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Sammanfattning 

Syftet var att undersöka hur sjuksköterskor, inom hemsjukvården, uppfattar sin egen 

kompetens och sitt behov av stöd i relation till sina arbetsuppgifter. Metoden är en 

enkätstudie. Enkäten förmedlades via e-post. Urvalet utgjordes av 131 sjuksköterskor inom 

hemsjukvården i en större stad i Mellansverige, varav 15 av sjuksköterskorna deltog i studien. 

Resultatet visar att den egenuppfattade kompetensen hos deltagarna var hög och majoriteten 

av de sjuksköterskor som medverkade känner sig trygga i att arbeta självständigt och att 

utföra sitt uppdrag som sjuksköterska inom hemsjukvården. Stödet från sjuksköterskekollegor 

anses som viktigt, dock önskas mer tid eller möjlighet att diskutera patienters vårdproblem. 

Att ha en bra arbetsrelation med sin läkare upplevs som mycket viktigt hos deltagarna. 

Majoriteten önskade ett mer omfattande samarbete med läkaren. Slutsatsen är att 

sjuksköterskorna inom studien uppfattade sin egen kompetens som bra och samtliga känner 

sig bekväma med att jobba självständigt. Att ha bra arbetsrelationer med kollegor och läkare 

är mycket viktigt för studiedeltagarna däremot anser några deltagare att de inte alltid kan 

räkna med sina sjuksköterskekollegor i svåra situationer. Majoriteten av sjuksköterskorna 

önskade ett mer omfattande samarbete med läkaren. Urvalet i studien var litet och bortfallet 

var stort, därför behövs en mer omfattande studie inom området. 
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Abstract 

Aim: The purpose of this study was to describe registered nurses (RNs) perceptions of their 

competence within the municipal elderly care and their need of support in relation to their job 

assignment. Method: A questionnaire survey. The questionnaire was delivered electronically 

as an email. The sample consist of 131 RNs within the municipal elderly care in a large city in 

the middle of Sweden. 15 of the RNs engaged in the study. Results: The RNs perceive their 

competence as high and the majority feel secure to perform their job assignment. The support 

from their nurse colleagues is considered important, however more time and opportunities to 

discuss care issues is desirable. A good labour relation with the physician is considered 

important among the respondents. The majority wishes a better physician-nurse teamwork. 

Conclusion: The RNs perceive their competence as good and the majority feel secure to 

perform their job assignment independent. A good labour relation with the colleagues and 

physician is considered important. However some RNs doesn’t believe that they can count on 

their colleagues in difficult situations. The majority of the RNs desires increased teamwork 

with the physician. Future interventions are needed with larger sample and a lesser falling off. 
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INTRODUKTION 

1992 genomförde den svenska staten ädelreformen i Sverige, vilket bland annat innebar att 

varje kommun fick ett ansvar för vården och omsorgen av äldre bosatta i kommunen 

(Josefson, Sonde & Robins Wahlin, 2007b). De kommunalt anställda sjuksköterskorna 

hamnade i en ledande roll och fick i uppdrag att se till att en adekvat vård ges till de äldre. De 

bär ofta ensam ansvaret för ett stort antal brukare på äldreboendeavdelningar, äldreboende 

och/eller i brukarens ordinära hem. Sjuksköterskan har skyldighet att bedöma behov av 

akutsjukvård och i sådant fall remittera äldre patienter till akutvårdsavdelningen. Enligt 

landstinget i Uppsala län var 23 % av de patienter som vårdas på Uppsala Akademiska 

sjukhus akutvårdsavdelningar år 2009 75 år eller äldre (Landstinget i Uppsala län [LUL], 

2010). Larsson Kihlgren, Fagerberg, Skovdahl & Kihlgren (2003) redogör för att 36 % av alla 

fall av äldrevårdspatienter som inkommer på akuten skulle kunna lösas på en annan vårdnivå. 

För patienterna skulle detta innebära ett minskat lidande eftersom de ofta får vänta i timmar 

på akutvården. Kihlgren, Forslund och Fagerberg (2006) rapporterar att en högre kompetens 

hos sjuksköterskorna på vårdboenden skulle innebära att ett mer riktigt beslut skulle kunna tas 

på plats och på så vis skulle färre patienter skickas till akutmottagning. Larsson Kihlgren med 

medarbetare (2003) kom fram till att sjuksköterskorna inom kommunal äldrevård generellt 

inte har tro på sin egen kompetens vilket leder till en osäkerhet hur de ska hantera akuta 

sjukdomar eller besvär hos brukaren. Detta resulterar att sjuksköterskorna inte har något annat 

alternativ än att skicka boende/brukare till akutmottagningen.  

Under hösten 2011 inledde en kommun i Mellansverige i samarbete med tillhörande 

landsting,  ett projekt som finansieras av Sveriges Kommuner och Landsting [SKL]. Projektet 

är en försöksverksamhet med ett så kallat mobilt hembesöksteam. Målgruppen för teamet 

utgörs av äldre personer (+ 65 år) med sjukdomar eller besvär som kan bedömas och 

behandlas i eget boende, eller vid behov direktinläggas på en vårdavdelning utan att passera 

akutmottagningen. Hembesöksteamet består av läkare och sjuksköterska som finns 

tillgängliga dagtid på vardagar. Stödet från teamet kommer förhoppningsvis öka 

sjuksköterskornas tro på sin egen kompetens och minska antalet onödiga 

akutmottagningsbesök för brukare i ordinärt boende. 



2 

 

BAKGRUND 

Kompetens 

Definition 

Kompetens kan ses från två olika perspektiv, ett individuellt egenskapsperspektiv och ett 

perspektiv baserat på uppgiften. Forskningsvärlden i dag är oense om hur begreppet 

kompetens ska definieras och en diskussion råder om huruvida kompetens ska innehålla 

utförande eller inte (Josefsson, Sonde & Robins Wahlin, 2007a; Josefsson, Sonde & Robins 

Wahlin, 2008). Den nationella definitionen för kompetens är enligt Socialstyrelsen (2005, s. 

7) ”förmåga och vilja att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskap och färdigheter”. För 

att definitionen ska gälla ska ordet förmåga innefatta följande innebörder: erfarenhet, 

förståelse och omdöme att omsätta kunskap och färdigheter. Vilja ska innefatta attityd, 

engagemang, mod och ansvar. Kunskap ska innefatta fakta och metod (att veta) och 

färdigheter ska innefatta att kunna utföra i praktiken (att göra).  

 

 

 

 

 

 

Josefson (2006) beskriver yrkeskompetens utifrån ett upplägg som visas i figur 1. I mitten 

finns den använda yrkesmässiga kompetensen, det vill säga interaktionen mellan arbete och 

individ samt den kompetens som verkligen används av individen i sitt yrkesutövande. Uppe 

till vänster är den formella kompetensen som baseras på utbildning och högskolepoäng. Nere 

till vänster är den verkliga kompetensen och den är den potentiella kapaciteten för en individ 

att reda ut eller på ett bra sätt hantera en uppgift eller situation. På högersidan finns de 

kvalifikationer och den kompetens som krävs av arbetet och arbetsgivaren (Josefson, 2006). 

  

Kompetenskrav från 

arbetet 

Verklig kompetens 

Officiellt krav på 

kompetens. 

Formell kompetens 

Kompetens som används 

Figur 1. Beskrivning av den yrkesmässiga kompetensen. Bild hämtad och översatt från Josefson, 

2006, s .15 
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Sjuksköterskekompetens 

World Health Organisation [WHO] kom 2001 ut med en strategi för sjuksköterske- och 

barnmorskeutbildning där de trycker på att utbildningen ska vara kompetensbaserad (WHO, 

2001). Sjuksköterskeutbildningen är en treårig yrkesexamen på 180 högskolepoäng där 

flertalet universitet eller högskolor även uppfyller kraven för kandidatexamen. Socialstyrelsen 

(2005) tar upp tre huvudområden i kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor; 

 Omvårdnadens teori och praktik 

 Forskning, utveckling och utbildning 

 Ledarskap 

Under punkten omvårdnadens teori och praktik står det bland annat att sjuksköterskan ska ”ha 

förmåga att observera, värdera, prioritera, dokumentera och vid behov åtgärda och hantera 

förändringar i patientens fysiska och psykiska tillstånd (2005, s. 11)”. Forskning, utveckling 

och utbildning är den andra punkten Socialstyrelsen tar upp i sin kompetensbeskrivning och 

där går det att finna att sjuksköterskan ska ”ha förmåga att självständigt analysera styrkor 

och svagheter i den egna professionella kompetensen (2005, s. 13)”. Ledarskap är den sista av 

de tre huvudpunkter och innefattar exempelvis att sjuksköterskan ska ”ha förmåga att verka 

för att bedriva patientfokuserad omvårdnad på ett kvalitets- och kostnadsmedvetet sätt (2005, 

s. 14)” (Socialstyrelsen, 2005). En studie från Belgien (De Vliegher et al., 2009) som 

behandlar ämnet sjuksköterskors egenuppskattade kompetens och självbild inom 

hemsjukvården redovisar ett resultat där 690 av de 758 respondenterna svarat att de upplever 

sig själva kompetenta eller mycket kompetenta på en femgradig skala. Ingen utav de 

medverkande svarade att de kände sig inkompetenta i sina dagliga arbetssysslor. 

Svensk sjuksköterskeförening anser i ett yttrande att den lägsta formella kompetensen måste 

höjas och ha en nationell likriktning för personal inom kommunens äldrevård samt att den är 

otillräcklig då den bortser från de äldres behov av mer kvalificerad omvårdnad. Inom 

äldreomsorg i Sverige fanns det totalt år 2008 12316 sjuksköterskor anställda. Av dessa har 

197 sjuksköterskor specialistutbildning inom vård av äldre, alltså ytterligare 60 

högskolepoäng utöver de 180 högskolepoäng som utgör grundutbildningen för sjuksköterska. 

Det innebär att av samtliga sjuksköterskor som är verksamma inom äldreomsorg är andelen 

med geriatrisk specialistutbildning 1,6 procent (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). 
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Organisationen för hemsjukvård 

”Få offentliga verksamheter i Sverige är så ineffektivt organiserade som äldrevården. Ta 

bara situationen med det dubbla huvudmannaskapet. Landstingen ansvarar och betalar för 

vården medan kommunerna ansvarar och betalar för omsorgen”. (Hedlund, 2011). 

 

Hemsjukvård omfattar medicinska insatser, rehabilitering, habilitering samt omvårdnad som 

utförs av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal eller av annan vårdpersonal med 

delegering enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering av 

arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård (SOSFS, 1997:14). I och med 

ädelreformen 1992 tog kommunen över ansvaret för social service, medicinsk vård upp till 

sjuksköterskenivå och rehabilitering för äldre över 65 år och för funktionshindrade. 

Möjligheten för patienter att få stöd och omvårdnad i hemmet ökade vilket välkomnades av de 

äldre och deras anhöriga. Detta då deras uttryckliga önskan är att kvarstanna i det egna 

hemmet, vilket också visats i studier bevarar välbefinnandet hos den äldre (Bouman, Rossum, 

Nelemans, Kempen & Knipschild, 2008; Cutchin et al., 2009). Hemsjukvården fördelas 

mellan kommun och landsting (Socialstyrelsen, 2008). Organisation, uppbyggnad och hur den 

namnges kan dock skilja sig demografiskt i Sverige men delas princip upp i 

primärvårdsansluten, specialiserad somatisk och specialiserad psykiatrisk hemsjukvård. Med 

primärvårdsansluten hemsjukvård menas i stora drag all sjukvård utanför sjukhuset. Det finns 

två olika huvudtyper av hemsjukvård, avancerad eller grundläggande. Med avancerad 

hemsjukvård menas vård som är ansluten till sjukhuset, vilket betyder att patienten ska ha 

tillgång till alla resurser i hemmet som han eller hon har på sjukhuset och där läkare och 

sjuksköterskor ska finnas tillgängliga 24 timmar om dygnet (Josefsson & Ljung, 2010). Vid 

grundläggande hemsjukvård bär distriktssjuksköterskan och sjuksköterskan huvudansvaret, 

läkare finns tillgänglig dagtid. Som ett alternativ till det egna hemmet introducerades särskilda 

boenden (Josefsson, Sonde, Winblad, Robins Wahlin, 2007c). Särskilda boenden är ett 

gemensamt namn för ett antal olika boendeformer för äldre med olika behov av vård och 

omsorg (Josefsson & Ljung, 2010) . Enligt SKL (2005) lever sju procent av alla personer över 

65 år och 17 procent av alla personer över 80 år på särskilda boenden. Vanligaste anledningen 

att bo på dessa boenden är demens, multisjuklighet och nedsatt kognition (Josefsson, 2006; 

SKL, 2005). Antalet lediga platser på dessa boenden har minskat och därför prioriteras 

brukare med störst behov, det vill säga de personer som är mest sjuka (Socialstyrelsen, 2008; 

Josefsson, 2006). Samtidigt har behovet av vårdplatser inom slutenvården minskat, de har 
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minskat från 120 000 i slutet av 1960-talet till ungefär 50 000 sedan kommunen tog över 

ansvaret för äldrevården. Därefter har nedgången fortsatt för varje år som går, men i en 

långsammare takt (Socialstyrelsen, 2010). Andelen personer i Sverige som är 80 år eller äldre 

har stadigt ökat de senaste tjugo åren (Socialstyrelsen, 2005). Enligt statistiska centralbyrån 

[SCB] (2010) är den återstående medellivslängden för män över 65 år 18,21 år och kvinnor 

21,05 år. 

Kommunen kan genom upphandling köpa driften till äldreomsorgen av privata aktörer. Den 

som vinner upphandlingen får driva verksamheten på entreprenad, med kommunen som 

huvudansvarig för vården. Vissa kommuner har också ett så kallat kundvalssystem där privata 

aktörer utifrån en fastställd prissättning auktoriserad av kommunen får tillstånd att bedriva 

äldreomsorg. 2008 bedrevs 11 procent av all äldrevård i Sverige utav privata aktörer (SOU 

2008:51). 

Kommunen erbjuder medicinsk vård upp till sjuksköterskenivå och är inte tillåtna att anställa 

någon läkare, tillgången till läkare är ofta begränsad (Josefsson, 2007c). Landstinget ansvarar 

för erbjudandet av läkare och då som konsult åt kommunen via kontrakt. Dessa kontrakt 

reglerar hur mycket tid läkaren skall tillgodose verksamheten (Socialstyrelsen, 2008; 

Josefsson, 2006). Sjuksköterskorna inom kommunen har tillgång till läkarkonsultationer 

under kontorstid. Vid behov av läkarkontakt under jourtid hänvisas sjuksköterskan ofta till 

primärvårdens beredskapsjour eller i vissa fall även till sjukvårdupplysningen. I slutändan bär 

sjuksköterskan ofta själv ansvaret utan rådgivning eller stöd (Socialstyrelsen, 2008). Många 

sjuksköterskor upplever att de behöver support, särskilt om de känner att de ej kan ge vård 

med kvalité (Josefsson, 2006). I dag finns det allt för få sjuksköterskor per vårdtagare inom 

hemsjukvården, en sjuksköterska kan ansvara för upp till 400 patienter (Socialstyrelsen, 

2008). 

Problemformulering 

Minskade vårdplatser inom landstinget tillsammans med betalningsansvarslagen (SFS, 

1990:1404) som innebär att kommunen har ett betalningsansvar för patienter, så kallade ”bed-

blockers”, som anses vara utskrivningsklara av den behandlande läkaren inom den slutna 

sjukvården ökar vårdtyngden för kommunerna (Josefsson, 2006). Pereles (2000) menar att det 

är essentiellt att kommunikationen fungerar mellan sjuksköterskor och läkare inom 

hemsjukvården och att läkare alltid ska kunna konsulteras snabbt och enkelt om 

sjuksköterskorna har några medicinska frågor. Hemsjukvård är ett teamarbete och när 
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samarbetet fungerar resulterar det i minskad oro för försämring av sjukdomstillstånd hos både 

patienten som sjukvårdpersonalen och leder till färre ”onödiga” akutmottagningsbesök för 

patienterna (Pereles, 2000; Mitton, O’Neil, Simpson, Hoppins & Harcus, 2007). Mitton med 

medarbetare (2007) visar en 50% sänkning av antalet sjukhusinläggningar och 

akutmottagningsbesök. Resultatet baseras på en amerikansk studie med hemsjukvårdsteam, 

där läkare ingick i ett närmare samarbete med hemsjukvårdssjuksköterskor och hade avsatt tid 

för patientkontakt. En studie (Tzeng, 2011) från USA pekar på att huvudantalet 

akutvårdsbesök är icke-akuta och skulle kunnat behandlas på annan vårdnivå. Det har 

dessutom visats att  20-22%  av alla akutbesök är patienter från hemsjukvården (Tzeng, 2011; 

Larsson Kihlgren et al., 2003). 

Syfte 

Syftet var att undersöka hur sjuksköterskor, inom den kommunala hälso- och sjukvården samt 

dess utförare, uppfattar sin egen kompetens och sitt behov av stöd i relation till sina 

arbetsuppgifter.  

Frågeställningar 

1. Hur uppfattar sjuksköterskor, som arbetar inom kommunens äldrevård och via dess 

utförare, sin egen kompetens? 

2. Hur uppfattar sjuksköterskor, inom kommunens äldrevård och via dess utförare, sitt 

behov av stöd i form av läkare eller sjuksköterskekollegor? 

METOD 

Design 

Tvärsnittsstudie med kvantitativ undersökningsmetod. 

Urval 

Urvalsgruppen är sjuksköterskor som arbetar inom kommunal hemsjukvård (även definierat 

som hemvård inom äldreomsorg) i en större stad i Mellansverige. Förfrågan om deltagande i 

studien skickades ut till 131 sjuksköterskors e-postadresser inom hemsjukvården. E-

postadresserna förmedlades av ansvariga vid kommunen. Fem exkluderades efter att meddelat 

att de inte tillhörde undersökningsgruppen, sex e-postadresser gav felmeddelande trots 

upprepande kontroller av adress i arbetsgivarens register, en sjuksköterska avböjde 

deltagande. Femton av 121 nåbara och tillfrågade hade svarat på enkäten vid tiden för 
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examensarbetet, dessa femton utgjorde underlaget för studien (~12%). Samtliga deltagare är 

kvinnor där det råder en variation i ålder, antal år/månader som färdig sjuksköterska samt 

år/månader de arbetat inom hemsjukvården (se tabell 1).  

Tabell 1. Beskrivning av urvalsgruppen (n=15). 

 

  

Variabel Kategori n 

Kön Kvinnor 

Män 

15 

0 

Ålder 

         M=42,57, min=27 max=59 

20-30år 

31-40år 

41-50år 

51-65år 

Saknas uppgift 

2 

4 

3 

5 

1 

Antal år, månader som färdig sjuksköterska 

          M=14,94, min=1,16 max=36,00 

<2år 

2-5år 

6-10år 

>10år 

1 

2 

4 

8 

Antal år, månader arbetat som sjuksköterska 

          M=13,20, min=1,16 max=36 

<2år 

2-5år 

6-10år 

>10år 

1 

2 

4 

8 

Antal år, månader arbetat inom hemsjukvård 

          M=7,17, min=0,66 max=19,00 

<2år 

2-5år 

6-10år 

>10år 

3 

5 

2 

5 

Grundutbildning Yrkesexamen och kandidatexamen 

Yrkesexamen 

Utländsk examen 

6 

8 

1 

Påbyggnadsutbildning, ej 

universitets/högskoleutbildning 

Utbildning relevant för yrkesområdet 

- Palliativ utbildning 

- Demenskurs 

- Smärtlindringskurs 

- Inkontinenskurs 

Ingen påbyggnadsutbildning 

4 

1 

1 

1 

1 

11 

Påbyggnadsutbildning, universitets/högskoleutbildning Specialistsjuksköterska 

- Distriktsjuksköterska 

- Geriatriksjuksköterska 

- Ej angiven inriktning 

Annan påbyggnadsutbildning 

- Diabeteskurs 

- Kurs i smärtlindring 

- Ospecificerad kurs 

Ingen påbyggnadsutbildning 

7 

3 

1 

3 

5 

3 

1 

1 

3 
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Datainsamlingsmetod 

Data insamlades med en elektronisk enkät som administrerades via e-post. Enkäten som 

användes var en svensk översättning av ”the Belimage homecare instrument” (De Vliegher et 

al., 2011) och består utav totalt 48 huvudfrågor, utav dessa var fjorton frågor (specifikt 28 

items) relevanta för syftet med föreliggande studie. Svaren från sex frågor (nio items) som 

behandlar kön, ålder, utbildning och yrkeserfarenheter har endast använts till att beskriva 

undersökningsgruppen. Frågorna som redovisas i resultatet behandlar områdena kompetens 

och behov av stöd. Kompetensen har totalt nio items, tre av dessa besvaras på fyrgradiga 

likertskalor med svarsalternativen ”0 aldrig/håller inte med alls – 3 alltid/håller helt med”. 

Resterande items som behandlar kompetens är alla femgradiga likertskalor med 

svarsalternativen: ”0 inte trygg/otrygg/inte tillfredställd – 4 helt trygg/mycket tillfredställd”. 

Området behov av stöd består av totalt tolv items där sju stycken av dessa besvaras på 

fyrgradiga likertskalor med svarsalternativen: ”0 håller inte alls med/mindre viktigt/aldrig – 3 

håller med helt/prioriterad betydelse/alltid” resultatet är omvänt vid analyseringen av det item 

som har svarsalternativen ”0 aldrig – 3 alltid” då aldrig är det mest positiva svaret. Fyra items 

som behandlar behovet av stöd besvaras på femgradiga likertskalor med svarsalternativen ”0 

inte trygg/inte alls tillfredställande – 4 helt trygg/mycket tillfredställande”. Den sista frågan 

besvaras på en sexgradig skala där svarsalternativen är ”0 dagligen – 5 mer sällan än en 

gång/månad”. 

Tillvägagångssätt 

E-postenkäten skickades till varje respondent tillsammans med ett informationsbrev som 

beskrev syftet med studien, samt förklarade de etiska aspekterna med att ingå i studien. När 

enkäterna inkommit har respondentens e-postadress omvandlats till ett kodnummer. En 

kodlista fanns för att kontrollera vilka sjuksköterskor som en påminnelse behövde skickas till. 

Projektledaren förvarade denna kodlista inlåst på Institutionen för folkhälso- och 

vårdvetenskap. På så sätt var respondenterna endast kända av projektledaren och anonyma för 

författarna till studien. Enkäten tog mellan 20 till 45 minuter att besvara. Sjuksköterskor som 

har varit i kontakt med det mobila hembesöksteamet ombads att besvara frågorna utifrån tiden 

innan hembesöksteamet fanns tillgängligt. Vid uteblivet svar har påminnelser skickas på 

samma e-postadress efter cirka 1 månad och ytterligare efter 2 månader. Där efter har även en 

tredje påminnelse skickats med brev via post. Genom att skicka påminnelser vid en 

enkätundersökning kan bortfallet påverkas (Eljertsson, 2003).  



9 

 

Etiska överväganden 

Respondenterna meddelades att de när som helst kunde avbryta sin medverkan om de så 

önskade. Samtycke erhölls i och med att de svarade på, och skickade in enkätfrågorna (SFS, 

2009:400). Författarna till föreliggande studie kommer varken vara involverade i vården eller 

vara i ett beroendeförhållande till deltagarna, det vill säga inte i någon form av relation som 

kommer att påverka utfallet av resultatet. All insamlad data behandlas konfidentiellt så 

deltagande eller ej kommer därför inte att påverka arbetssituationen hos någon av 

respondenterna. Deltagarna kommer som tidigare nämnt ej kunna dra arbetsmässigt nytta av 

studiens resultat. 

Bearbetning och analys 

Enkäterna sammanställdes och bearbetades både manuellt samt elektroniskt i 

statistikprogrammet SPSS (Statistical Package for the Social Sciences 2.0). Svarsalternativen 

på frågorna i enkäten delades, av författarna, in i underkategorierna stöd och kompetens för 

att förtydliga resultatet. Enkätsvaren presenteras med deskriptiv statistik där antal (n) 

redovisas och medianen (Md), minvärde och maxvärde beräknats utifrån de fyra eller fem-

gradiga likertskalor som formuläret bestod av. Resultatet presenteras till större delen med 

tabeller och diagram för att bli mer överskådligt. 

RESULTAT 

Den egenuppfattade kompetensen 

På frågan om hur trygg du som sjuksköterska känner dig i att bedöma en brukares vårdbehov 

svarar samtliga respondenter att de minst känner sig mer trygga än otrygga i bedömningen 

(Md=3, min=2 max=4 av 4). Angående hur trygga de känner sig med att bedöma en brukares 

hälsotillstånd svarar majoriteten av sjuksköterskorna att de känner sig trygga (Md=3, min=2 

max=4 av 4). När det kommer till att bedöma vårdbehovet hos en brukare så svarar en 

tredjedel av respondenterna att de känner sig helt trygga. Gällande bedömning av brukarens 

behov av ytterligare vård vid försämring i sitt hälsotillstånd, uppger flest deltagare att de 

känner sig mer trygga än otrygga, se figur 2 (Md=3, min=2 max=4 av 4). 
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Figur 2. Hur trygga sjuksköterskorna (n=15) känner sig att bedöma vårdbehovet hos brukaren 

En annan bild av kompetensen går att utläsa i frågan om vad sjuksköterskorna anser att deras 

kompetens är i förhållande till deras arbetsuppgifter (se figur 3). Majoriteten svarade att deras 

kompetens är tillfredställande. Endast en sjuksköterska anser att hennes kompetens i 

förhållande till arbetsuppgifter är mycket tillfredställande, medan en annan sjuksköterska 

svarade helt motsatt att hennes kompetens inte alls är tillfredställande (Md=3, min=1 max=4 

av 4). 

 

Figur 3. Vad du som sjuksköterska anser om din kompetens i förhållande till dina arbetsuppgifter (n=15). 

Samtliga av respondenterna känner sig trygga eller helt trygga i att arbeta självständigt 

(Md=4, min=3 max=4 av 4). Däremot har några utav sjuksköterskorna svarat att de känner sig 

mer trygga än otrygga när de utför sitt uppdrag inom hemsjukvården, se figur 4 (Md=3, 

min=2 max=4 av 4). 
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Figur 4. Hur trygga känner sjuksköterskorna sig att arbeta självständigt och hur trygga känner de sig när de utför sitt 

uppdrag (n=15). 

 

I den dagliga arbetssituationen anser alla studiedeltagare att de ofta eller alltid kan arbeta 

självständigt som sjuksköterska (Md=3, min=2 max=3 av 3). Hälften utav deltagarna upplever 

att de ofta kan ta nödvändiga initiativ, den andra hälften upplever att de alltid kan ta egna 

nödvändiga initiativ (Md=2,5 min=2 max=3 av 3). Studiedeltagarnas åsikter skiljer sig om 

huruvida det finns tillräckligt med kvalificerade sjuksköterskor inom hemsjukvården för att 

vårda patienter med kvalitet, se figur 5 (Md=2, min=0 max=3 av 3). 

 

 

Figur 5. Det finns tillräckligt med kvalificerade sjuksköterskor inom hemsjukvården för att vårda patienterna med kvalitet 

(n=15). 
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Stöd från sjuksköterskekollegor 

Att ha en bra arbetsrelation med sina sjuksköterskekollegor (se figur 6) anser alla 

respondenterna är viktigt och majoriteten har svarat att de tycker arbetsrelationen är mycket 

viktig (Md=2, min=1 max=3 av 3). Möjligheten att kunna konsultera sjuksköterskekollegor 

(se figur 7) varierar, men majoriteten upplever likväl att möjligheten är mer än 

tillfredställande. En av sjuksköterskorna önskar en bättre möjlighet att konsultera en kollega 

när hon är osäker i sin bedömning utav en brukares hälsotillstånd (Md=3 min=1 max=4 av 4). 

Samtliga sjuksköterskor svarade att de känner sig trygga med att kommunicera med 

sjuksköterskekollegor, se figur 8 (Md=4 min=2 max=4 av 4). Majoriteten av studiedeltagarna 

uppger att de till större delen eller att de alltid kan räkna med att få hjälp av sina kollegor i en 

svår situation. Dock anser några av studiedeltagarna att de inte kan räkna med att få hjälp av 

sina kollegor i en svår situation eller att de endast kan räkna med hjälp till viss del (Md=2, 

min=0 max=3 av 3). På påståendet att det finns tillräckligt med tid och möjligheter att 

diskutera patienters vårdproblem med andra sjuksköterskor inom hemsjukvården håller två 

respondenter inte alls med och fyra håller bara med till en liten del. Sju sjuksköterskor håller 

med till en större del och två håller helt med (Md=2, min=0 max=3 av 3). 

Stöd från läkare 

Tabell 2 Hur ofta, i genomsnitt, respondenterna (n=15) behöver konsultera en läkare. 

Variabel n 

Dagligen 3 

Flera gånger i veckan 6 

En gång i veckan 3 

Flera gånger per månad 1 

En gång i månaden 1 

Mer sällan än en gång per månad 0 

Inget svar 1 

 

Svarsresultatet från frågan med möjligheten att konsultera en läkare (se figur 7) varierar 

mellan studiedeltagarna från inte helt tillfredställande till mer än tillfredställande (Md=2, 

min=1 max=3 av 4). Arbetsrelationen mellan läkare och sjuksköterskor inom hemsjukvården 

är till större delen god enligt respondenterna. Sju studiedeltagare håller med till större delen 

att arbetsrelationen är god medan fyra deltagare håller helt med om att de har en god 
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arbetsrelation med sin läkare. Två respondenter håller dock inte alls med om att de har en god 

arbetsrelation till sin läkare och de sista fyra håller endast med till en liten del om att de har en 

god arbetsrelation (Md=2, min=0 max=3 av 3). På ett liknande påstående om det sker mycket 

lagarbete mellan läkare och sjuksköterskor inom hemsjukvården, svarade majoriteten att de 

inte alls håller med eller håller med till en liten del (se figur 9), en tredjedel svarade att de 

anser att det sker mycket lagarbete mellan dem och läkare (Md=1, min=0 max=3 av 3). De 

flesta sjuksköterskorna känner sig bekväma i kommunikationen med läkare (se figur 8), med 

undantag av två utav respondenterna som känner sig mer otrygga än trygga (Md=4, min=1 

max=4 av 4). När respondenterna bads att återge sin känsla bäst angående om de upplever en 

vanmakt på grund av otillräckligt samarbete med läkare svarade elva deltagare att de sällan 

upplever vanmakt. De resterande fyra uppgav däremot att de ofta upplever en känsla av 

vanmakt på grund av bristen på samarbete (Md=1, min=1 max=4 av 4). 

 

 

Figur 6. Hur viktigt arbetsrelationer är personligen för studiedeltagarna när de utför sitt uppdrag som sjuksköterska inom 

hemsjukvården (n=15, 1 person svarade inte på frågan om bra arbetsrelation med läkare). 
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Figur 7. Möjligheten att konsultera en kollega eller läkare när du är osäker i din bedömning av en brukares hälsotillstånd 

(n=15). 

 

 

Figur 8. Sociala och kommunikativa förmågor (n=15) 
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Figur 9. Det sker mycket lagarbete mellan läkare och sjuksköterskor (n=15). 

 

DISKUSSION 

Sammanfattning av huvudresultat 

Den egenuppfattade kompetensen hos deltagarna var hög och majoriteten av de 

sjuksköterskor som medverkade känner sig trygga i att arbeta självständigt och att utföra sitt 

uppdrag som sjuksköterska inom hemsjukvården samt att bedöma en brukares vårdbehov. 

Endast en av samtliga deltagare upplevde att mer kompetens skulle behövas i förhållande till 

arbetsuppgifterna. Studiedeltagarnas åsikter skiljer sig om huruvida det finns tillräckligt med 

kvalificerade sjuksköterskor inom hemsjukvården för att vårda patienter med kvalitet. 

Stödet från sjuksköterskekollegor anses som viktigt och samtliga känner sig trygga i att  

kommunicera med, samt att det finns en möjlighet att konsultera sina kollegor vid behov. Men 

flera har svarat ett lägre svarsalternativ angående om det ges tid eller möjlighet att diskutera 

patienters vårdproblem med sjuksköterskekollegor. 

Att ha en bra arbetsrelation med sin läkare upplevs som mycket viktigt hos deltagarna och 

flertalet känner sig trygga i kommunikationen. Möjligheten att konsultera en läkare skiljer sig 

däremot markant mellan respondenterna och majoriteten av deltagarna anser att det inte sker 

mycket lagarbete med läkaren. Dock upplever sällan majoriteten en vanmakt på grund av det 

dåliga samarbetet. 
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Resultatdiskussion 

Den egenuppfattade kompetensen 

Att skatta sig egen kompetens är en svår uppgift då även forskningsvärlden är oense om hur 

kompetens ska definieras (Josefsson, 2006). Sannolikheten är hög att studiedeltagare uppfattar 

definitionen kompetens olika, speciellt då ingen förklaring eller utdrag av 

kompetensbeskrivning följde studieenkäten. Spridningen av hur studiedeltagarna beskriver sin 

egen kompetens i förhållande till sina arbetsuppgifter är stor. Socialstyrelsens 

kompetensbeskrivning av legitimerade sjuksköterskor (2005) säger att sjuksköterskor ska ha 

förmåga att självständigt analysera styrkor och svagheter i den egna professionella 

kompetensen. 

Larsson Kihlgren med medarbetare (2003) skriver i sin studie att sjuksköterskor inom 

hemsjukvården generellt inte har tro på sin egen kompetens, en senare studie från Belgien (De 

Vliegher et al., 2009) visar dock en högre uppskattning av den egna kompetensen hos 

sjuksköterskor inom hemsjukvården. Resultatet från föreliggande studie visar likt den senare 

studien på en hög egenuppfattad kompetens då fjorton av femton sjuksköterskor anser sig ha 

en tillfredställande kompetens i förhållande till sina arbetsuppgifter.  

Svensk sjuksköterskeförening menar i ett uttalande från 2008 att den lägsta formella 

kompetensen hos sjuksköterskor måste höjas i Sverige. Sjuksköterskorna som deltog i 

föreliggande studie känner sig dock trygga i sin bedömning av vårdbehovet vilket ger en bild 

av att de är tillfredställda med den egna formella kompetens vilket också uppfyller 

Socialstyrelsen kompetensbeskrivning av legitimerade sjuksköterskor, det vill säga att de har 

kompetensen att observera förändringar i patientens fysiska och psykiska tillstånd. Vid 

bedömningen av försämring hos en brukare blir studiedeltagarna mer osäkra på sin egna 

kompetens. Här känner sig deltagarna, kanske inte helt oväntat, sig minst trygga av de tre 

trygghetsfrågorna i figur 1, detta leder till fler onödiga akutinläggningar vilket också tidigare 

studier bekräftar (Larsson Kihlgren et al., 2003). 

Majoriteten av sjuksköterskorna känner sig trygga med att arbeta självständigt och att deras 

arbetsplats tillåter dem att arbeta självständigt samt att ta egna initiativ, vilket är positivt då 

sjuksköterskan ofta bär ansvar själv utan rådgivning eller stöd (Socialstyrelsen, 2008). 
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Behov av stöd i form av sjuksköterskekollegor och läkare 

Många sjuksköterskor upplever att de är i behov av support (Josefsson, 2006). Att ha ett stöd 

från och en bra arbetsrelation med sjuksköterskekollegor och läkare tycker alla 

studiedeltagare är en viktig punkt. Studieresultatet visar att sjuksköterskorna har en bra 

kommunikation dem emellan. Det framkommer av resultatet i enkäten att alla studiedeltagare 

utom en känner sig tillfredställda med möjligheten att konsultera en kollega när hon är osäker 

i sin bedömning av en boendes eller brukares hälsotillstånd. Studien visar dock hinder i form 

av tillit och tidsbrist. En tredjedel av respondenterna håller inte med om att de kan räkna med 

hjälp från sina sjuksköterskekollegor eller att det finns tillräckligt med tid och möjlighet att 

diskutera patienters vårdproblem med sina kollegor. 

Om lagarbetet inom hemsjukvården fungerar minskar sjuksköterskornas oro  för att brukarnas 

hälsotillstånd skall försämras (Pereles, 2000; Mitton et al., 2007). Behov av utökat läkarstöd 

kan utläsas i resultatet och ett insättande av hembesöksteam skulle minska oro och antal 

onödiga akutmottagningsbesök. Två tredjedelar av respondenterna upplever att det inte sker 

mycket lagarbete sjuksköterskor och läkare emellan. En tredjedel upplever till och med en 

känsla av vanmakt på grund av bristen på samarbete med läkare. Detta pekar på att 

sjuksköterskorna i studien är i ett behov av ett ökat samarbete, till exempel i form av ett 

hembesöksteam. Enligt Mitton med medarbetare (2007) får sjuksköterskor och läkare ett 

närmare samarbete med ett hembesöksteam vilket i sin tur leder till färre onödiga 

akutmottagningsbesök och sjukhusinläggningar. Majoriteten av sjuksköterskorna beskriver i 

studien att de behöver konsultera en läkare flera gånger i veckan och i vissa fall dagligen. En 

tredjedel av studiedeltagarna är inte helt tillfredställda med möjligheten att konsultera läkare. 

Pereles (2000) visar i sin studie att det är essentiellt att kommunikationen fungerar och att 

läkare snabbt kan konsulteras när sjuksköterskorna har medicinska frågor. I studien är de 

flesta av deltagarna trygga i kommunikationen med läkaren dock vore det önskvärt med ett 

resultat där samtliga kände sig helt trygga och ingen av respondenterna känner sig otrygga. 

Detta kan eventuellt ha ett samband med hur länge sjuksköterskan har arbetat på arbetsplatsen 

samt hur ofta läkare behöver kontaktas. 

Metoddiskussion 

Eftersom studien är kvantitativ blir resultatet begränsat angående de bakomliggande orsakerna 

till de åsikter som framförts (Eliasson, 2010). Kompletterande kvalitativa studier vore därmed 

betydelsefullt för att få en djupare kunskap om sjuksköterskors kompetens och behov av stöd. 

En enkät har fördelen att den kan nå ut till ett större antal undersökningspersoner och att 
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undersökarnas närvaro inte påverkar resultatet samtidigt som denna datainsamlingsmetod 

innebär relativt låga kostnader jämfört med andra alternativ (Eliasson, 2010). En enkät kan 

lämnas in anonymt och går relativt snabbt att besvara. En nackdel kan vara att den läggs åt 

sidan (Ejlertsson, 2003). Eftersom det är en relativt liten studie presenteras resultatet i antal, 

då redovisning i procent kan vara missvisande. Enkäten bestod utav öppna och slutna frågor 

för att får en djupare förståelse av respondenternas bakgrund, egenuppskattade kompetens och 

behov av stöd. Slutna frågor har nackdelen att svarsalternativ som respondenten velat svara 

inte finns med i enkäten (Eliasson, 2010). Instrumentet kommer från Belgien (the Belimage 

homecare instrument) och har används i tidigare studier, dock inte internationellt. De Vliegher 

med medarbetare (2009) anser att instrumentet behöver utvärderas och användas mer för att 

öka dess reliabilitet samt validitet. Reliabiliteten handlar om att undersökningen är pålitlig, 

det vill säga att den ger samma resultat vid upprepning och validiteten handlar om att 

undersökningen mäter det som är meningen att mäta. Enkäten är översatt från flamländska till 

svenska och sedan tillbaks till ursprungsspråket för att försäkra sig om översättningen är 

korrekt. För att prova enkätens logiska validitet genomfördes en pilotstudier med tio 

respondenter. Pilotstudien visade ett lågt internt bortfall, vilket indikerar att enkäten har logisk 

validitet alltså den lägre graden av validitet. De svarandes identitet är ointressant i studien, då 

respondenten endast är representant för en grupp, därför har respondenterna försäkrats en 

skyddad identitet. 

Urval 

Urvalet var relativt litet med 132 deltagare. E-postadresserna till studiedeltagarna förmedlades 

av ansvariga vid kommunen i en större stad i Mellansverige. Det fanns en bred variation i 

ålder, arbetat antal år som sjuksköterska och arbetat antal år inom hemsjukvården. Det 

förekom också stor variation om deltagarna hade en kandidatexamen eller inte, och om de gått 

en vidareutbildning eller ej. Eftersom kvantitativa undersökningar vill uttala sig om hur 

utbredda förhållande är så är det viktigt att fånga in alla grupper och en stor variation utav 

urvalet ökar studiens trovärdighet (Eliasson, 2010). Samtliga respondenter var kvinnor, därför 

går det inte att utläsa någon könsskillnad i resultatet av sjuksköterskor.  

Enligt Ejlertsson (2003) finns det vid enkätundersökning alltid risk för stort bortfall. 

Svarsfrekvensen i studien var låg, med ett bortfall på åttioåtta procent. Eliasson (2010) skriver 

att vid kvantitativa studier är det viktigt att få så många svar som möjligt, en hög 

svarsfrekvens är avgörande för resultatets generaliserbarhet och ett stort bortfall ger ett 

osäkert resultat. Orsakerna till bortfallet är okända för författarna till studien och kan endast 
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spekuleras. Troliga orsaker kan exempelvis vara att; sjuksköterskorna är enkättrötta då det 

finns relativt många studier inom sjukvården. En middag skulle lottas ut till en av deltagarna, 

det kanske inte gav tillräckligt med motivation till deltagande. Sjuksköterskor inom 

hemsjukvården har ofta ett stressigt arbete med tidsbrist. Det är inte troligt att studien har 

förbisetts då påminnelserna varit många. Urvalet är beräknat på de antal e-postadresser som 

tilldelats från kommunen. Då det inte ha hört något ifrån majoriteten av alla adresser, är det 

därför okänt för författarna om samtliga sjuksköterskor i urvalet fortfarande arbetar inom 

hemsjukvården. Ett personligt överlämnande av enkäten skulle nog påverka svarsfrekvensen 

positivt, däremot skulle deltagarna kunna känna sig tvungna till deltagande (Eliasson, 2010). 

Det kan också diskuteras om en postenkät hade höjt svarsfrekvensen, då deltagarna kanske 

skulle uppleva studien mer personlig samt att en del av sjuksköterskorna kanske inte använder 

sig av e-post i sitt dagliga arbete. 

Ett stort internt bortfall på en specifik fråga kan indikera att en fråga är oklart ställd (Eliasson, 

2010). Det interna bortfallet var relativt lågt, det vill säga ofullständigt ifylld enkät, då endast 

två enkäter var ofullständigt ifyllda, dessa enkäter inkluderades i studien där uteblivet svar 

angetts. 

Kliniska implikationer 

Hembesök är en värdefull tjänst för svaga husbundna hemsjukvårdspatienter och med den 

ökande medellivslängden hos populationen kommer också kravet på fler hembesök att öka 

(Pereles, 2000). Det finns för få sjuksköterskor per vårdtagare inom hemsjukvården, en 

sjuksköterska kan ansvara för upp till 400 patienter (Socialstyrelsen, 2008). Vilket även 

speglas i studieresultatet då endast två av studiedeltagarna håller helt med om att det idag 

finns tillräckligt med kvalificerade sjuksköterskor inom hemsjukvården för att kunna ge en 

patientsäker vård. Detta motsäger vad som står i Socialstyrelsen kompetensbeskrivning av 

legitimerade sjuksköterskor (2005), att sjuksköterskor ska ha förmåga att verka för att bedriva 

patientfokuserad omvårdnad på ett kvalitetsmedvetet sätt. Ingen av sjuksköterskorna i studien 

känner sig otrygga i att utföra sitt uppdrag som sjuksköterska inom hemsjukvården vilket är 

ett positivt svar men ett önskvärt resultat hade varit att samtliga istället skulle ha svarat ”helt 

trygga”. Därför vore det av intresse att utföra ytterligare en studie något år efter insättandet av 

hembesöksteamet för att jämföra nivån av tryggheten hos sjuksköterskorna inom 

hemsjukvården. 
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Slutsats 

Sjuksköterskorna inom studien uppfattade sin egen kompetens som bra och samtliga känner 

sig bekväma med att jobba självständigt. Att ha bra arbetsrelationer med kollegor och läkare 

är mycket viktigt för studiedeltagarna däremot anser några deltagare att de inte alltid kan 

räkna med sina sjuksköterskekollegor i svåra situationer. Majoriteten av sjuksköterskorna 

önskade ett mer omfattande samarbete med läkaren. Urvalet i studien var litet och bortfallet 

var stort, därför behövs en mer omfattande studie inom området. 
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