vård.  
 
Metod 

Vetenskaplig ansats 
Metoden som har valts är kvalitativ metod med induktiv ansats, då syftet är att beskriva 
distriktsköterskors upplevelse av att leda omsorgspersonal för främjandet av 
personcentrerad vård. Kvalitativ metod med induktiv ansats avser beskriva 
erfarenhetsbaserade data. Datainsamlingen sker via intervjuer och analyseras med 
kvalitativ innehållsanalys. Den data som uttrycks i beskrivningar och tolkningar 
behöver ses i sitt sammanhang. Den induktiva ansatsen innebär att data bearbetas och 
tolkas förbehållningslöst och utan i förväg formulerade hypoteser. Analys och 
bearbetning enligt induktiv ansats utgår från data till teoretisk förståelse. Det abstrakta 
lyfts från konkreta data (Graneheim och Lundman, 2003).  
 

Deltagare 
Vidare kommer deltagare i urvalet att benämnas informanter. Detta för att tydliggöra 
när deltagare i studien benämns men också för att illustrera deltagares aktiva roll. 
Informanterna har valts ut för att spegla syftet, detta för att materialet ska omfatta det 
valda ämnet. Urvalet av informanter har efter mån av tid och resurser samlats in i form 
av bekvämlighetsurval. Kommuner som är geografiskt nära har därför tillfrågats 
(Streubert & Carpenter, 2011 ss. 28-29). Verksamhetschefer för den kommunala hälso- 
och sjukvården i fem kommuner i östra Sverige har kontaktats via epost. Se bilaga 1. 
Där informerades verksamhetschefer om studiens syfte samt inklusionskriterier för att 
delta, därefter erhölls muntligt godkännande av tre kommuner som överensstämmer 
med inklusionskriterierna. Inklusionskriterierna för att delta är avgränsade till 
legitimerad distriktssköterska som arbetar på särskilt boende. Vidare kontaktades sex 
informanter som matchade kriterierna via epost. Informanterna erhöll information om 
studiens syfte, genomförande och kontaktuppgifter, se bilaga 2. Sex distriktssköterskor, 
fyra från den första, en från den andra och en från den tredje kommunen tackade ja till 
att medverka. En distriktssköterska blev sedan sjuk och kunde inte delta. Samtliga 
kommuner är mindre kommuner i östra Sverige, informanterna är kvinnor 35-53 år och 
har arbetat som distriktssköterskor 1,5 år-9 år. Samtliga har arbetat som patientansvarig 
sjuksköterska på särskilt boende 5-12 år.  
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Datainsamling 
Tid och plats för intervjuerna bestämdes i samråd med informanterna. Alla intervjuer 
hölls på distriktsköterskans arbetsplats. Intervjuerna genomfördes på distriktsköterskans 
kontor eller i en på förhand bokad konferenslokal. Som stöd i intervjun användes en 
intervjuguide med semistrukturerade frågor. Vid semistrukturerade frågor används 
större huvudfrågor som intervjuledaren utgår från. Uppföljande frågor ställs för att få 
fördjupad information (Brinmann, Kvale, 2015 ss.160-166). Se bilaga 3. Informanterna 
informerades om att deltagandet är frivilligt och att personuppgifter och material 
hanteras konfidentiellt. Vidare informerades informanterna om att intervjun baseras på 
distriktsköterskans upplevelser och att dessa upplevelser inte har ett rätt eller fel svar. 
Intervjun börjar med en kort introduktion om vem författaren till uppsatsen är och 
bakgrunden till det valda ämnet. Frågorna i intervjun är sedan utformade som öppna 
frågor för att inbjuda till reflektion. Inledningsvis ställs en reflekterande fråga om 
personcentrerad vård. Fråga två och tre fokuserar mer på ledarskapet för främjandet av 
personcentrerad vård. I samtalet använder intervjuledaren också följdfrågor för att 
utveckla resonemang och hålla intervjun nära syftet. Intervjuledaren använder sig av 
korta sammanfattningar i samtalet med informanten. Detta för att kontrollera delgiven 
information men också för att stimulera till ytterligare reflektion. Intervjun spelas in via 
dator i ett program som spelar in ljud och bild. Kameran riktas dock mot väggen så att 
enbart ljud kommer med i materialet. Intervjuerna varar  20-40 min. Avslutningsvis 
sammanfattar intervjuledaren huvudpunkter och frågar om informanten vill tillägga 
någonting ytterligare.  
 

Dataanalys 

Analys av data genomförs i enlighet med kvalitativ innehållsanalys efter modellen av 
Graneheim och Lundman (2003). Efter varje intervju har intervjun transkriberats 
ordagrant. Med detta menas att varje ord och även läten och pauser har skrivits ner. 
Författaren har sedan läst intervjuerna upprepade gånger för att försöka se vad 
intervjuerna handlar om i stora drag. I det här steget har fokus legat på att se 
övergripande latent innehåll, en tolkning av vad texten egentligen handlar om. Manifest 
innehåll talar om vad texten ordagrant handlar om (Granheim och Lundman, 2003). 
Både latent och manifest text innefattar mån av tolkning. Latent innehåll gör det dock 
på en högre abstraktionsnivå. Det är därför av betydelse av att se texten i sitt 
sammanhang och vara medveten om sin förförståelse. Under hela analysprocessen har 
tankar skrivits ner, likheter och skillnader i texten har identifierats. I nästa steg har 
analysenheter markerats och lyfts ut från texten. Till en början har alla analysenheter 
lyfts. Vidare har de analysenheter som inte svarar på studiens syfte sorterats bort. 
Analysenheterna kondenseras sedan till meningsbärande enheter. Kärnan i enheterna är 
kvar men texten är mer lätthanterlig. Vidare har de kondenserade meningsenheterna 
sorterats efter koder som kort beskriver innehållet av texten. Koder kan ses som etiketter 
på texten som talar om var texten hör hemma. Liknande koder har sedan parats ihop och 
bildat underkategorier som svarar på studiens syfte. Under analysprocessen har 
underkategorierna ändrats så att de stämmer väl överens med innehållet i den 
ursprungliga texten.  
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Ingen data från texten har uteslutits. Allt material som svarar på studiens syfte har lyfts 
ut och presenterats. 12 underkategorier har formulerats som har delats in i 4 
huvudkategorier. Kategorierna är behov av stöd, trygghetsskapande interaktioner, 
professionella egenskaper och organisatoriska förutsättningar. Exempel på 
analysprocessen presenteras i tabell 1.  

Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

Meningsenhet 
  

Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Mestadels är 
det ju 
egentligen att 
stötta 
personalen.. 
stötta genom 
samtal. Svara 
på frågor och 
bekräfta om 
det är något 
dom gör bra.  

Stötta genom 
samtal och 
bekräfta det 
dom gör bra.   

I samtal 
stödja 
och 
bekräfta 

Öppen och 
bekräftande 
kommunikation 

Trygghetsskapande 
interaktioner 

Etiska överväganden  
Forskning som involverar människor omfattas av lagen om etikprövning av forskning 
som avser människor SFS (2003:460). I distriktsköterskans profession ingår att främja 
evidensbaserad forskning och att arbeta utefter de gällande riktlinjer som beskriver 
forskningsprocessen (Svenska sjuksköterskeförening, 2017). Detta examensarbete 
bedrivs i enlighet med de fyra grundläggande kraven för individskydd som finns 
beskrivet av Vetenskapsrådet (2002). Dessa krav består av informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet 
handlar om att uppgiftslämnare och deltagare i forskning ska informeras om hur studien 
går till och dess syfte. Det ska vara tydligt att deltagandet är frivilligt och kan när som 
helst avbrytas utan anledning. Denna information har getts till informanterna och 
verksamhetscheferna via epost och ytterligare muntligt till informanterna. 
Informanterna informeras även om var uppsatsen kan läsas i sin helhet. Resultat och 
personuppgifter hanteras konfidentiellt och intervjuerna raderas när uppsatsen är 
publicerad. Informerat samtycke från informanter inhämtas både skriftligt och muntligt. 
Resultatet kommer endast att användas i syfte att uppnå evidensbaserad kunskap. 
Arbetet är utformat enligt god forskningssed och uppfyller kriterierna om att göra gott. 
Målet med kunskapen är att den ska verka utvecklande för personal och i slutändan 
främja personcentrerad vård på särskilt boende.  
 

Förförståelse 
Författaren till studien har i huvudsak arbetat som sjuksköterska inom kommunal 
äldreomsorg. Det dagliga arbetet har präglats av ett nära arbete med omsorgspersonal 
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och patienter på särskilt boende. Delaktighet och att skapa ett positivt lärande klimat har 
varit faktorer som har främjat samarbete mellan omsorgspersonal och sjuksköterska. 
Hinder i form av uppdelning och att inte arbeta sammansvetsat har också upplevts. 
Detta har medfört ett intresse för att ta reda på hur distriktsköterskan kan arbeta för att 
främja personcentrerad vård på särskilt boende. Graneheim och Lundman (2003) 
beskriver vikten av att sätta ord på sin förförståelse för att kunna lägga den åt sidan. 
Analys av data speglas alltid i någon mån av författarens förförståelse då det i 
analysprocessen ingår att abstrahera och kategorisera data. Författaren har bejakat sin 
förförståelse under arbetets alla delar. För att komplettera författarens kunskap och 
tidigare erfarenhet inom ämnet har författaren aktivt tagit del av vetenskapliga artiklar 
inom ämnet. Författaren har varit medveten om sin egen aktiva roll i insamling och 
tolkning av data och har med stöd av vetenskapliga texter och etiska riktlinjer 
identifierat sin förförståelse. Arbetets olika moment har även diskuterats med 
handledare och arbetskollegor. Detta har bidragit till att författarens förförståelse har 
kunnat läggas åt sidan (Brinkmann & Kvale, 2015 ss. 96-99).  
 
 
Resultat 
Resultatet av intervjuerna beskrivs i fyra kategorier. Dessa kategorier är behov av stöd, 
trygghetsskapande interaktioner, professionella egenskaper och organisatoriska 
förutsättningar. I varje kategori finns underkategorier beskrivna. I dessa underkategorier 
presenteras svar på hur distriktssköterskorna upplever att leda omsorgspersonal för 
främjandet av personcentreradvård.  

Tabell 2. Presentation av kategorier och underkategorier.  

Underkategori Kategori 
Behov av stödjande reflektion 

Att få stöd som distriktsköterska 

Behov av stöd 

Samarbete i teamet 

Levnadsberättelsen som en grund för samtal  

Öppen och bekräftande kommunikation 

Trygghetsskapande interaktioner 

Vara tillgänglig 

Undervisande förmåga 

Modet att leda 

Professionella egenskaper 

Omsorgspersonal med kunskap och kompetens 

Tillräcklig bemanning 

Organisatoriska förutsättningar 
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Vikten av dokumentation 

 

Behov av stöd 
Distriktssköterskorna beskriver att det finns ett behov av stöd i rollen att leda 
omsorgspersonal för främjandet av personcentrerad vård. Distriktssköterskorna 
beskriver att det finns ett behov av både stödjande reflektion och stöd i den egna 
professionen och de utmaningar som kan uppstå.  

Behov av stödjande reflektion 
I resultatet framgår att distriktssköterskor reflekterar tillsammans med sina kollegor. 
Diskussioner och reflektioner uppstår i den dagliga kontakten med kollegor. Då det inte 
finns tillgång till schemalagda reflektionsstunder uppstår den dagliga reflektionen i 
vardagligt samtal. Distriktssköterskorna upplever att de i den dagliga kontakten kan 
diskutera svårigheter i att leda omsorgspersonal för främjandet av personcentrerad vård. 
De uttrycker även en önskan om att det skulle vara gynnsamt med mer organiserad 
reflektion. De reflekterande samtalen ger distriktsköterskorna möjlighet att sätta ord på 
sina tankar samt att reflektera sina tankar om ledarskap med sina kollegor. Reflektion 
öppnar upp till ett kollegialt stöd där distriktsköterskorna tillsammans stöttar varandra i 
sitt yrkesutövande. 
 

”Vi kanske inte har bokade reflektionsstunder, vilket kanske hade varit bra 
[…] vi äter lunch ihop, då blir det mycket diskussioner och reflektioner[…]  
särskilt om det är någon som upplever sig ha bekymmer” 

 

Att få stöd som distriktsköterska 
Resultatet visar även att distriktssköterskorna har ett behov av att få stöd i sin 
professionsutövning. Ett sätt att få stöd i den egna professionen och i att leda 
omsorgspersonal för främjandet av personcentrerad vård är att som ”ny” 
distriktssköterska få stöd i form av mentorskap. Mentorskap är ofta en kollega med 
mera erfarenhet av att arbeta på särskilt boende.  
 

”När det kommer en ny sjuksköterska så får hon en, någon av oss som har 
jobbat längre som mentor. För det tar lite tid att komma in i rollen.” 

 
Distriktssköterskorna beskriver också ett behov av stöd med förståelse för det komplexa 
i att leda omsorgspersonal på särskilt boende. 
 

”Sen vet jag egentligen inte vad jag skulle behöva för stöd, ja, att alla förstår 
att det inte är så enkelt jämt.” 

Trygghetsskapande interaktioner 
Att leda omsorgspersonal till att stimulera trygghetsskapande interaktioner beskriver 
distriktsköterskorna främjar personcentrerad vård. Denna kategori är uppbyggd av tre 
underkategorier. Dessa är: samarbete i teamet, levnadsberättelsen som en grund för 
samtalet samt öppen och bekräftande kommunikation. Denna kategori innehåller 
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interaktioner och samtal mellan distriktsköterska och omsorgspersonal men även mellan 
patient och omsorgspersonal samt interaktioner med övriga professioner. Här nämns 
också interaktioner mellan distriktsköterska och patient. Gemensamt för interaktionerna 
är att på olika sätt skapa trygghet för patienten.  

Samarbete i teamet 
I resultatet framgår att teamsamarbete bidrar till ett ledarskap som främjar 
personcentrerad vård. Teamet kan bestå av olika professioner som samlas regelbundet 
för att samtala om en gemensam patient. Distriktssköterskorna beskriver att samarbete i 
team öppnar upp för samtal. Samtalen mellan olika kompetenser öppnar upp för 
reflektion över hur patienten kan göras delaktig. Distriktssköterskorna nämner att fokus 
för teamen ofta handlar om att aktivera patienter och att ta vara på det friska hos 
patienten. Samarbetet i teamet kan öppna upp till eftertanke och belysa en situation från 
flera synvinklar.  
 

”Om patienten är försämrad i sitt allmäntillstånd[…]  då sitter vi ner i team 
och då samverkar vi för att hjälpa patienten.”  

 
Distriktssköterskorna belyser att det finns en önskan att samarbetet inom teamet ska ha 
en mer hälsofrämjande inriktning. Distriktssköterskorna beskriver att patienter som tas 
upp för samtal på teamträffar ofta redan har hamnat i någon form av ohälsa och behov 
av att åtgärder är nödvändiga. Distriktsköterskorna har en önskan att även lyfta patienter 
som upplevs ha god hälsa och då samtala kring vad det är som gör att patienten 
upplever mening och kroppsligt välbefinnande. Detta för att arbeta aktivt med att bevara 
det friska och det som fungerar väl för patienten.  
 

” När det blir såhär tydligt vid team, skulle man vilja ha mer kontinuerligt, 
då kanske man kan förhindra att det blir något större sen[…] och man lär 
känna patienten och kan se tecken på förändring tidigare.” 

 
Samarbetet i teamet kan också användas för att främja den personcentrerade vården när 
nya patienter flyttar in på särskilt boende. Att samtala inom teamet kan vara en del av 
att lära känna patienten och att diskutera hur arbetet ska läggas upp för att få det så bra 
som möjligt för patienten. Distriktssköterskorna beskriver också omsorgspersonalens 
samarbete och förmågan att leda varandra inom teamet då distriktsköterskan inte alltid 
är på plats. Omsorgspersonalen samarbetar med varandra för att belysa varje patients 
resurser och unika behov som i sin tur främjar den personcentrerade vården. De 
samarbetar för att belysa vikten av delaktighet och meningsfullhet för patienten.  
 

”Vi tog verkligen tillvara på funktion, alltså vi mötte varje individs behov, 
och att dom skulle behålla dom små funktionerna, det var helt fantastiskt.” 

 
Distriktssköterskorna belyser samarbetet med patienten som en del av att arbeta utifrån 
värdegrunden. Omsorgspersonalen skapar en miljö där patienten är en del av teamet och 
på så vis skapas förutsättningar för patienten att uppleva välbefinnande och ett värdigt 
liv.  
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Levnadsberättelsen en grund för samtalet 
Det framkommer i resultatet att distriktssköterskorna ofta tar hjälp av patientens 
levnadsberättelse i samtal både med patienten och i samtal med omsorgspersonal. 
Levnadsberättelsen kan öppna upp till reflektion för vad patienten behöver. Den kan 
också ge ledtrådar till samtalsämne med patienten.  
 

”Dom är duktiga på det här med levnadsberättelsen, man kan liksom fånga 
upp någonting att prata om med patienten.” 

 
Distriktssköterskorna upplever att många av svaren i det förebyggande arbetet går att 
finna i patientens levnadsberättelse. Distriktssköterskorna beskriver också att patientens 
levnadsberättelse ofta utgör grunden vid mer komplexa patientfall. Patientens 
levnadsberättelse handlar om patientens liv och vad som är viktigt för den enskilda 
personen. Distriktssköterskorna säger att levnadsberättelsen kan inhämtas från patienten 
själv men kan också kan inhämtas från anhöriga. 
Vidare beskriver distriktsköterskorna levnadsberättelsen som särskilt viktig då nya 
patienter flyttar in på särskilt boende. Det blir ett sätt att lära känna patienten. Patienten 
tillsammans med anhöriga får skriva ner och berätta patientens historia, önskemål och 
värderingar. För att främja en personcentrerad vård kan distriktsköterskan använda sig 
av levnadsberättelsen i samtalet med omsorgspersonal. Distriktssköterskan kan i 
samarbetet med omsorgspersonal belysa betydelsen av att aktivt arbeta med 
livsberättelsen samt poängtera hur omsorgspersonalen kan använda den för att främja 
personcentrerad vård.  
 

Öppen och bekräftande kommunikation 
Distriktssköterskorna beskriver att kommunikation med omsorgspersonal är en central 
del i främjandet av personcentrerad vård. Kommunikationen behöver vara ärlig och rak 
och det finns ett behov av att kunna uttala sig fritt. Betydande är också att lyfta 
omsorgspersonalens styrkor och bekräfta dem i sitt arbete. Många gånger handlar det 
om att lyfta personalens styrkor men också att leda dem på rätt spår när det blir fel. 
Detta kan distriktsköterskan göra genom samtal. På så sätt kan distriktssköterskan vara 
ett stöd för omsorgspersonalen.  
 

”Mestadels är det ju egentligen att stötta, stötta genom samtal. Svara på 
frågor, bekräfta om det är något dom gör bra.”  

 
Distriktssköterskan upplever också att omsorgspersonal med utbildning har ett behov av 
att bli stärkta och bekräftade i sin kunskap och kompetens. Möjligheten till öppen och 
bekräftande kommunikation skulle kunna ske i det dagliga arbetet eller vid fikastunden. 
Att som distriktssköterska vara nyfiken och ställa frågor till omsorgspersonalen upplevs 
främja den personcentrerade vården. Det framkom också av informanterna att det tar tid 
att bygga relationer med omsorgspersonal. Det är också viktigt att som 
distriktssköterska anpassa kommunikationen efter omsorgspersonalens kunskap och 
kompetensnivå för att främja den personcentrerade vården.  
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Professionella egenskaper 
Resultatet visar även att distriktssköterskorna anser professionella egenskaper vara 
betydande för att leda omsorgspersonal för främjandet av personcentrerad vård. 
Kategorin är uppbyggd av tre underkategorier. Dessa är att vara tillgänglig, 
undervisande förmåga och mod att leda.  

Vara tillgänglig 
Distriktssköterskorna upplever att vara tillgänglig är en främjande faktor för 
personcentrerad vård. Många gånger kan samtal i korridoren lösa små som stora 
problem. Närvaron av distriktssköterskan på avdelningen skapar förutsättningar för 
dialog. Denna närvaro ger omsorgspersonal utrymme att ställa frågor till 
distriktssköterskan.  
 

”Varje dag som man jobbar är man ju på boendet[…]  det är viktigt[…] det 
kommer mycket frågor när jag är på boendet. Hur ska vi göra här?” 

 
Distriktssköterskorna beskriver daglig närvaro som en möjlighet att leda 
omsorgspersonal i riktning mot personcentrerad vård. Att vara närvarande på 
avdelningen beskrivs som en möjlighet att följa upp vårdplaner i den dagliga kontakten 
både med omsorgspersonal och patienter. Resultatet visar att distriktsköterskans närvaro 
bidrar till att skapa relationer med omsorgspersonalen. Att vara tillgänglig skapar också 
möjlighet att dagligen reflektera över det dagliga arbetet men även att finnas till som ett 
stöd för omsorgspersonalen. Distriktssköterskorna beskriver att tillgänglighet är en 
betydande del av att skapa tillit mellan distriktssköterskan och omsorgspersonalen.  
 

Undervisande förmåga 
Distriktssköterskorna berättar att en del av deras arbete för att leda omsorgspersonal för 
främjandet av personcentrerad vård handlar om att undervisa omsorgspersonalen. 
Behovet av undervisning syftar bland annat till delegerade av arbetsuppgifter såsom 
läkemedelshantering men även till att rikta fokus till goda värderingar. 
Distriktssköterskan riktar fokus på värdegrunden genom att stimulera till reflektion och 
betydelsen av att sätta patienten i centrum. Distriktssköterskorna beskriver betydelsen 
av att belysa patientens delaktighet och vad som är viktigt för ”just den” patienten. 
Distriktssköterskorna beskriver även att låta omsorgspersonal vara delaktig i 
distriktsköterskans dagliga arbete. Detta för att ge omsorgspersonalen en helhetsbild av 
patientens vård.  
 

”Jag vill nog gärna att dom ska vara med mycket, Att dom ska följa med in 
och titta även om det är ett sår som jag lägger om så vill jag ändå att dom 
ska förstå helheten.” 

 
Distriktssköterskorna säger att de många gånger undervisar om sjukdomar och lär ut om 
sjukdomarnas betydelse. Undervisningen anpassas och repeteras efter behov. 
Distriktssköterskan behöver anpassa undervisningen till omsorgspersonal som saknar 
tidigare kunskap och erfarenhet av att arbeta på särskilt boende. Distriktssköterskorna 
beskriver olika strategier för undervisning. Exempel som nämns är att distriktsköterskan 
ger omsorgspersonal möjlighet att i simuleringar få träna på läkemedelshantering. Detta 
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för att omsorgspersonalen och slutligen patienten ska kunna uppleva att 
läkemedelshanteringen fungerar på ett tryggt sätt. Distriktssköterskorna anser att 
undervisning och att skapa förståelse hos omsorgspersonal bidrar till deras utveckling.  
En förståelse för syftet av personcentrerad vård skapar delaktighet och en känsla av 
samarbete mellan distriktssköterskan och omsorgspersonalen.  

Mod att leda 
I resultatet framgår också att distriktssköterskorna upplever att det ofta krävs ett mod att 
leda omsorgspersonal för främjandet av personcentrerad vård, och att detta mod och 
förmågan att vidhålla sina beslut ofta kom med erfarenhet och för mindre erfaren 
distriktssköterska kan det vara svårare.  
 

”I början när man är ny så är det lite svårt att leda. Man kan reta upp sig 
kanske ibland och så men med åren så lär man sig att man har mycket att 
vinna[…] och efter ett tag faller det sig naturligt.”  

 

Organisatoriska förutsättningar 
Distriktssköterskorna beskriver olika organisatoriska förutsättningar som påverkar 
ledandet av omsorgspersonal för främjandet av personcentrerad vård. I detta arbete kan  
tre kategorier av organisatoriska förutsättningar skönjas. Dessa är: omsorgspersonal 
med kunskap och kompetens, tillräcklig bemanning och vikten av dokumentation.  

Omsorgspersonal med kunskap och kompetens 
I resultatet framgår att en bidragande faktor för den personcentrerade vården var att 
omsorgspersonal hade utbildning inom omvårdnad och erfarenhet av att arbeta med 
äldre patienter.  
 

”I dom bästa av världar så hade det varit utbildad personal som skapar 
förutsättningar till att ge en mer främjande kultur på särskilt boende[…] att 
man får leva gott den sista tiden.” 

 
Distriktssköterskorna belyser att det är en utmaning att leda omsorgspersonal som 
saknar kunskap och kompetens. Distriktssköterskorna exemplifierar att lång erfarenhet 
hos omsorgspersonal av att arbeta med patienter på särskilt boende ofta är främjande för 
den personcentrerade vården. Omsorgspersonalen får gå utbildningar såsom 
demensutbildningar som har förefaller gynnsamt för den personcentrerade vården. 
Distriktssköterskorna beskriver även att omsorgspersonalens kontinuitet bidrar till deras 
kunskap och kompetens. Kontinuitet hos personal bidrar till att distriktsköterskan ges 
möjlighet att lära känna personal och på så sätt ges möjlighet att anpassa undervisning 
och handledning. Kontinuitet hos personal bidrar även till att personalen lär känna 
patienter. Kontinuitet hos omsorgspersonal bidrar till regelbunden handledning av 
kollegor i personalgruppen. Personalkontinuitet är en bidragande faktor till att fler kan 
få delegering på läkemedelshantering, och med tiden kan omsorgspersonal få mer 
erfarenhet och kunskap som i sin tur bidrar till trygghet för patienterna. Erfarenhet och 
kompetens hos omsorgspersonalen bidrar också till att personalen aktivt arbetar med 
sina värderingar och med hjälp av detta skapas förutsättningar för delaktighet och 
meningsfullhet för patienterna.  
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Distriktssköterskorna beskriver även betydelsen av att omsorgspersonal har ett 
gemensamt språk med patienterna. Att förstå och göra sig förstådd är av betydelse för 
att kunna interagera med patienter och kollegor. Distriktssköterskorna belyser också 
vikten av att ha en förståelse för patienternas historia och värderingar för att kunna 
samtala kring dessa. Exempelvis finns beskrivningar om att ha kännedom om seder och 
traditioner och att ha kännedom om platsen patienten kommer ifrån är av betydelse.  

Tillräcklig bemanning 
Distriktssköterskorna upplever att bemanningen på särskilt boende har betydelse för den 
personcentrerade vården. Distriktssköterskorna upplever att tillräckligt med bemanning 
på särskilt boende kunde skapa förutsättningar för personcentrerad vård. 
Distriktssköterskorna nämner att tillräcklig bemanning skapar förutsättningar för att 
motverka oro hos patienterna.  
 

”För att det ska vara så bra som möjligt för alla så skulle det behövas mer 
personal, så att dom här oroliga som går runt, att man kan sätta sig med dom 
och prata och fika lite så rullar inte oron igång.” 

 
Distriktssköterskorna beskriver en maktlöshet i att inte kunna påverka bemanningen på 
särskilt boende. Trots att omsorgspersonalen stundtals är underbemannade uttrycker 
distriktsköterskan likväl en tilltro till omsorgspersonalens arbete.  

Vikten av dokumentation 
Distriktssköterskorna anser att dokumentation är en viktig del för att få fram 
information och för att gemensamt kunna arbeta för en personcentrerad vård. Att skriva 
en gemensam omvårdnadsplan tillsammans med omsorgspersonal och patient främjar 
den personcentrerade vården. Det upplevs dock som ett hinder när dokumentationen av 
gemensamt bestämda vårdplaner och omvårdnadsåtgärder inte läses av 
omsorgspersonal. Följderna av att den gemensamt upprättade vårdplanen inte läses 
medför att åtgärderna inte blir utförda. Distriktssköterskan upplever att det är svårt att 
nå ut med information när nedskriven dokumentation inte blir läst. Brister i 
dokumentationen bidrar även till att omsorgspersonal arbetar olika och med olika 
utgångspunkter vilket är motsatsen till att arbeta för en personcentrerad vård.   
 

”Vi kom på att hon kunde gå i loftgången[…] Då skriver vi ju det och 
kommer överens om det, sen försvinner det. Men tanken är ju god. Några 
läser det.”  

 
Distriktssköterskorna beskriver också att de ofta informerar om hur dokumentationen 
bör gå till och vilken information som ska stå i vilken journal. Distriktsssköterskorna 
beskriver att dokumentationen som omsorgspersonalen utför omfattas av 
socialtjänstlagen och dokumentationen som distriktsköterskorna dokumenterar omfattas 
av hälso-och sjukvårdslagen och patientdatalagen. Att kunna ta del av varandras 
dokumentation tyckte distriktsköterskorna vara något som gynnade samarbetet och den 
personcentrerade vården. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 
Syftet med detta examensarbete var att beskriva distriktssköterskors upplevelser av att 
leda personal för främjandet av personcentrerad vård på särskilt boende. Lämplig metod 
för att belysa människors upplevelser är kvalitativ metod då fokus ligger på människors 
upplevelse och vilken kontext de utspelar sig i. Fokus ligger på informanters berättelser 
och upplevelser (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, 2017 s. 69). 
Metoden som har valts för studien är kvalitativa intervjuer med induktiv ansats. Detta 
betyder att kodning och hantering av materialet har skett öppet och utgått enbart från 
vad texten handlar om (Graneheim och Lunman, 2003). Resultatet har sedan analyserats 
med kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2003).  Kvalitativ 
innehållsanalys används ofta vid analys av texter inom vårdvetenskap. Analysen präglas 
av forskarens tidigare kunskap och erfarenhet och tolkas utifrån detta (Graneheim  & 
Lundman, 2003). Innehållsanalys har valts då författaren vill belysa distriktsköterskors 
upplevelser. Vidare kommer metodens och resultatets trovärdighet att diskuteras utifrån 
begreppen tillförlitlighet, giltighet, delaktighet och överförbarhet.  

Tillförlitlighet 
Datainsamlingen har skett i informanternas arbetsmiljö vilket kan bidra till trygghet för 
informanterna. I urvalet av informanter var det en som blev sjuk och inte kunde delta. 
Resultatet kunde ha varit mer varierat om alla sex intervjuer utförts. Fem intervjuer 
utfördes i tre olika mindre kommuner. Ett mer varierat resultat kanske hade uppnåtts om 
en även en större kommun ingått i arbetet.  
Intervjuernas varierade från 20–45 minuter långa intervjuer. Författaren upplevde att 
varje intervju var tillräcklig omfattande för att kunna ha intervjuns huvudtema i tanken 
under analysprocessen. Något som Graneheim och Lundman (2003) beskriver som en 
styrka för analysprocessen. Intervjuerna utgick från semistrukturerade frågor med hjälp 
av en intervjuguide. Författarens följdfrågor varierade i de olika intervjuerna då 
informanternas berättelse ibland tog olika riktning. Följdfrågorna var dock till hjälp för 
att leda tillbaka intervjun i riktning mot syftet med detta arbete, något som Brinkman & 
Kvale (2015) s.165 beskriver som en styrka.  Intervjuerna utfördes av endast en person, 
vilket kan ses som en nackdel för arbetets tillförlitlighet då författarens tolkning och 
tidigare upplevelser kan ge en liten variation i samtalen. Det kan också ses som en 
styrka då intervjuernas riktning har färgats av en författare och därmed har liknande 
intervjuer skapats. En nackdel som författaren kan se är bristen på erfarenhet av att 
utföra kvalitativa intervjuer. Två av huvudfrågorna i intervjuguiden handlar om 
bakgrund och den kontext distriktsköterskan befinner sig i förhållande till syftet. Se 
bilaga 3. Dessa frågor upplevdes ta mycket plats och fokus och författaren upplevde 
ibland svårigheter att leda in informanterna på själva huvudfrågan. Detta hade kunnat 
uppmärksammats i provintervjuer. Kvale och Brinkman (2015) s. 154 belyser också att 
värdet av att förbereda informanter för vad intervjun ska handla om. Detta gjordes i 
form av brev där syftet med studien beskrevs. Ett förbättringsförslag skulle kunna vara 
att be att informanterna reflekterar kring huvudfrågorna i intervjuguiden före intervjun. 
Nackdelen skulle kunna vara att den ”fria tanken” går förlorad och intervjun blir mer av 
en redovisning.  
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Graneheim och Lundman (2003) beskriver att det ofta är en fördel att vara fler som 
analyserar ett material då variationer kan diskuteras och möjliga tolkningar lyftas. 
Analysen av materialet har skett av en person vilket har bidragit till en persons tolkning 
och abstraktion av material. Djupare reflektion hade kunnat åstadkommas om fler ögon 
hade analyserat materialet. Dock har författaren haft möjlighet att diskutera och 
reflektera examensarbetets alla delar med handledaren. Detta har stärkt resultatets 
tillförlitlighet. Författaren har också haft möjlighet att diskutera analysprocessen med en 
kollega med samma kunskapsbas. Jämförelser och skillnader i analysprocessen har 
genom detta stärkt resultatet och detta förfaringssätt kallas triangulering (Statens 
beredning för medicinsk och social utredning, 2017 s. 103).  
 
I början av analysprocessen framkom många olika koder som i sin tur placerades i 
underkategorier. Författaren fick många gånger återvända till ursprungstexten för att 
hitta liknelser och skillnader för att skapa en hanterbar mängd underkategorier som 
bidrar till djupare förståelse för resultatet. Graneheim och Lundman (2003) beskriver att 
det kan vara svårt att skapa underkategorier där koderna endast kan tänkas placeras i en 
underkategori när materialet handlar om upplevelser. Upplevelser kan ofta innefatta fler 
dimensioner och det är inte alltid självklart att en kod endast hör hemma i en 
underkategori. Detta upplevdes av författaren vid bildning av underkategorier som alla 
handlade om samarbete. Exempelvis var det svårt att skapa underkategorier som både 
innefattar samarbete med personal och samarbete med patienten. Detta utmynnade i att 
underkategorin, samarbete i teamet, innefattar båda aspekterna. Antalet underkategorier 
minskade alltså vid framskrivning av materialet. Graneheim och Lundman (2003) 
beskriver att underkategorier som skapas efter innehållsanalys ska vara avgränsade och 
ha ett tydligt innehåll. För att på ett mer nyanserat sätt beskriva distriktssköterskornas 
upplevelser hade tematisk analys kunnat användas. Vid tematisk analys fokuseras 
analysen på att hitta mönster. Tematisk analys ställer höga krav på att kunna utföra 
analys och att skapa teman om vad texten egentligen handlar om (Braun & Clarke, 
2006). Tematisk analys kanske speglar upplevelser bättre. Dock är den tydliga 
metodbeskrivningen av innehållsanalys till hjälp även för en ovan författare (Graneheim 
& Lundman, 2003). 

Giltighet 
För att beskriva metodens giltighet behöver urvalet av informanter spegla det som är 
tänkt att undersökas, alltså hur väl resultatet speglar syftet (Lundman & Graneheim 
2017 s. 230). I det här fallet var det att beskriva distriktsköterskors upplevelser av att 
leda omsorgspersonal på särskilt boende för främjandet av personcentrerad vård. Det 
var därför av betydelse av att informanterna skulle ha erfarenhet av att arbeta på särskilt 
boende. Informanterna har alla arbetat som patientansvarig sjuksköterska mellan 5–12 
år vilket stärker att deras berättelse speglar syftet med detta examensarbete. För att 
spegla ett mer varierat innehåll skulle det vara önskvärt att också inkludera informanter 
med varierande kulturell bakgrund men också att inkludera män. Åldern på 
informanterna var 35-53 år och de hade arbetat som distriktsköterska 1,5-9 år. Detta 
belyser en spridning på både ålder och erfarenhet av att arbeta som distriktssköterska, 
vilket kan vara en styrka för resultatet.  
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Delaktighet 
Graneheim och Lundman (2003) beskriver vikten av att belysa författarens delaktighet i 
både datainsamling och i analysprocessen, detta för att stärka studiens trovärdighet. 
Författaren är medskapare av texten då intervjun utgår från författarens frågeställningar 
och vidare tolkas resultatet utifrån författarens förförståelse. Under analys av data har 
författaren försökt att lägga sin förförståelse åt sidan och se på data med låg grad av 
tolkning. De utvalda meningsbärande enheterna som svarar på syftet bör inte vara för 
korta då risk finns för fragmentering, men heller inte för långa då risken finns att en 
enhet innehåller flera betydelser (Lundman och Graneheim, 2017 s. 224). Författaren 
har därför valt ut korta meningar som hör ihop med sitt innehåll och sammanhang.  
 
Vid två av intervjuerna förekom avbrott i form av ringande telefon samt av kollega som 
kom in och ställde en fråga. Detta skulle kunna vara en nackdel för insamling av data då 
informanterna blev störda i sin tankeprocess och kanske gav andra svar på frågorna. För 
att förhindra detta borde information getts innan intervjun startade att telefoner gärna får 
stängas av och att det är en fördel om intervjun kan hållas ostört.  

Överförbarhet 
För att materialet ska kunna vara överförbart till andra sammanhang och andra grupper 
krävs en noggrann beskrivning av datainsamling, dataanalys, urval och deltagare. Det är 
av betydelse att redovisa vems röst det är som talar och på vilket sätt detta kan ses i 
resultatet, om det är informanternas röst eller författarens tolkning. Graden av 
överförbarhet finns alltid hos läsaren (Lundman och Graneheim, 2017 s. 232). Detta 
anser författaren vara uppfyllt då samtliga delar finns beskrivna.  

Resultatdiskussion 
Resultatet av detta examensarbete beskriver informanternas upplevelse av att leda 
omsorgspersonal på särskilt boende för främjandet av en personcentrerad vård. 
Resultatet består av fyra kategorier. Dessa är behov av stöd, trygghetsskapande 
interaktioner, professionella egenskaper och organisatoriska förutsättningar. Varje 
kategori innehåller dessutom underkategorier som svarar på studiens syfte. Vidare 
kommer delar av resultatens fynd att diskuteras i förhållande till främjandet av 
personcentrerad vård.  
 
Resultatet visar att distriktsssköterskorna upplever att det finns ett behov av stöd för att 
leda omsorgspersonal för främjandet av personcentrerad vård. Resultatet visar att 
distriktsköterskorna upplever att det inte finns något stöd i distriktsköterskans ledarskap. 
Informanterna beskriver att de har en ledande roll som innefattar att lyssna in patientens 
behov och vad som är viktigt för patienten. Informanterna beskriver också att de har 
som uppgift att stötta, vägleda och bekräfta omsorgspersonalen i det dagliga arbetet. 
Något som Karlsson, Ekman & Fagerberg (2006) också beskriver, distriktssköterskan 
bör vara experten på omvårdnad och vara en medmänniska som bekräftar och leder 
omsorgspersonal. Detta beskrivs av informanterna vara utmanande, särskilt för nya 
distriktsköterskor på särskilt boende. I resultatet framgår att nya distriktsköterskor ofta 
har ett behov av att få reflektera över att leda omsorgspersonal men även att få 
reflektera över de etiska situationer som kan uppstå på särskilt boende. Informanterna 
beskriver att distriktssköterskor med mer erfarenhet har genom åren lärt sig att 



 20 

reflektera med kollegor när tillfälle ges. Resultatet visar att distriktssköterskorna såg sin 
roll som ledare för omvårdnad som betydande för patientens välbefinnande.  
 
Informanterna beskriver att det finns ett behov av stöd till distriktssköterskor som har 
mindre erfarenhet av att arbeta på särskilt boende. Distriktsköterskorna beskriver att 
exempel på stöd på organisationsnivå är att få tillgång till handledning av en mentor. 
Informanterna beskriver att det finns ett behov av att få förståelse för att det upplevs 
svårt att leda omsorgspersonal för främjandet av personcentrerad vård. Silén, Skytt & 
Engström (2018) visar att stöd till distriktsköterskor i slutändan resulterar i en mer 
personcentrerad vård. Stöd i form av strukturell empowerment och stöd i form av 
psykologisk empowerment gynnar den personcentrerade vården och ger den större 
utrymme. Psykologiskt och strukturellt stöd skapar förutsättningar för att 
omsorgspersonal på särskilt boende ska uppleva sitt arbete som meningsfullt och det i 
sin tur skapar trivsel för de själva. Mentorskap för distriktsköterskor är ett exempel på 
strukturellt stöd. Det är alltså en investering för patientens välbefinnande att investera i 
både psykologiskt och strukturellt stöd åt distriktsköterskor som leder omsorgspersonal 
på särskilt boende för främjandet av personcentrerad vård.  
 
Distriktssköterskorna i resultatet är medvetna om deras ledande roll men saknar stödet 
det skulle behöva för att utveckla sitt ledarskap. Informanterna beskriver att de upplever 
delen av sitt arbete som handlar om ledarskap som viktig och central för den 
personcentrerade vården. Josefsson & Hansson (2010) belyser att det finns ett behov av 
att understryka distriktssköterskans ledarskap på särskilt boende då det händer att 
ledarskap inte ses som en av distriktsköterskans arbetsuppgifter. Vidare beskriver 
studien att det finns ett behov av att uppmärksamma distriktssköterskans komplexa roll 
som ledare för omvårdnad. Josefsson & Hansson (2010) skriver att distriktssköterskan 
behöver vilja utveckla sin roll som ledare och behöver få stöd i sitt ledarskap. Det 
behöver finnas resurser på organisationsnivå att stödja distriktssköterskans ledarskap.  
 
Informanterna beskriver också att det finns ett behov av att få stöd i sin 
professionsutövning och i resultatet framgår en önskan om att vården bör ha ett mer 
hälsofrämjande perspektiv. Informanterna önskar att samarbetet i teamet skulle fokusera 
på att bevara hälsa och förebygga ohälsa. Grönlund & Stenbock-Hult (2015) beskriver 
exempel på hur ett hälsofrämjande ledarskap kan se ut och beskriver även exempel på 
stöd som distriktsköterskor kan tänkas behöva i sin yrkesroll. Att få förståelse för det 
komplexa i att leda och att ges möjlighet till professionell utveckling är två exempel. 
Professionell utveckling kan innefatta att få utbildning och att ges möjlighet till 
handledning. Detta skulle innebära utbildning i hälsofrämjande ledarskap till 
distriktsköterskorna. Flöjt, Le Hir & Rosengren (2014) belyser också att 
distriktssköterskor har en vilja att lära sig mer om ledarstrategier. Studien får fram en 
tydlig önskan om utbildning i form av temadagar för distriktssköterskor. Undervisning 
och utbildning i ledarskap kan vara en form av stöd i distriktssköterskans 
professionsutövning. Edwards, Lee & Sluman (2018) beskriver vikten av att 
kontinuerligt få utbildning i distriktsköterskans ledarskap. Studien beskriver fördelarna 
med att praktiskt få träna på att leda omsorgspersonal och ett sätt som lyfts fram är att 
som vårdpersonal få träna ledarskap i ett scenario. Genom utbildning och simulering ges 
distriktssköterskan möjlighet att reflektera över sin kunskap och sitt handlande. Här 
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skulle ett stöd till distriktssköterskan kunna vara utbildning i hälsofrämjande ledarskap i 
form av scenario.  
 
Informanterna beskriver att de dagligen reflekterar över sin arbetssituation med 
arbetskamrater. I resultatet framgår att reflektionen sker när arbetskollegor har 
morgonmöte eller när de träffas för lunch. Informanterna upplever den dagliga 
reflektionen med kollegor som värdefull och uttrycker en önskan om att det skulle 
finnas mer strukturerad reflektion. Strukturerad reflektion beskriver informanterna vara 
särskilt betydelsefull för distriktsköterskor som har mindre erfarenhet av att arbeta på 
särskilt boende. En modell som kan användas för stödjande reflektion är stöd i 
reflekterande team. I reflekterande team kan distriktsköterskan ges möjlighet att få 
reflektera över sina tankar om sitt ledarskap och ta fram den existerande kunskapen om 
ämnet i ljuset. Det kan också användas för att reflektera över etiska hållningspunkter 
men också att reflektera över vad personcentrerad vård är och hur arbetet för främjandet 
av det ser ut. Reflekterande team leds av en reflektionsledare. Det krävs att deltagare i 
reflekterande team är engagerade i frågorna och har ett gemensamt mål. I reflektionen 
ges distriktsköterskan möjlighet att ta del av andras reflektioner men också få 
verbalisera sina egna tankar och kunskaper. Genom att ge distriktsköterskan utrymme 
för reflektion på arbetsplatsen ökar möjligheten att medvetandegöra tankar och 
kunskaper, på så sätt kan de utvecklas (Jonasson, Nyström & Rydström, 2017).   
Som ett stöd för reflektion i reflekterande team kan värdegrunden för omvårdnad 
användas. Värdegrunden ses som en kompass som visar vilken riktning omvårdnaden 
bör gå mot. Värdegrunden kan öppna upp till reflektion om etiskt förhållningssätt och 
reflektion om hur patienters självbestämmande, integritet och värdighet värnas (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2016). Reflekterande team kan bidra till att distriktsköterskorna 
ökar sin självkännedom och får en djupare förståelse för ledarstrategier som kan gynna 
främjandet av personcentrerad vård. Etiska värderingar och förhållningssätt behöver 
vara levande och ständigt diskuteras i grupper. Detta för att kunna bibehålla en 
personcentrerad vård och att arbeta utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv (Jenkins, 
1989). 
 
Informanterna i studien beskriver ofta deras roll som att öppna upp till eftertanke och 
reflektion i samarbetet med omsorgspersonalen. Informanterna beskriver sin roll som att 
vara den som påminner om att patientens behov står i centrum och att vården ska 
utformas utifrån dessa. För att stimulera ett personcentrerat förhållningssätt kan 
distriktsköterskan använda sig av värdegrunden i kommunikationen med 
omsorgspersonalen. Genom att ställa öppna frågor om arbetssätt och hur det kan 
förankras i värdegrunden kan reflektion ske i samtalet med omsorgspersonal. 
Distriktsköterskan kan också använda sig av livsvärldsperspektivet vid reflektion med 
omsorgspersonal. Att öppna upp till reflektion om patientens livsvärld och det 
sammanhang patienten befinner sig i kan skapa förutsättningar för en personcentrerad 
vård (Hörberg, Galvin, Ekebergh & Ozolin, 2019).  
 
Informanterna beskriver en önskan om att få mer tid för kommunikation med 
omsorgspersonal och att tidsbrist ibland kan vara ett hinder för detta. Informanterna 
beskriver att vara tillgänglig ofta bidrar till främjandet av personcentrerad vård. Att vara 
tillgänglig på boendet skapade förutsättningar för kommunikation och att skapa 
relationer med omsorgspersonalen, något som ansågs vara av betydelse för den 
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personcentrerade vården. Informanterna beskriver att tillgängligheten ibland var svår att 
tillgodose då distriktsköterskan ofta har regelbunden kontakt med slutenvård och 
primärvård och också ansvarar för att den medicinska behandlingen blir utförd.  
Ur en hållbarhetsaspekt har det visat sig att stöd till distriktsköterskor är nödvändigt för 
att bibehålla patientsäkerhet och att distriktsköterskor utvecklas och upplever sitt arbete 
som meningsfullt. Genom att distriktsköterskor får stöd och en upplevelse att de 
utvecklas och kan ta ansvar för sitt arbete reduceras risken för sjukskrivning och ohälsa 
(Andersson, Lindholm, Pettersson & Jonasson 2017). Distriktssköterskor beskriver att 
det kan vara svårt att behålla det personcentrerade förhållningssättet då 
distriktsköterskan har en central roll i den medicinska behandlingen. Wolf, Ekman & 
Dellenborg (2012) beskriver hur distriktsköterskor kan uppleva sig ”stå med ett ben i 
två världar”. Ena foten i den medicinska världen och den andra foten i det 
personcentrerade förhållningssättet bidrar till en moralisk stress. Ur ett socialt och 
ekonomiskt hållbart perspektiv är därför behov av stöd på organisationsnivå till 
distriktssköterskor nödvändigt.  
 
Resultatet belyser värdet av att samarbeta inom teamet. Interaktioner inom teamet bidrar 
till trygghet för patienten. Målet med samarbetet i teamet är att skapa livskvalité och 
välbefinnande för patienten. Distriktssköterskorna beskriver i resultatet att patienten är i 
fokus när samarbetet sker i team. Patientsäkerhetslagen (2014:821) beskriver hur 
patienten även bör vara en del av teamet. Distriktssköterskorna uppger en önskan om att 
samarbetet i team har ett mer hälsofrämjande förhållningssätt, distriktsköterskorna 
upplever ofta att samarbetet startar när patienten upplever ohälsa. Möjlighet att 
förebygga ohälsa hos multisjuka äldre patienter ligger nära det personcentrerade 
förhållningssättet. Genom att ta reda på vad som är viktigt för patienten blir det lättare 
att tillgodose behov av vård när hälsan sviktar. Personcentrerad vård har visat sig 
minska dödligheten hos multisjuka äldre patienter (Berntsen, et al, 2019).  
 
För att kvalitetssäkra och utveckla vården har Bergerum, Thor, Josefsson & Wolmesjö, 
2019) visat, genom att involvera patienten i verksamhetens processer gynnar det 
kvalitetsutvecklingen. Här beskrivs vikten av att involvera patienten och att patienten 
får vara riktmärke och vara den som sätter agendan. Vidare för att vara säker på att 
vården är av god kvalité bör interaktionerna mellan den som vårdar och patienten 
präglas av partnerskap. Partnerskap är också en grundpelare i den personcentrerade 
vården och kännetecknas av att vårdare och patient har en relation som bygger på 
ömsesidig respekt och likvärdighet (Håkansson, Eklund, et al. 2018). Med ovanstående i 
beaktning vore det av värde att patienten är en aktiv deltagare inom teamet och inte bara 
en målsättning.  
 
Resultatet belyser också samarbetet mellan distriktssköterskan och omsorgspersonalen. 
Faktorer som främjar den personcentrerade vården är att kommunikationen mellan dem 
präglades av öppenhet och bekräftelse. Bliss (2004) belyser hur effektivt samarbete 
inom teamet kan uppnås. En faktor som tas upp i denna studies resultat är att inom 
teamet känna tillit till varandra. En annan är att samtliga i teamet bör uppleva att de är 
delaktiga samt att teamet behöver ha ett gemensamt mål. Distriktssköterskan har här en 
betydande roll då hennes ansvar är att se till att teamet arbetar mot gemensamt uppsatta 
mål. Genom att man använder sig av öppen och bekräftande kommunikation i 
samarbetet med omsorgspersonalen kan tillit inom teamet uppstå.  
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Informanterna belyser även distriktsköterskans professionella egenskaper vara 
betydande för att leda omsorgspersonal för främjandet av personcentrerad vård. 
Informanterna belyser att det krävdes ett mod för att leda omsorgspersonal på särskilt 
boende för främjandet av personcentrerad vård. Informanterna beskriver att 
distriktsköterskan måste våga att stå upp för det som är bäst för patienten och att 
distriktsköterskans rekommendationer ibland kan ifrågasättas. Värdegrunden för 
omvårdnad beskriver mod som en tillgång hos den som vårdar och att mod kan uttrycka 
sig på olika vis för olika vårdare (Svensk sjuksköterskeförening, 2006). Om 
distriktsköterskan får stöd i sitt professionella arbete kan hennes mod stärkas. Det i sin 
tur främjar den personcentrerade vården. Genom att hålla värdegrunden levande och ta 
upp den till diskussion kan man synliggöra distriktssköterskans professionella 
egenskaper. 
 
Resultatet visar att organisatoriska förutsättningar är betydande för att leda den 
personcentrerade vården. Informanterna nämner patientens levnadsberättelse som en 
tillgång, dels i samtalet med patienten dels för planeringen av omvårdnaden tillsammans 
med omsorgspersonal. Informanterna beskriver betydelsen av att patientens 
levnadsberättelse, önskemål och vårdplaner finns nedskrivna och att omsorgspersonal 
tar del av och arbetar efter nedskriven information. Informanterna anser att aktivt arbeta 
med patientens levnadsberättelse är en främjande faktor för den personcentrerade 
vården, särskilt för patienter som drabbats av demenssjukdom. Nationella riktlinjer för 
vård och omsorg vid demenssjukdom beskriver den personcentrerade vården som en 
prioriterad åtgärd (Socialstyrelsen, 2017). Exempel på en modell som skapar 
förutsättningar för att aktivt arbeta med levnadsberättelsen är BPSD, Beteendemässiga 
och Psykiska Symtom vid Demens. Genom att arbeta med kvalitetsregister som BPSD 
kan ohälsa hos äldre patienter med demenssjukdom förebyggas (Sveriges kommuner 
och landsting, 2019) Dokumentation tillsammans med partnerskap och 
levnadsberättelsen utgör komponenterna i personcentrerad vård (Håkansson Eklund et 
al. 2017). Det är därför av betydelse att distriktssköterskan ges organisatoriska 
förutsättningar. Dokumentationen om patientens levnadsberättelse ska vara tillgänglig 
för alla, även patienten.  
 
Slutsatser 
Syftet med detta examensarbete var att beskriva distriktssköterskors upplevelser av att 
leda omsorgspersonal på särskilt boende för främjandet av personcentrerad vård. 
Resultatet visar att distriktsköterskorna upplever flera aspekter av att leda 
omsorgspersonal för främjandet av personcentrerad vård. Distriktsköterskorna upplever 
att de finns ett behov att få stöd i sitt ledande arbete. Distriktssköterskorna upplever 
också att interaktioner som karaktäriseras av trygghet är främjande för den 
personcentrerade vården. Resultatet visar att trygghetsskapande interaktioner 
kännetecknas av öppen och bekräftande kommunikation, och att samtala om 
levnadsberättelsen visade sig vara en komponent som kunde främja den 
personcentrerade vården. Vidare visar resultatet att distriktsköterskor upplever att 
organisatoriska förutsättningar såsom tillräckligt med bemanning, att använda sig av 
dokumentation och kunskap och god kompetensnivå hos omsorgspersonal påverkar 
främjandet av den personcentrerade vården. Distriktssköterskorna i studien belyser hur 
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professionella egenskaper som att ha mod att leda, undervisande förmåga och att vara 
tillgänglig som distriktsköterska är betydande för att leda personcentrerad vård.  
Distriktssköterskor behöver organisatoriskt stöd och handledning i sin yrkesroll. Att få 
undervisning om ledarstrategier och distriktsköterskans hälsofrämjande ledarskap kan 
vara ett stöd för distriktsköterskan. Ett annat exempel på stöd till distriktssköterskan är 
strukturell reflektion om värdegrund, etik och att leda personcentrerad vård. I detta 
examensarbete framgår att samarbete i teamet har en betydande del för personcentrerad 
vård. Det framgår också behov av att patienten ges möjlighet att delta i samarbetet i 
teamet.   

Kliniska implikationer  
Detta examensarbete belyser distriktssköterskans upplevelse av att leda 
omsorgspersonal på särskilt boende för främjandet av personcentrerad vård. Det finns 
ett behov av stöd för distriktssköterskor i deras roll som ledare för personcentrerad vård. 
Studien visar att det finns ett behov av undervisning i ledarstrategier och det finns ett 
behov att få reflektera om sin roll som ledare. Det finns behov av att reflektera över hur 
distriktssköterskans ledarskap kan utvecklas. Studien visar på betydelsen av att 
samarbetet i teamet och att kommunikation bör präglas av öppenhet och bekräftelse. 
Studien belyser också vikten av att involvera patienten, göra patienten delaktig och 
aktivt samtala om ett personcentrerat förhållningssätt. Att lyfta personcentrerad vård i 
arbetsgruppen, både i det dagliga arbetet och i organiserade reflektionstillfällen skulle 
vara av värde för patienten och för distriktssköterskans utveckling. 

Förslag på fortsatt forskning 
Studiens resultat visar att distriktssköterskorna behöver stöd i att leda omsorgspersonal 
för främjandet av personcentrerad vård. Distriktssköterskor behöver både stöd på 
organisationsnivå men också inom arbetsgruppen. Förslag på fortsatt forskning kan vara 
att belysa vilket organisatoriskt stöd distriktsköterskan kan tänkas behöva i sin 
utveckling och även hur detta skulle kunna se ut i organisationen. Studiens resultat 
belyser även vikten av att samarbete inom teamet. Patienten beskrivs inte vara en del av 
teamet utan snarare en målsättning som teamet arbetar för. Förslag på fortsatt forskning 
är därför hur patienten kan göras delaktig i teamet och hur patienten kan bli en aktiv 
deltagare i sin vård.   
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Bilaga 1 

 
 

Information om studie till verksamhetschef.   

Hej, 

Mitt namn är Aneta Nääf och jag studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning mot distriktsjuksköterska, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning 

gör jag ett examensarbete på avancerad nivå en magisteruppsats.  

 

Syfte med examensarbetet är att belysa distriktsjuksköterskor upplevelse av att leda 

undersköterskor på särskilt boende för främjandet av personcentrerad vård. Målet är att 

få en djupare förståelse för hur arbetet mot en personcentrerad vård kan utvecklas.  

 

Studien baseras på intervjuer med distriktsjuksköterskor som arbetar på särskilt boende. 

6 intervjuer med olika distriktsjuksköterskor planeras att hållas.  

Datainsamling kommer att ske via intervjuer. Intervjuerna beräknas vara ca 30 min.  

Önskvärda kriterier för att delta i studien är legitimerad distriktssköterska som har 

patientansvar på särskilt boende. Intervjuerna kommer att äga rum under september 

2019 och kommer att utföras på informanternas arbetsplats.  

Separat brev kommer att skickas ut till informanter med beskrivning av studien samt 

information angående informerat samtycke.  Deltagandet är frivilligt och kan när som 

helst avbrytas utan förklaring. Uppgifter som kan identifiera deltagare tas bort. Ingen 

obehörig har tillgång till datamaterialet. Vid publicering kommer det analyserade 

resultatet att vara avidentifierat.  
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Jag vore tacksam om jag kunde få namn, telefonnummer och mailadress till personer 

som kan medverka i studien så fort som möjligt.  

 

Jag handleds i examensarbetet av nedanstående handledare.  

 

Hälsningar  

_______________________  

Aneta Nääf     

Handledare: Lise-Lotte Jonasson , docent universitetslektor  

Institutionen för vårdvetenskap  

Högskolan i Borås  

 

 

 

Godkännande  
Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Aneta Nääf genomför 
datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits.  
 
 
 
_______________________________  
Namn  
Titel/Verksamhet/Ort  
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Bilaga 2 

Information till distriktsköterska som arbetar på särskilt 
boende.  
Jag vill fråga dig om du vill delta i mitt examensarbete. Jag utbildar mig till 
distriktsköterska vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås. Som 
en del i denna utbildning gör jag ett examensarbete på avancerad nivå. 
Syfte med examensarbetet är att belysa distriktsjuksköterskor upplevelse av att leda 

undersköterskor på särskilt boende för främjandet av personcentrerad vård. Målet är att 

få en djupare förståelse för hur arbetet mot en personcentrerad vård kan utvecklas.  

 

Studien baseras på intervjuer med distriktsjuksköterskor som arbetar på särskilt boende. 

6 intervjuer med olika distriktsjuksköterskor planeras att hållas.  

Datainsamling kommer att ske via intervjuer. Intervjuerna beräknas vara ca 30 min. 

Intervjuerna kommer att spelas in.  

 

Önskvärda kriterier för att delta i studien är legitimerad distriktssköterska som har 

patientansvar på särskilt boende. Intervjuerna kommer att äga rum under september 

2019 och kommer att utföras på er arbetsplats.  

Huvudman för examensarbetet är Högskolan i Borås, som är en statlig myndighet. Med 
huvudman menas den organisation som är ansvarig för studien. 

Hur får jag information om resultatet av studien? 
När examensarbetet är examinerat kommer det att publiceras enligt sedvanliga rutiner 
för examensarbete vid Högskolan i Borås och finnas tillgängligt i databasen DIVA. Om 
du önskar, kan Högskolan tillhandahålla en kopia till dig. 

Deltagandet är frivilligt  
Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om 
du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, 
och det kommer inte heller att påverka ditt arbete. För att delta behöver du lämna ditt 
samtycke. 

Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta handledaren [kontaktuppgifter se 
nedan]. 
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Vad händer med mina uppgifter? 
I examensarbetet kommer vi att samla in information från dig. Inga namn, uppgifter 
eller resultat som kan härledas till dig som person kommer att redovisas i 
examensarbetet. Allt material kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av 
det, i enlighet med gällande lagstiftning.  
Det datamaterial som samlats in kommer att förstöras när examensarbetet är examinerat 
och godkänt varvid personuppgiftsbehandlingen upphör. 
Behandlingen av uppgifter om dig sker med stöd av artikel 6.1 (a) i 
dataskyddsförordningen (samtycke). Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig. Som 
deltagare har du ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningens artikel 15-18, 20 
och 22, som bland annat innebär att du har rätt att ta del av de uppgifter om dig som 
behandlas i studien samt få dessa rättade eller raderade. Du har också rätt att få 
behandlingen av uppgifter om dig begränsad. Kontakta ansvarig handledare 
[kontaktuppgifter nedan] i dessa fall. 
Om du har frågor kring behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att i 
första hand kontakta ansvariga för examensarbetet eller handledaren. Du är också 
välkommen att kontakta högskolans dataskyddsombud via e-post, dataskydd@hb.se, 
med synpunkter. Du har därtill rätt att klaga på högskolans behandling av 
personuppgifter till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. 

Ansvariga för examensarbetet  
Aneta Nääf   

Student Högskolan i Borås       

Handledare: Lise-Lotte Jonasson , docent universitetslektor  

Institutionen för vårdvetenskap  

Högskolan i Borås  

 
Samtycke om deltagande 
Fylls i av handledaren 

Härmed intygas att ansvariga studenter har uppvisat skriftligt samtycke av informanten 
till deltagande i examensarbetet och behandling av informantens personuppgifter enligt 
ovan. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------- 
Datum och handledares namnteckning 



 34 

"------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- 

 

 

Fylls i av deltagaren 

Jag har fått muntlig och skriftlig information om examensarbetet och har haft möjlighet 
att ställa frågor. Jag får behålla en kopia av den skriftliga informationen.  

Jag samtycker till att delta i examensarbetet och att uppgifter om mig samlas in och 
behandlas på det sätt som beskrivs i informationen ovan. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------- 
Namnteckning 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------- 
Ort och datum 
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Bilaga 3 

Intervjuguide 
 
Presentation: 
Information om ljudinspelning, tidsåtgång och informerat samtycke.  
Vem är jag och varför gör jag den här studien. 
Vad är syftet med den här studien, och vad kan den tänkas leda till. 
Hur länge har du arbetat som distriktsköterska?  
Hur gammal är du? 
 
 
Inledande frågor 
 
Hur länge har du arbetat som patientansvarig sjuksköterska på särskilt boende? 
 
Huvudfrågor 
 
Vad är personcentrerad vård för dig?  
 
Kan du berätta hur personalen arbetar för främjandet av personcentrerad vård? 
 
Hur upplever du att du kan främja detta? 
 
Hur skulle du vilja leda personal för främjandet av personcentrerad vård?   
 
Följdfrågor: 
 
Kan du beskriva det lite närmare? 
På vilket sätt? 
Kan du ge exempel? 
Hur menar du då? 
 
 
 
 
Sammanfattning: 
Jag har inga fler frågor att ställa. 
Finns det något annat du vill tillägga? 
Sammanfatta huvudpunkter från intervjun.  
Tacka för informationen och berättande av upplevelse. 
Hur upplevde du intervjun?  
 
 
 


