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Abstrakt 
 
Socialstyrelsen har i flera rapporter lyft fram hanteringen av läkemedel i 
hemsjukvården som ett riskområde. Sjuksköterskor har en ytterst central roll i det 
för patientsäkerheten kritiska området att delegera läkemedelsöverlämnande. 
Föreliggande studies syfte var att utarbeta och pröva ett mätinstrument som kan 
användas för att, med fokus på patientsäkerheten, undersöka sjuksköterskors och 
distriktssköterskors erfarenhet av, och syn på, förfarandet vid delegering av 
läkemedelsöverlämnande i kommunal hemsjukvård. Ett enkätformulär utarbetades 
och genomgick validitetsprövning i en fokusgrupp samt reliabilitetsprövning i ett 
test-retest. Enkäten användes även i en pilotstudie, vars resultat huvudsakligen 
indikerar att åsikten om kunskapstestets förmåga att ge en pålitlig bekräftelse på 
tillräcklig kunskapsnivå hade störst inverkan på respondenternas övergripande syn 
på patientsäkerheten. Problemområdet behöver utforskas vidare i större studier där 
fortsatt prövning av enkäten uppmuntras. 
 
 

Nyckelord: Sjuksköterskor, distriktssköterskor, delegering, 
läkemedel, kommunal hemsjukvård, patientsäkerhet, enkät. 
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Problembeskrivning 

 

Delegering innebär att personal som tillhör hälso- och sjukvården och som besitter formell 

kompetens för en medicinsk arbetsuppgift, överlåter utförandet av en sådan uppgift till en 

person som inte besitter formell, men väl reell kompetens för uppgiften (SOSFS 1997:14). 

Beslut om delegering får endast meddelas när det uppfyller kravet på att vården ska vara god 

och säker, och den person som beslutar om delegering ansvarar för att den som tar emot 

delegeringen har förutsättningar att fullgöra uppgiften (SFS 1998:531, 2 kap., 6 §). Många 

sjuksköterskor som tjänstgör i den kommunala hemsjukvården ansvarar idag för ett alltför 

stort antal delegeringar, vilket är oacceptabelt enligt Socialstyrelsen (2008a). 

 

Flera studier har indikerat att hemtjänstpersonalens kunskaper kring läkemedelshantering och 

om läkemedel är bristfälliga (Axelsson & Elmståhl, 2004; Bergqvist, Olme & Magnusson, 

2004; Björkman Randström, Amrén & Borglund, 2004; Hasson & Arnetz, 2007; Kapborg & 

Svensson, 1999; Törnkvist & Strender, 1998; Ödegård & Andersson, 2001) och 

Socialstyrelsen har i flera rapporter lyft fram hanteringen av läkemedel i hemsjukvården som 

ett riskområde. För en god och säker vård krävs att alla inblandade aktörer runt patienten 

hanterar läkemedlen på ett för patienten säkert sätt (Socialstyrelsen, 2008a). I takt med att 

hemsjukvården blir mer avancerad ställs ökade krav på kompetens i kommunens hälso- och 

sjukvård (Socialstyrelsen, 2009). Sjuksköterskor och distriktssköterskor har en ytterst central 

roll i det för patientsäkerheten kritiska området att delegera läkemedelsöverlämnande och har 

i tidigare studier beskrivit delegeringsförfarandet som problematiskt och som ett område där 

rutinerna behöver förbättras (Chow & Linderholt, 2002; Kapborg & Svensson, 1999; 

Lundquist, 2005; Törnkvist & Strender, 1998). 

 

 

Bakgrund 

 

Hemsjukvård 

 

Hemsjukvård avser sådan hälso- och sjukvård som ges i patienters bostäder eller 

motsvarande, där det medicinska ansvaret är sammanhängande över tid och där beslut om 

insatser ska ha fattats i förväg i samband med vård- och omsorgsplanering. Hemsjukvård 
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bedrivs i både ordinärt och särskilt boende samt även i olika typer av dagverksamhet 

(Socialstyrelsen, 2004a). Med ordinärt boende avses sådant boende som inte är att betrakta 

som särskilt boende, och det sistnämnda definieras av Socialstyrelsen som ett “individuellt 

behovsprövat boende som ges med stöd av socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service 

till vissa funktionshindrade” (Socialstyrelsen, 2004b). 

 

År 2007 beräknades den svenska hemsjukvården omfatta omkring 250 000 patienter 

(Socialstyrelsen, 2008a). Med hemtjänst menas personlig omvårdnad och service i den 

enskildes hem (Socialstyrelsen, 2008b) och det förekommer ofta att vårdtagare får vård och 

omsorg från både hemsjukvård och hemtjänst, vilket då går under begreppet hemvård 

(Socialstyrelsen, 2004c). Sjuksköterskor och distriktssköterskor i hemsjukvården har, efter 

bedömning av dess behov och lämplighet, rätt att delegera vissa medicinska uppgifter till 

omvårdnadspersonal i hemtjänsten. Den vanligaste delegerade uppgiften i den kommunala 

hemsjukvården, enligt en enkätundersökning genomförd av Socialstyrelsen, är administrering 

(däribland överlämnande) av läkemedel (Socialstyrelsen, 2008a). 

 

I särskilt boende, till skillnad från i ordinärt boende, har kommunerna en skyldighet att 

erbjuda hemsjukvård (SFS 1982:763, 18 §). De kommuner som idag ansvarar för 

hemsjukvården i ordinärt boende har gjort en överenskommelse med landstinget, varpå ett 

medgivande från regeringen givit landstinget befogenhet att lämna över skyldigheten att 

erbjuda denna form av hemsjukvård till kommunerna (SOSFS 1997:10). I 

budgetpropositionen (Prop. 2009/10:1) beskrivs att hemsjukvården i kommunal regi har 

inneburit en klar förbättring och att tiden är inne att hela landet får kommunen som huvudman 

för hemsjukvården. En nationell samordnare, med uppgift att stödja landsting och kommuner i 

att ansvaret för hemsjukvården överförs från landstingen till kommunerna, ska införas 

(Regeringen, 2010). 

 

I de svenska kommuner där kommunen övertagit huvudmannaskapet för hemsjukvården i 

ordinärt boende arbetade år 2007 drygt 14 000 sjuksköterskor, 86 000 undersköterskor och 74 

000 vårdbiträden (Socialstyrelsen, 2008a). I en rapport från Socialstyrelsen om delegering 

menar rapportförfattaren att hemtjänst och hemsjukvård måste vara samlat under en 

huvudman för att delegeringar ska fungera. I rapporten fastställs även att endast 

undersköterskor bör anställas inom hemtjänsten för att god vård ska kunna säkerställas 
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(Socialstyrelsen, 1997). År 2008 rekryterade Sveriges kommuner 13 600 

omvårdnadspersonal, varav 58 % hade undersköterskekompetens eller motsvarande (Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2009). Vårdbiträden saknar omvårdnadsutbildning och kan i 

praktiken helt sakna vårdutbildning (Arbetsförmedlingen, 2010). 

 

Precis som andra vårdgivare ska även kommunerna bedriva en hälso- och sjukvård i enlighet 

med hälso- och sjukvårdslagens övergripande mål för, och krav på, hälso- och sjukvården 

(SOSFS 1997:10). Den ska bland annat ha som mål att befolkningen får en vård på lika 

villkor (SFS 1982:763, 2 §) och bedrivas där det finns den personal som krävs för att kunna 

ge en god vård (a.a., 2 e §). Liksom varje annan verksamhet i hälso- och sjukvården ska även 

kommunernas hemsjukvård företrädas av en verksamhetschef som ansvarar för att 

“säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården 

tillgodoses” (a.a., 29-29 a §§), och kvaliteten i verksamheten ska fortlöpande och systematiskt 

säkras och utvecklas (a.a., 31 §). 

 

 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

 

I kommunernas hälso- och sjukvård ska det finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska 

(MAS) inom de verksamheter som kommunerna själva beslutar (SOSFS 1997:10). MAS ska 

bland annat ansvara för att den vård och behandling som ges till patienterna är säker, 

ändamålsenlig och av god kvalitet, att patienten får den av läkare förordnade vården och 

behandlingen, att de rutiner som finns för läkemedelshantering är väl fungerande och 

ändamålsenliga (SFS 1998:1513, 2 kap., 5 §, 1, 3 och 4) samt att delegering av vårduppgifter 

sker på ett sätt som är förenligt med patienternas säkerhet (SFS 1982:763, 24 §, 2). MAS ska 

upprätthålla och utveckla kvalitetssystem i hälso- och sjukvården och hon/han ansvarar för att 

gällande regelverk är kända och efterföljs av hälso- och sjukvårdspersonalen samt att det finns 

de direktiv, rutiner och den kompetens som behövs för att verksamheten ska kunna uppfylla 

uppställda krav (a.a.). 
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Delegering 

 

MAS ansvarar för att följa upp beslut om delegering i syfte att tillse att användningen av 

delegering i den kommunala hälso- och sjukvården inte äventyrar patientsäkerheten. 

Socialstyrelsen har följt upp anmälningar av risker och skador inom hälso- och sjukvården, 

och incidenter vid läkemedelshantering har i majoriteten av fallen visat sig bero på ”bristande 

kompetens i samband med delegering” (SOSFS 1997:10). Enligt Socialstyrelsen är syftet med 

delegering inte att lösa personalbrist eller ekonomiska problem (SOSFS 1997:14). Om 

verksamheten använder ett omfattande antal delegeringar så är detta ett tecken på att 

verksamheten saknar den kompetenta personal som behövs för att bedriva en god vård 

(SOSFS 1997:10). 

 

Vårdgivaren kan aldrig ålägga hälso- och sjukvårdspersonalen att specifika arbetsuppgifter 

ska delegeras. Varje beslut om delegering ska nämligen alltid föregås av den delegerande 

yrkesutövarens professionella bedömning av dess behov och lämplighet. Den som meddelat 

ett beslut om delegering ska bevaka och följa upp att arbetsuppgiften fullgörs på ett sätt som 

överensstämmer med en god och säker vård. Delegeringsbeslutet ska omprövas när 

förhållandena kräver det och genast återkallas om det äventyrar en god och säker vård. 

Oavsett om det handlar om en uppgift inom den ordinarie yrkesutövningen eller en uppgift 

som utförs genom delegering har var och en dock ett eget ansvar för hur uppgiften fullgörs 

(SOSFS 1997:14). En person som innehar delegering av läkemedelsöverlämnande tillhör 

hälso- och sjukvårdspersonalen (SFS 1998:531, 4 §), och ska därmed på ett sätt som är 

betryggande förvara, hantera och när det är aktuellt överlämna läkemedel som hon/han 

ombesörjer (SFS 1998:1513, 2 kap., 2 §). Läkemedelshanteringen bör för patientens säkerhet 

och trygghet ombesörjas av så få som möjligt och antalet delegeringar bör därför vara 

begränsat (SOSFS 2000:1, 4 kap., 3 §). 

 

I förfarandet vid delegering av läkemedelsöverlämnande i Malmö kommuns hemsjukvård 

används ett kunskapstest som ett redskap för att bedöma kunskap och kompetens hos den 

omvårdnadspersonal som planeras för delegering (Malmö stad, 2009). Testet består bland 

annat av frågor kring läkemedelshantering, om läkemedel och om förfarandet vid 

överlämnande av läkemedel. I ett nationellt perspektiv ser det inte ut att vara ovanligt att 
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någon form av kunskapstest används som ett redskap i bedömningsprocessen inför delegering 

(t.ex. Borås kommun, 2011; Stockholms stad, 2009; Älvsbyns kommun, 2010). 

 

 

Tidigare forskning 

 

Reinhard, Young, Kane och Quinn (2006) påvisade genom kvalitativa telefonintervjuer i 42 

av USA:s delstater stora variationer i hur sjuksköterskor i olika delstater delegerade 

administrering av läkemedel. Resultatet i studien visade att i alla delstater utom två var det 

tillåtet att delegera läkemedelsadministrering, och bara i vissa var det i förhand föreskrivet ett 

minimum av träning för den som skulle bli delegerad. Det fanns även exempel på delstater där 

sjuksköterskan inte var ålagd något ansvar för att följa upp delegeringarna och 

rapporteringssystem för negativa händelser saknades i många fall (a.a.). 

 

Perry, Carpenter, Challis och Hope (2003) har i en kvalitativ studie intervjuat 

omvårdnadspersonal och sjuksköterskor på sjukhem i Storbritannien. Sjuksköterskorna 

berättade om hur de upplevde en otydlighet i sin roll som sjuksköterska. Vad som skulle 

delegeras tyckte sjuksköterskorna blev otydligt eftersom de upplevde förväntningar på sig att 

göra allting som omvårdnadspersonalen gjorde på sjukhemmet. Rutiner och riktlinjer kring 

vad som kan delegeras var något som både omvårdnadspersonal och sjuksköterskor 

uppskattade (a.a.). Att som distriktssköterska fatta korrekta beslut om delegering beskrevs i en 

skotsk observations- och intervjustudie av McIntosh, Moriarty, Lugton och Carney (2000), 

genomförd 1996, som en svår balansakt. Delegeringsrutinerna visade sig även i denna studie 

variera stort både inom och mellan olika distrikt (a.a.). 

 

McLaughlin, Barter, Thomas, Rix, Coulter och Chadderton (2000) har genomfört en 

kvantitativ, deskriptiv studie där 171 sjuksköterskor från USA och Storbritannien deltog. 

Nyttan av standardiserad träning i basal omvårdnad och att det finns en väldefinierad roll för 

den omvårdnadspersonal som blir delegerad betonades särskilt av de brittiska 

sjuksköterskorna i studien. De amerikanska sjuksköterskorna, jämfört med de brittiska, var 

mer missnöjda med kunskapsnivån hos den omvårdnadspersonal som delegerades (a.a.). 
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Lundquist (2005) beskriver i en svensk kvalitativ studie hur distriktssköterskor upplevde att 

de ofta utfärdade delegeringar med kort varsel till ny personal som börjat arbeta inom 

verksamheten, och distriktssköterskorna menade att arbetsgivaren uppfattade delegering som 

ett måste för verksamheten. Otillräcklig tid vid delegering och brist på kompetent personal var 

andra företeelser som distriktssköterskorna upplevde i samband med delegering (a.a.). I en 

enkätstudie av Björkman Randström, Amrén och Borglund (2004) efterfrågade 

sjuksköterskorna tydligare rutiner i delegeringsarbetet, utbildning av personal samt samverkan 

på alla nivåer i organisationen. Chow och Linderholt (2002) har i en kvantitativ studie på 

kandidatnivå visat att sjuksköterskorna upplevde stress och osäkerhet kring 

delegeringsförfarandet. Sjuksköterskorna hade någon gång känt sig tvungna att delegera för 

att verksamheten skulle fungera (a.a.). 

 

I en kvantitativ undersökning (Ödegård & Andersson, 2006) i 15 svenska kommuner där 

samband mellan MAS:s uppfattning av hennes/hans yrkesroll och omvårdnadspersonalens 

kunskaper om diabetes jämfördes, visade det sig att i de fall MAS ansåg sig ha ett ansvar även 

för kompetensen hos personalen i verksamheten så erhöll omvårdnadspersonalen vid tester 

högre sammanlagda kunskapspoäng. I de verksamheter där MAS blev konsulterad innan 

anställning av ny omvårdnadspersonal visade sig kunskapen om diabetes vara högre. Att 

kommunen hade fastställda planer för kompetensutveckling av personalen var även det en 

faktor som bidrog till högre kunskapsnivå hos omvårdnadspersonalen (a.a.).  

 

En kvantitativ studie av Törnkvist och Strender (1998), utförd 1995-96 i Stockholmsregionen, 

fann svårigheter och brister i hemsjukvårdens läkemedelshantering. Det fanns ett behov av att 

rutiner och ansvarsfrågor tydliggjordes (a.a.). En analys av 68 läkemedelsavvikelser från åren 

1992-95 beskrev hur dessa främst hade sitt upphov i brister i delegeringsrutinerna och att 

sjuksköterskan som utfärdat delegering inte hade försäkrat sig om att den delegerade 

personalen haft tillräcklig kunskap för att erhålla delegering. Andra orsaker var brist på 

utbildning och kompetens hos dem som blivit delegerade (Kapborg & Svensson, 1999). En 

kvantitativ studie av Hasson och Arnetz (2007), utförd i två svenska kommuner, visar att över 

50 % av omvårdnadspersonalen i hemtjänsten ansåg sig ha otillräcklig kunskap om 

läkemedel. 
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Kunskapen om läkemedel bland hemtjänstpersonal i Malmö kommun har i en 

enkätundersökning genomförd 1998 av Axelsson och Elmståhl (2004) på flera områden visat 

sig vara mycket låg. Under år 2009 registrerade personalen inom Malmö kommuns 

verksamheter för vård och omsorg 3352 negativa händelser avseende läkemedelshantering i 

det elektroniska system som används för denna typ av rapportering och för administrering av 

delegeringar, varav 2537 registrerades som gällande “överlämnande av dos”, 342 som 

gällande “iordningställande” och 473 som gällande “ordination”. Av det totala antalet (3352) 

registrerades bland annat 2255 som “ej given dos” och 32 som “förväxling av patient”. Totalt 

registrerades 4641 beslut om delegering av medicinska uppgifter och totalt återkallades 21 

delegeringar år 2009. Från och med maj 2008, då detta elektroniska system infördes, till och 

med 15 oktober 2010 var fyra av det totala antalet negativa händelser gällande 

läkemedelshantering av “katastrofal” allvarlighetsgrad (Enligt H. Fjellström, 

planeringssekreterare i Malmö stad, personligt e-postmeddelande, 5 oktober, 2010), vilket 

definieras som "dödsfall/självmord, livshotande tillstånd, allvarliga bestående besvär eller 

funktionsnedsättning, mycket allvarlig skada eller sjukdom, eller överföring till sluten vård 

(inläggning)” (Enligt C. Troedson, stadskontoret Malmö stad, personligt e-postmeddelande, 

15 oktober, 2010). 

 

 

Studiens betydelse 

 

Mot bakgrund av den problematik som här beskrivits och med anledning av att sjuksköterskor 

och distriktssköterskor har en ytterst central roll i detta för patientsäkerheten kritiska område 

samt att den begränsade forskning som finns är gjord för flera år sedan, så anser författarna att 

det finns ett stort behov av att utveckla ett mätinstrument som i framtida studier kan användas 

för att, med fokus på patientsäkerheten, undersöka sjuksköterskors och distriktssköterskors 

erfarenhet av, och syn på, förfarandet vid delegering av läkemedelsöverlämnande i kommunal 

hemsjukvård. 
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Avgränsning 

 

Författarna har valt att avgränsa studien till att endast avse sjuksköterskor och 

distriktssköterskor som tjänstgör inom kommunal hemsjukvård med inriktning ordinärt 

boende. 

 

 

Definitioner 

 

I föreliggande studie definieras “delegering av läkemedelsöverlämnande” som “överlåtande 

av uppgiften att överlämna iordningställt läkemedel, ögon-/örondroppar, salvor och flytande 

läkemedel, exklusive Waran, narkotiskt läkemedel grupp II-III, insulin och vidbehovs-

läkemedel”. Med “sjuksköterska” avses även “specialistsjuksköterska”, och således även 

“distriktssköterska” i de fall då det senare inte särskilt benämns. Med “distriktssköterska” 

avses endast “sjuksköterska som slutfört specialistsjuksköterskeexamen med inriktning 

distriktssköterska”. 

 

 

Läsanvisning 

 

I den följande texten används förkortningen “FvDaLö” för “förfarandet vid delegering av 

läkemedelsöverlämnande”, “DaLö” för “delegering av läkemedelsöverlämnande” och “Lö” 

för “läkemedelsöverlämnande”. 

 

 

Syfte 

 

Syftet med föreliggande studie var att utarbeta och pröva ett mätinstrument som kan användas 

för att, med fokus på patientsäkerheten, undersöka sjuksköterskors och distriktssköterskors 

erfarenhet av, och syn på, förfarandet vid delegering av läkemedelsöverlämnande (FvDaLö) i 

kommunal hemsjukvård (ordinärt boende). 
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Metod 

 

 

En kvantitativ ansats i form av instrumentutveckling, validitets- och reliabilitetsprövning samt 

användning av instrumentet i en pilotstudie tillämpades för att besvara syftet med studien. 

Studien i sin helhet genomfördes i form av tre delstudier; den första med syftet att pröva 

mätinstrumentets validitet, den andra med syftet att pröva dess reliabilitet och den tredje med 

syftet att slutgiltigt använda det i en pilotstudie. 

 

 

Instrumentutveckling 

 

Ett enkätformulär utarbetades av författarna utifrån egna erfarenheter av 

delegeringsförfarandet, förkovring i aktuella regelverk samt utifrån inspiration som inhämtats 

från tidigare studier av området (Chow & Linderholt, 2002; Björkman Randström, Amrén & 

Borglund, 2004). Enkäten omfattar en sammanställning av frågor som konstruerats i en 

strävan efter att, med fokus på patientsäkerheten, kunna ge en så heltäckande kvantitativ 

beskrivning som möjligt av sjuksköterskors och distriktssköterskors erfarenhet av, och syn på, 

FvDaLö i kommunal hemsjukvård (ordinärt boende). Enkäten är högt strukturerad där 

frågorna nästan uteslutande har fasta svarsalternativ.  

 

 

Validitetsprövning 

 

Det första preliminära enkätformuläret, omfattande 58 frågor, prövades avseende face validity 

och innehållsvaliditet med hjälp av diskussion i en fokusgrupp. Enhetschefer i fyra av Malmö 

kommuns stadsdelars hemsjukvård (ordinärt boende) tillfrågades via e-post om deltagande 

från två delegerande och av ämnet intresserade sjuksköterskor/distriktssköterskor (se bilaga 

1). Två av fyra enhetschefer godkände studiens genomförande och bidrog slutligen med två 

deltagare vardera till fokusgruppen, som således kom att bestå av fyra deltagare. 

 

På grund av tre sena återbud var två av de fyra slutliga deltagarna blixtrekryterade som 

ersättare, varav den ena till följd av sin anställningstyp aldrig utfärdat någon delegering. Två 
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av deltagarna var sjuksköterskor som inte slutfört någon specialistsjuksköterskeexamen (en 

från varje stadsdel), en var under pågående specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning 

distriktssköterska och en hade något år tillbaka slutfört distriktssköterskeexamen. Deltagarnas 

ålder, yrkeserfarenhet som sjuksköterska och erfarenhet av FvDaLö uppvisade stor variation.  

 

Fokusgruppen samlades för diskussion vid ett tillfälle under två timmar där varje deltagare 

inledningsvis tilldelades ett informationsbrev om studien och fick lämna sitt frivilliga och 

skriftligt informerade samtycke till deltagande (se bilaga 2). Båda författarna agerade 

diskussionsledare och förde anteckningar. Enkätformuläret besvarades av deltagarna, varefter 

frågor och angivna svar gicks igenom gemensamt för att uppmärksamma oklarheter och 

brister i enkäten. Deltagarna lämnade dessutom konstruktiva och kreativa synpunkter på 

huruvida de ansåg att enkäten täckte in de väsentliga aspekterna av problemområdet. En 

fortlöpande diskussion kring deltagarnas erfarenheter, uppfattningar och upplevelser av 

delegeringsförfarandet fördes.  

 

 

Reliabilitetsprövning 

 
Enkätens reliabilitet prövades därefter med hjälp av test-retest-prövning. Enhetschefer i totalt 

åtta sydsvenska kommuners hemsjukvård (ordinärt boende) (Malmö kommun exkluderad) 

tillfrågades via e-post om deltagande från de sjuksköterskor/distriktssköterskor som uppfyllde 

uppställda inklusionskriterier (se bilaga 3). I utskicket till enhetscheferna bifogades även ett 

informationsbrev till potentiella deltagare (se bilaga 4). Ett deltagande från omkring 30 

personer eftersträvades, och då tre av åtta enhetschefer godkänt studiens genomförande 

ansågs deltagarantalet tillfredsställande. I dessa tre kommuner var antalet personer som 

uppfyllde inklusionskriterierna och som därmed tilldelades enkäter 19, nio respektive åtta.  

I följebrevet till enkäten informerades deltagarna om att de i samband med inlämningen av 

densamma gav sitt frivilliga och skriftligt informerade samtycke till deltagande (se bilaga 5). 

 

Deltagarna fick upp till åtta dagar på sig att besvara och lämna in enkäten som i detta stadium 

innehöll 51 frågor. En och en halv vecka efter sista inlämningsdatum tilldelades varje 

deltagare en ny, identisk, enkät. Även denna gång fick deltagarna upp till åtta dagar på sig att 

besvara och lämna in enkäten. Totalt 30 deltagare (15, åtta respektive sju) besvarade och 

lämnade in en enkät i både test och retest. SPSS Statistics 17.0 användes för att bedöma 
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korrelationen av angivna svar mellan test och retest genom beräkning av 

rangkorrelationskoefficienten Spearman’s rho. 

 

 

Användning i pilotstudie 

 

Slutgiltigt enkätformulär 

 

I sin slutgiltiga form omfattar enkäten 45 frågor (se bilaga 6). Den inleds med två 

bakgrundsfrågor, som därefter följs av fem frågor om erfarenhet i yrket och av att delegera 

Lö, tre frågor om regelverk för delegeringsarbete, 16 frågor om ansvar och patientsäkerhet, 

fem frågor om arbetsmiljö, fem frågor om kunskap och kompetens hos dem som delegeras, 

två frågor om inställning till delegering, två frågor om den ömsesidiga relationen i 

delegeringssituationen, två frågor om administrering av delegeringar samt avslutningsvis tre 

frågor om kvalitetsutveckling. 

 

Till 17 av de 45 enkätfrågorna ombedes respondenterna att utifrån frågan ange ett svar på en 

femgradig skala från ”mycket hög grad” till ”mycket låg grad”. För en enkätfråga används en 

liknande femgradig skala på svarsalternativen från ”mycket svårt” till ”mycket enkelt” och för 

ytterligare en annan används en femgradig skala från ”mycket positivt” till ”mycket negativt”. 

För fyra enkätfrågor har svarsalternativen konstruerats enligt en sexgradig skala från ”alltid” 

till ”aldrig” och för två frågor enligt en femgradig skala med samma extremalternativ. För sex 

enkätfrågor som berör hur många gånger respondenterna upplevt, gjort eller varit med om 

något specifikt har svarsalternativ från ”0” till ”10 eller fler” konstruerats. 

 

 

Studiepopulation 

 

Studiepopulationen utgjordes av de personer som uppfyllde följande tre inklusionskriterier:  

1. Tjänstgör som sjuksköterska/distriktssköterska i någon av Malmö kommuns stadsdelars 

hemsjukvård (ordinärt boende) med en tjänstgöringsgrad på minst 50 % (oavsett typ av 

anställning). 2. Vid minst ett tillfälle under de senaste sex månaderna ha utfärdat DaLö inom 

någon av Malmö kommuns stadsdelars hemsjukvård (ordinärt boende). 3. Ha minst ett års 
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sammanlagd erfarenhet av tjänstgöring som innefattar att utfärda DaLö inom någon av Malmö 

kommuns stadsdelars hemsjukvård (ordinärt boende) under de senaste fem åren. 

 

 

Urval 

 

Då det inte existerar någon förteckning över sjuksköterskor/distriktssköterskor som tjänstgör 

inom kommunal hemsjukvård (ordinärt boende) så gjordes urvalet av deltagare i två steg. För 

att identifiera personer som uppfyllde inklusionskriterierna kontaktades verksamhetens chefer 

i respektive stadsdel enligt följande. Knappt två månader innan studiestart skickades ett 

informationsbrev om den kommande studien ut via e-post till samtliga tio vård- och 

omsorgschefer i Malmö kommuns stadsdelars hemsjukvård (ordinärt boende) (se bilaga 7). 

Drygt tre veckor innan studiestart skickades ett uppdaterande e-post-meddelande om studien 

ut till samtliga vård- och omsorgschefer, enhetschefer och medicinskt ansvariga 

sjuksköterskor i Malmö kommuns stadsdelars hemsjukvård (ordinärt boende). Förfrågan om 

godkännande av studien skickades därefter ut via e-post till de tio enhetscheferna knappt tre 

veckor innan studiestart (se bilaga 8). I brevet informerades enhetscheferna om studiens syfte 

och tillfrågades om de kunde tänka sig att varje dag under fem förutbestämda och på varandra 

följande vardagar, tillfråga de personer som uppfyllde inklusionskriterierna och som dessa 

dagar tjänstgjorde dagtid i respektive stadsdels hemsjukvård (ordinärt boende) (detta utgjorde 

studiens urval/rekryteringsperiod) om deltagande i studien och om att därmed ta emot ett 

enkätformulär. 

 

 

Datainsamling 

 

Enkäter levererades några dagar innan studiestart till de stadsdelars hemsjukvård (ordinärt 

boende) där enhetscheferna godkänt att studien kunde genomföras. I de deltagande 

stadsdelarna bistod enhetscheferna (alternativt annan utsedd lämplig person) med att rekrytera 

deltagare till studien enligt beskrivningen ovan. De personer som ansvarade för rekryteringen 

i respektive stadsdel registrerade på en kodnyckel-lista vilket kodnummer varje deltagare fick 

på sin tilldelade enkät. Kodnyckeln hade endast de rekryteringsansvariga personerna tillgång 

till och den utgjorde ett underlag för dem för att, efter att rekryteringsperioden passerat, kunna 
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informera författarna om hur många personer som ingått i urvalet i respektive stadsdel och hur 

många av dessa som accepterat att delta. Varje deltagare tilläts inte ta emot mer än en enkät. 

 

Vid ett tillfälle i slutet av insamlingsperioden skickades ett e-post-meddelande, som en 

påminnelse om att besvara enkäten, ut till de rekryteringsansvariga personerna som i sin tur 

vidarebefordrade detta till varje deltagare i studien (se bilaga 9). Respondenterna hade, 

beroende på dagen för emottagandet, mellan elva och 15 dagar på sig att besvara och lämna in 

enkäten. Samtliga enkäter avhämtades hos de rekryteringsansvariga personerna två till tre 

dagar efter angivet sista inlämningsdatum. 

 

 

Dataanalys 

 

Statistisk analys genomfördes med hjälp av SPSS Statistics 17.0 i december 2010. Ett p-värde 

≤ 0,05 tolkades som statistisk signifikans. Vid den stora majoriteten analyser dikotomiserades 

datamaterialet utifrån frågeställningar som bedömdes vara intressanta i relation till studiens 

syfte. Utbildning dikotomiserades i grupperna distriktssköterskor och övriga, där den 

sistnämnda gruppen innefattade sjuksköterskor som inte slutfört någon 

specialistsjuksköterskeexamen samt även dem som slutfört annan sådan än med inriktning 

distriktssköterska. Motivet till att författarna valde att undersöka sjuksköterskor och 

distriktssköterskor som två separata grupper var att därigenom ha möjlighet att kunna utröna 

om skillnader mellan grupperna, avseende deras erfarenhet av, och syn på, FvDaLö föreligger 

och därmed kunna dra slutsatser av om, och i så fall på vilket sätt, specialistkompetens på 

området har betydelse i sammanhanget. 

 

Vid övriga dikotomiseringar har två så storleksmässigt lika grupper som möjligt eftersträvats. 

Hur de definierats framgår i presentationen av varje enskild analys. För analys av skillnader 

mellan grupper gällande kategoriska variabler användes Chi-2 och för analys avseende 

ordinala och kontinuerliga variabler användes Mann-Whitney-test och Kruskal-Wallis-test. 

 

De 22 (av 45) enkätfrågor som författarna bedömde ha stark anknytning till respondenternas 

erfarenhet av, och syn på, patientsäkerhet i samband med FvDaLö (markerade med asterisk i 

bilaga 6) fördes samman och bildade ett instrument, av författarna kallat 
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patientsäkerhetsscore, som för varje enskild deltagare genererade en totalpoäng efter addition 

av varje inkluderad enkätfrågas svarsutfall. Varje frågas svarsalternativ poängsattes i stigande 

skala (från ett och uppåt), där lägre poäng innebar en högre självrapporterad patientsäkerhet, 

med undantag för fråga 12, 18, 20 och 38 där svarsalternativspoängen inkluderades i denna 

patientsäkerhetsscore i inverterad form. Ju lägre totalpoängen på patientsäkerhetsscoren blev, 

desto högre var den självrapporterade patientsäkerheten, och tvärtom. Teoretiskt 

minimumvärde för patientsäkerhetsscoren beräknades till 22 poäng och teoretiskt 

maximumvärde till 118 poäng. 

 

 

Etiska övervägningar 

 

Vårdvetenskapliga etiknämnden (VEN) vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet, gav 

under våren 2010 sitt rådgivande yttrande (VEN 44-10) om studien och bekräftade att den 

kunde genomföras efter ett fåtal korrigeringar. Deltagarna i studien informerades om att 

deltagandet var helt frivilligt och gav skriftligt informerat samtycke till deltagande. De 

informerades om att deltagandet när som helst kunde avbrytas utan att behöva ange någon 

orsak och utan konsekvenser för den enskilde. Information gavs även om att inlämnade 

enkäter skulle komma att förvaras konfidentiellt och att resultatet av studien skulle komma att 

presenteras så att ingen enskild deltagare kan identifieras. 

 

 

 

Resultat 

 

 

Validitetsprövningens utfall 

 

Efter beaktning av fokusgruppsdeltagarnas synpunkter korrigerades enkätens innehåll och 

utseende på flertalet punkter. Elva (av 58) enkätfrågor eliminerades. Tolv frågor behölls i sin 

ursprungsform och på sin ursprungsposition i enkäten. För 29 enkätfrågor korrigerades 

utformningen av frågan och/eller svarsalternativen, för tre frågor omformulerades 
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instruktionen till frågan och för ytterligare tre frågor ändrades placeringen i enkätformuläret. 

Fyra nya frågor tillfogades enkäten efter diskussion och bearbetning i fokusgruppen. 

 

 

Reliabilitetsprövningens utfall 

 

Tre bakgrundsfrågor (gällande ålder och utbildning) och de två öppna frågorna om 

kvalitetsutveckling exkluderades från korrelationsberäkningen. De resterande 46 

enkätfrågorna i test-retest för vilka Spearman’s rho beräknades genererade ett medelvärde på 

0,62. Totalt 18 av frågorna antog värden på Spearman’s rho < 0,6 och dessa granskades noga 

med intentionen att vidtaga förbättringsåtgärder. Två av dessa frågor eliminerades, nio 

omformulerades och två placerades på annat ställe i enkäten. Fem frågor behölls i sin 

ursprungsform och på sin ursprungsposition i enkäten trots ett Spearman’s rho < 0,6. 

 

Fyra av de 28 enkätfrågor som antog ett Spearman’s rho ≥ 0,6 eliminerades, liksom en 

bakgrundsfråga för vilken Spearman’s rho inte beräknades. Tre av totalt 2940 enskilda frågor 

som ingick i test-retest, där svar förväntades, hade lämnats obesvarade, vilket innebär ett 

internt bortfall på 0,1 %. Deltagarna lämnade även fritt formulerade skriftliga synpunkter på 

enkätens innehåll och utformning, vilka togs i beaktning då enkäten slutgiltigt korrigerades. 

En förtydligande fråga avseende kvalitetsutveckling tillfogades enkäten efter test-retest. 

 

 

Pilotstudiens utfall 

 

Studiepopulation, urval, bortfall och respondentgrupp 

 

Fem (av tio) enhetschefer nekade till att studien kunde genomföras. I dessa fem stadsdelar 

återfanns 73 personer som ingick i studiepopulationen, varav 57 ingick i urvalet och bidrog 

till det externa bortfallet. I de fem stadsdelar där enhetscheferna gav sitt godkännande till 

studiens genomförande återfanns 69 personer som ingick i studiepopulationen, varav 58 (14, 

elva, tio, nio och 14 från respektive stadsdel) ingick i urvalet och tillfrågades om deltagande. 

Antalet inlämnade enkäter vid avhämtandet var 38. En av dessa var inlämnad helt obesvarad 

och en annan bedömdes omöjlig att tolka, vilket medförde att båda räknades till det externa 
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bortfallet som således blev 22 personer i de deltagande stadsdelarna och 57 i de icke-

deltagande stadsdelarna, totalt 79 personer. Totalt ingick 115 personer i urvalet, vilket 

motsvarar 81,0 % av studiepopulationens 142 personer. Resultatet är beräknat på 36 

besvarade enkäter (tio, nio, nio, sex och två från respektive stadsdel) och den totala 

svarsfrekvensen i urvalet uppgick följaktligen till 31,3 % (36 av 115). Åtta av totalt 1620 

enskilda frågor i de 36 enkäterna hade lämnats obesvarade, vilket innebär ett internt bortfall 

på 0,5 %. 

 

 

Beskrivning av respondentgruppen 

 

Medelåldern i respondentgruppen beräknades till 48,5 år (± 10,0 år). Minimumvärdet för 

åldern var 23 år och maximumvärdet 64 år. Respondentgruppen innefattade 19 

distriktssköterskor och 17 övriga, varav tre i den sistnämnda gruppen hade slutfört 

specialistsjuksköterskeexamen med inriktning geriatrik/vård av äldre och fyra hade slutfört 

annan specialistsjuksköterskeexamen. Totalt 18 (av 36) deltagare hade en yrkeserfarenhet som 

sjuksköterska som var 20 år eller längre, och 15 (av 36) hade en yrkeserfarenhet från 

kommunens hemsjukvård som var mellan fem och tio år, medan nio hade en längre sådan 

erfarenhet och tolv en kortare. Gällande antalet aktiva DaLö så visade resultatet att en 

deltagare ansvarade för 60 till 79, sju ansvarade för 40 till 59, fem för 30 till 39 och resterande 

23 ansvarade för färre än 30. Av 36 respondenter uppskattade 20 att de totalt utfärdat 100 eller 

fler DaLö i kommunens hemsjukvård, medan tolv uppskattade att detta antal var 30 till 99 och 

fyra att det var lägre än 30. Totalt 19 (av 36) deltagare angav att de vid minst ett tillfälle under 

det senaste året varit tvungna att överlåta utförandet av Lö till någon som saknat delegering. 

 

 

Statistisk analys av respondentgruppen 

 

Tabell 1 nedan åskådliggör att distriktssköterskor hade en signifikant längre yrkeserfarenhet 

från kommunens hemsjukvård (p = 0,017) och ansvarade för ett signifikant lägre antal aktiva 

DaLö (p = 0,047) jämfört med övriga. 
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Tabell 1. Jämförelse mellan distriktssköterskor och övriga gällande yrkeserfarenhet och antal 

DaLö (Chi-2) samt ålder (Mann-Whitney-test). 

  Distrikts-
sköterskor 
(n = 19) 
antal (%) 

 
Övriga  
(n = 17) 
antal (%) 

 
 

P-värde 

 
Yrkeserfarenhet som sjuksköterska 
 < 5 år  
 5 – 9.99 år  
 10 – 19.99 år  
 20 – 29.99 år  
 ≥ 30 år 

 
 

2 (10.5) 
6 (31.6) 
1 (5.3) 
8 (42.1) 
2 (10.5) 

 
 

4 (23.5) 
2 (11.8) 
3 (17.6) 
8 (47.1) 

0 (0) 

 
0,233 

 
Yrkeserfarenhet från kommunens hemsjukvård 
 < 5 år  
 5 – 9.99 år  
 10 – 19.99 år  
 ≥ 20 år 
 
Antal aktiva DaLö 
 ≤ 29  
 ≥ 30 
 
Uppskattning av det totala antalet utfärdade DaLö i 
kommunens hemsjukvård 
 ≤ 99 
 ≥ 100 
 
Ålder; medelvärde (standardavvikelse) 

 
 

4 (21.0) 
11 (57.9) 
1 (5.3) 
3 (15.8) 

 
 
15 (78.9) 
4 (21.1) 

 
 
 

6 (31,6) 
13 (68,4) 

 
49.2 (8.3) 

 

 
 

8 (47.1) 
4 (23.5) 
5 (29.4) 

0 (0) 
 

 
8 (47.1) 
9 (52.9) 

 
 
 

10 (58,8) 
7 (41,2) 

 
47.8 (11.9) 

(n = 16) 
 

 
0,017* 

 
 
 
 

 
0,047* 

 
 
 
 

0,101 
 
 
 

0,947 
 

* = statistiskt signifikant skillnad. 

 

 

Resultatet visade även att respondenter som hade en längre (≥ 10 år) yrkeserfarenhet som 

sjuksköterska hade en signifikant längre (≥ 5 år) yrkeserfarenhet från kommunens 

hemsjukvård (p = 0,016), var signifikant äldre (≥ 49 år) (p = 0,003) och uppskattade att de 

totalt utfärdat ett signifikant högre antal (≥ 100) DaLö i kommunens hemsjukvård (p = 0,009). 

Deltagare som hade en längre (≥ 5 år) yrkeserfarenhet från kommunens hemsjukvård 

uppskattade att de totalt utfärdat ett signifikant högre antal (≥ 100) DaLö i kommunens 

hemsjukvård (p < 0,001). 
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Beskrivning av respondentgruppens syn på FvDaLö 

 

Regelverk för FvDaLö 

 

Av 36 respondenter ansåg 34 att de i mycket hög eller ganska hög grad känner till innehållet i 

de regelverk som styr delegering av arbetsuppgifter i hälso- och sjukvården, och 33 (av 36) 

ansåg att de i mycket hög eller ganska hög grad också följer dessa i sitt arbete med att 

delegera Lö. På enkätfrågan vad deltagarna ser som den främsta orsaken till att sjuksköterskor 

på deras arbetsplats inte alltid följer dessa regelverk i sitt arbete med att delegera Lö angav 15 

(av 35) att de faktiskt alltid gör detta, medan sju angav att verksamheten och lagstiftningen 

inte är anpassade till varandra, sex angav tidsbrist till följd av övriga arbetsuppgifter och fyra 

angav tidsbrist till följd av det stora antal delegeringar som de ansvarar för. 

 

 

Ansvar och patientsäkerhet i samband med FvDaLö 

 

Av 36 svarande angav 19 att de ibland, sällan eller aldrig nekar till att utfärda DaLö när de i 

delegeringssituationer får känslan av att patientsäkerheten kan äventyras om de beslutar att 

utfärda delegeringen. Angående i vilken grad deltagarna tror att de personer som de ska 

delegera Lö meddelar dem före beslutet fattas om de inte anser sig ha tillräckliga kunskaper 

eller erfarenhet för att utföra uppgiften så angav 16 (av 36) ganska låg eller mycket låg grad. 

Nio (av 35) respondenter tror att de personer som har DaLö alltid kontaktar ansvarig 

sjuksköterska efter att ha upptäckt att de begått ett misstag i läkemedelshanteringen, medan 13 

tror att de nästan alltid gör detta, tolv att de ofta gör det och en att de sällan gör det. Av 35 

deltagare angav 31 att de i ganska låg eller mycket låg grad har upplevelsen att de oftare 

borde ta beslut om att återkalla DaLö till följd av upptäckten att uppgiften inte utförs på ett 

sätt som är förenligt med en god och säker vård. Tjugofem respondenter angav att de under de 

två senaste åren inte återkallat någon DaLö i kommunen, medan tio angav att de återkallat en 

eller två, och en angav tre till fem. 

 

Av samtliga 36 respondenter angav 14 att de upplever det som ganska svårt att bedöma 

lämpligheten hos personer som de delegerar Lö, medan tolv upplever detta som varken svårt 

eller enkelt, åtta som ganska enkelt och två som mycket enkelt. På enkätfrågan om i vilken 
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grad deltagarna följer upp att de personer som tar emot deras DaLö utför uppgiften på ett sätt 

som är förenligt med en god och säker vård svarade fyra (av 36) mycket hög grad, 18 ganska 

hög grad, 13 varken hög eller låg grad och en ganska låg grad. Av totalt 36 svarande angav 28 

att de i mycket hög eller ganska hög grad har uppfattningen att FvDaLö, som det normalt ser 

ut på deras arbetsplats idag, främjar en god och säker vård, medan åtta angav att de i varken 

hög eller låg grad har den uppfattningen. Det antal DaLö som deltagarna anser är rimligt att 

varje sjuksköterska ansvarar för angav 14 som maximalt 19, medan 17 angav detta antal som 

maximalt 29, fyra som maximalt 39 och en som maximalt 49. 

 

 

Arbetsmiljö i samband med FvDaLö 

 

Två (av 36) respondenter angav att de tio gånger eller fler under det senaste året upplevt krav 

från verksamhetens chefer på att de ska utfärda DaLö med ett kortare varsel än tre dagar, 

medan nio angav att de upplevt detta tre till fem gånger, 14 en till två gånger och elva inte 

någon gång. Tolv deltagare svarade att de i mycket hög eller ganska hög grad har 

uppfattningen att de genom att neka en person DaLö medverkar till att personen riskerar att 

inte få fortsätta sin anställning, och av 35 svarande på enkätfrågan om hur många gånger 

deltagarna under de två senaste åren upplevt att de genom att neka en person DaLö faktiskt 

medverkat till att personen inte fått fortsätta sin anställning angav åtta att det skett minst en 

gång. Fjorton (av 36) respondenter ansåg att de sällan eller nästan aldrig kan ta den tid de 

behöver för arbetet med hela FvDaLö. Av 35 svarande angav 20 att de i mycket hög eller 

ganska hög grad upplever att de har stöd av MAS i frågor som rör deras arbete med att 

delegera Lö, medan 15 upplever detta i varken hög eller låg, ganska låg eller mycket låg grad.  

 

 

Kunskap och kompetens hos dem som har DaLö 

 

Deltagarnas erfarenhet från det senaste året säger för 11 (av 36) att kunskapsnivån om 

läkemedel hos undersköterskor som delegerats Lö i varken hög eller låg eller ganska låg grad 

känns tillräcklig i förhållande till uppgiftens ansvar, medan 21 (av 36) hade en motsvarande 

erfarenhet gällande vårdbiträden. Av 36 svarande ansåg 22 att det använda kunskapstestet i 

mycket hög eller ganska hög grad ger en pålitlig bekräftelse på att en person som tar emot 
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DaLö har en för uppgiften tillräcklig kunskapsnivå, medan nio ansåg att så är fallet i varken 

hög eller låg grad, och fem i ganska låg grad. Tio (av 35) deltagare hade i varken hög eller låg 

eller ganska låg grad uppfattningen att de personer som är delegerade Lö har goda kunskaper 

om hur olika läkemedelslistor ska tolkas.  

 

 

Inställning till DaLö 

 

Av 36 respondenter ansåg 22 att arbetet med att delegera Lö i mycket hög eller ganska hög 

grad är ett område som de prioriterar, medan sju ansåg detta i varken hög eller låg grad, och 

sju i ganska låg grad. Angående i vilken grad deltagarna upplever att arbetet med FvDaLö 

bedrivs slentrianmässigt på deras arbetsplats svarade fem att de i ganska hög grad upplever 

detta, medan sex angav varken hög eller låg grad, och resterande 25 ganska låg eller mycket 

låg grad. 

 

 

Den ömsesidiga relationen i delegeringssituationen 

 

En respondent svarade att hon/han under de två senaste åren varit i tio eller fler situationer där 

hon/han varit osäker i sin bedömning om DaLö ska utfärdas eller inte på grund av 

språkförbistring, medan två svarade att de varit detta sex till nio gånger, åtta svarade tre till 

fem gånger, 15 svarade en till två gånger och tio svarade inte någon gång. 

 

 

Administrering av DaLö 

 

Nio (av 36) deltagare angav att deras allmänna intryck av det elektroniska system som 

används för att administrera delegeringar är mycket eller ganska positivt, medan åtta svarade 

varken positivt eller negativt, tio svarade ganska negativt och nio svarade mycket negativt. På 

enkätfrågan om hur mycket tid respondenterna uppskattar att de i genomsnitt under en normal 

arbetsvecka använder för arbetet med hela FvDaLö så svarade två (av 36) mindre än 15 

minuter, 14 svarade 15 till 59 minuter, elva svarade en till tre timmar, sju svarade tre till fem 

timmar och två svarade fem timmar eller mer. 
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Kvalitetsutveckling av FvDaLö 

 

Brister/problem i FvDaLö 

 

Av 35 deltagare ansåg 21 att det finns någon brist eller något problem i FvDaLö som det ser 

ut på deras arbetsplats idag, medan 14 inte ansåg detta. De 21 deltagare som ansåg att det 

finns någon brist eller något problem angav i fri text den brist eller det problem som de ansåg 

är störst och nästan hälften av svaren berörde olika aspekter av brist på tid. Sex av 

respondenterna påtalade att tidsbristen medför bristande uppföljning av DaLö och/eller 

bristande handledning av delegerad personal i patienternas hem. Två deltagare angav att den 

personal som planeras för delegering får alltför lite tid avsatt för detta och en annan ansåg att 

hon/han ibland blir ombedd att delegera med alltför kort varsel. Två respondenter påtalade 

problemet med att DaLö ibland (i synnerhet inför sommaren då vikarier delegeras) inte följs 

upp på grund av att den sjuksköterska som delegerat sedan inte har någon kontakt med den 

delegerade personalen i sitt arbete. Tre deltagare angav hög personalomsättning eller alltför 

hög andel vikarier/personal från bemanningsteam som det största problemet i och med den 

bristande personkännedom som detta innebär, medan två ansåg att de ansvarade för alltför 

många DaLö, två påtalade problemet med bristande språkförståelse hos personal som planeras 

för delegering och två deltagare angav det elektroniska system som används för att 

administrera DaLö som det största problemet. 

 

Förslag till kvalitetsutveckling av FvDaLö 

 

Av 21 respondenter som svarade på den öppna enkätfrågan om vilket deras främsta och 

viktigaste förslag till kvalitetsutveckling av FvDaLö är så efterlyste två deltagare kort och 

koncist mer tid, tre efterlyste mer tid för handledning och uppföljning av delegerad personal i 

patienternas hem (varav två ansåg att tid för dessa arbetsmoment bör prioriteras), en efterlyste 

mer tid med delegerad personal och en efterlyste mer tid för delegerad personal i patienternas 

hem. Tre deltagare angav kontinuerlig utbildning, uppföljning och utvärdering, tre angav att 

förhålla sig mer kritisk till personal med bristande språkförståelse, två angav att endast 

delegera personal som möjliggör kontinuerlig uppföljning och en angav att behålla den 

delegerade personal som fungerar och att inte styras av budget. För övrigt angav en 
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respondent att sjuksköterskor istället för att arbeta som konsulter bör delta i det patientnära 

vårdarbetet, en angav att oftare förnya kunskapstestet, en angav att avskaffa det elektroniska 

systemet för administrering av delegeringar och en angav att följa regelverket. 

 

 

Statistisk analys av respondentgruppens syn på FvDaLö 

 

Tabell 2 nedan visar att distriktssköterskor, jämfört med övriga, i signifikant större 

utsträckning ansåg att ett lägre maximalt antal (≤ 19) DaLö är rimligt att ansvara för (p = 

0,013). Angående åsikten om i vilken utsträckning den tid som behövs för hela FvDaLö kan 

tas kunde ingen signifikant skillnad mellan grupperna identifieras (p = 0,790). 

 

 

Tabell 2. Jämförelse mellan distriktssköterskors och övrigas syn på FvDaLö (Chi-2). 

   Distrikts-
sköterskor  
(n = 19) 
antal (%) 

 
Övriga  
(n = 17) 
antal (%) 

 
 
P-värde 

 
Åsikt om rimligt maximalt antal DaLö 
 ≤ 19 
 ≥ 20 
 
Upplevelse av att bedöma lämpligheten hos 
personer som delegeras Lö 
 Ganska svårt 
 Varken svårt eller enkelt, ganska enkelt 
  eller mycket enkelt 
 
Åsikt om i vilken grad DaLö följs upp 
 Mycket hög eller ganska hög grad 
 Varken hög eller låg eller ganska låg grad  
 
Åsikt om brist/problem finns i FvDaLö 
 Ja 
 Nej 

 
 

11 (57,9) 
8 (42,1) 

 
 
 

10 (52,6) 
 

9 (47,4) 
 

 
9 (47,4) 
10 (52,6) 

 
 

14 (73,7) 
5 (26,3) 

 
 

3 (17,6) 
14 (82,4) 

 
 
 

4 (23,5) 
 

13 (76,5) 
 

 
13 (76,5) 
4 (23,5) 

 
 

7 (43,8) 
9 (56,2) 
(n = 16) 

 

 
0,013* 

 
 
 
 

0,074 
 
 
 

 
0,074 

 
 

 
0,072 

 

* = statistiskt signifikant skillnad. 
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För respondenter som var äldre (≥ 49 år) visade svarsutfallet med signifikans att de har ett 

mer negativt (ganska eller mycket negativt) intryck av det elektroniska system som används 

för att administrera DaLö (p = 0,047). De deltagare som ansvarade för ett högre antal (≥ 30) 

aktiva DaLö angav ett signifikant högre maximalt antal (≥ 20) DaLö som lämpligt att ansvara 

för (p = 0,004). 

 

Deltagare som hade ett mer negativt (ganska eller mycket negativt) intryck av det elektroniska 

system som används för att administrera DaLö upplever i signifikant lägre grad (varken hög 

eller låg, ganska låg eller mycket låg grad) att de har stöd av MAS i frågor som rör arbetet 

med att delegera Lö (p = 0,025). I jämförelser mellan de fem deltagande stadsdelarna 

konstaterades signifikanta skillnader avseende graden av upplevt stöd av MAS (p = 0,002). 

 

 

Patientsäkerhetsscore 

 

Medelvärdet för patientsäkerhetsscoren i respondentgruppen (n = 36) var 49,8 poäng (± 8,7 

poäng). Minimumvärdet var 29,3 poäng och maximumvärdet 68,0 poäng. 

 

Tabell 3 nedan visar att inga signifikanta skillnader i patientsäkerhetsscore kunde identifieras 

i relation till ålder, utbildning, yrkeserfarenhet, antal aktiva DaLö eller graden av upplevt stöd 

av MAS. Däremot påvisades signifikanta skillnader i patientsäkerhetsscore mellan grupper 

som hade olika syn på olika aspekter i samband med FvDaLö. Signifikant lägre 

patientsäkerhetsscore, och således högre patientsäkerhet, självrapporterades exempelvis av de 

respondenter som upplever det enklare att bedöma lämpligheten hos personer som delegeras 

Lö (p = 0,032), de som i högre grad ansåg att de följer upp sina DaLö (p = 0,006), de som i 

större utsträckning ansåg att de kan ta den tid de behöver för arbetet med hela FvDaLö (p = 

0,006), de som i högre grad ansåg att kunskapstestet ger en pålitlig bekräftelse på tillräcklig 

kunskapsnivå (p < 0,001) och de som i högre grad ansåg att de prioriterar sitt arbete med att 

delegera Lö (p = 0,001). 
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Tabell 3. Jämförelse mellan respondenternas självrapporterade patientsäkerhetsscore utifrån 

bakgrundsvariabler och grupperade enkätsvar (för jämförelser mellan två grupper har Mann-

Whitney-test använts och mellan fler än två grupper har Kruskal-Wallis-test använts). 

 
Bakgrundsvariabler/grupperade enkätsvar 

Patientsäkerhetsscore; 
median (interkvartilavstånd) 

(min 22; max 118) 

 
P-värde 

Ålder 
 ≤ 48 år (n = 17) 
 ≥ 49 år (n = 18) 

 
50,0 (10,0) 
51,0 (11,3) 

0,197 

Utbildning 
 Distriktssköterskor (n = 19) 
 Övriga (n = 17) 

 
51,0 (8,0) 
48,0 (13,5) 

0,288 

Yrkeserfarenhet som sjuksköterska  
 < 10 år (n = 14) 
 ≥ 10 år (n = 22) 

 
51,0 (10,3) 
49,1 (13,3) 

0,909 

Yrkeserfarenhet från kommunens hemsjukvård  
 < 5 år (n = 12) 
 ≥ 5 år (n = 24) 

 
51,0 (8,8) 
48,1 (14,3) 

0,347 

Antal aktiva DaLö  
 ≤ 29 (n = 23) 
 ≥ 30 (n = 13) 

 
51,0 (10,0) 
50,0 (13,5) 

0,742 

Grad av upplevt stöd av MAS 
 Mycket hög eller ganska hög grad (n = 20) 
 Varken hög eller låg, ganska låg eller              
  mycket låg grad (n = 15) 

 
49,5 (8,9) 

 
51,0 (11,0) 

0,350 

Åsikt om i vilken grad regelverket efterföljs i arbetet 
med att delegera Lö 
 Mycket hög grad (n = 14) 
 Ganska hög eller varken hög eller låg grad    
  (n = 22) 
 
Åsikt om främsta orsak till att sjuksköterskor inte 
alltid följer regelverket i arbetet med att delegera Lö 
 Regelverket följs alltid (n = 15) 
 Olika orsaker angivna (n = 20) 
 
Grad av upplevelse att beslut om att återkalla DaLö 
oftare borde tas 
 Ganska hög, varken hög eller låg eller 
 ganska låg grad (n = 12)   
  Mycket låg grad (n = 23) 
 

 
 

49,1 (17,1) 
 

51,0 (12,0) 
 
 
 

46,0 (14,0) 
53,2 (12,2) 

 
 
 

 
51,0 (7,9) 
48,0 (13,0) 

 

 
0,139 

 
 
 

 
 

0,008* 
 
 
 

 
0,121 
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___________________________________________
 
 
Bakgrundsvariabler/grupperade enkätsvar 
 
___________________________________________
 
Upplevelse av att bedöma lämpligheten hos personer 
som delegeras Lö 
 Ganska svårt (n = 14) 
 Varken svårt eller enkelt, ganska enkelt eller  
                mycket enkelt (n = 22) 
 
Åsikt om i vilken grad det förvissas om att personer 
som delegeras Lö har reell kompetens 
 Mycket hög grad (n = 14) 
 Ganska hög, varken hög eller låg eller 
 ganska låg grad (n = 22) 
 
Åsikt om i vilken grad DaLö följs upp 
 Mycket hög eller ganska hög grad (n = 22) 
 Varken hög eller låg eller ganska låg grad       
  (n = 14) 
 
Grad av uppfattning att nekande av DaLö medverkar 
till att personen riskerar sin anställning 
 Mycket hög eller ganska hög grad (n = 12) 
 Varken hög eller låg eller ganska låg grad 
 (n = 12) 
 Mycket låg grad (n = 12) 
 
Åsikt om i vilken utsträckning den tid som behövs 
för hela FvDaLö kan tas  
 Alltid, nästan alltid eller ofta (n = 22) 
 Sällan eller nästan aldrig (n = 14) 
 
Åsikt om i vilken grad kunskapstestet ger en pålitlig 
bekräftelse på tillräcklig kunskapsnivå 
 Mycket hög eller ganska hög grad (n = 22) 
 Varken hög eller låg eller ganska låg grad   
  (n = 14) 
 
Åsikt om i vilken grad arbetet med att delegera Lö 
prioriteras 
 Mycket hög eller ganska hög grad (n = 22) 
 Varken hög eller låg eller ganska låg grad    
  (n = 14) 
 
 

________________________ 
 

Patientsäkerhetsscore; 
median (interkvartilavstånd) 

(min 22; max 118) 
________________________ 
 

 
 

52,0 (9,3) 
 

48,0 (12,1) 
 
 
 

48,0 (16,8) 
 

50,5 (10,3) 
 
 

47,5 (9,5) 
 

56,0 (11,0) 
 
 
 

53,2 (11,8) 
 

49,6 (12,8) 
47,0 (15,5) 

 
 
 

48,0 (9,3) 
56,5 (11,5) 

 
 

 
47,0 (8,8) 

 
56,5 (8,8) 

 
 
 

47,5 (9,5) 
 

56,0 (10,3) 
 
 

_______ 
 
 
P-värde 
 
_______ 

 
 

0,032* 
 
 
 
 
 

0,091 
 
 
 
 

0,001* 
 
 
 
 
 

0,090 
 
 
 
 
 
 

0,006* 
 
 
 
 

< 0,001* 
 
 
 
 
 

0,001* 
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___________________________________________
 
 
Bakgrundsvariabler/grupperade enkätsvar 
 
___________________________________________
 
Upplevelse av i vilken grad FvDaLö bedrivs 
slentrianmässigt 
 Ganska hög eller varken hög eller låg grad  
  (n = 11) 
  Ganska låg eller mycket låg grad (n = 25) 
 
Uppfattning om i vilken grad FvDaLö främjar en god 
och säker vård  
 Mycket hög grad (n = 6) 
 Ganska hög grad (n = 22) 
 Varken hög eller låg grad (n = 8) 
 
Åsikt om brist/problem finns i FvDaLö 
 Ja (n = 21) 
 Nej (n = 14) 
 
 
* = statistiskt signifikant skillnad.  
 

________________________ 
 

Patientsäkerhetsscore; 
median (interkvartilavstånd) 

(min 22; max 118) 
________________________ 

 
 
 
 

57,0 (12,8) 
48,0 (8,5) 

 
 
 

46,0 (12,4) 
48,1 (9,5) 
59,5 (11,3) 

 
 

53,0 (12,0) 
47,0 (6,8) 

 

_______ 
 
 
P-värde 

 
_______ 

 
 

0,009* 
 
 

 
 
 

0,008* 
 
 
 

 
0,016* 

 

   

 

Diskussion 

 

 

Metoddiskussion 

 

Argumentet för att studien avgränsats till att endast avse sjuksköterskor och 

distriktssköterskor som tjänstgör i kommunal hemsjukvård med inriktning ordinärt boende är 

endast att detta bedömdes vara nödvändigt för att begränsa studiens omfattning och därmed 

underlätta genomförandet. En liknande studie som riktas mot kommunal hemsjukvård med 

inriktning särskilt boende hade följaktligen varit förtjänstfull som jämförelse. Ett val av 

kvantitativ ansats bedömdes vara nödvändigt för att kunna besvara syftet med studien.  
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Metoddiskussion kring validitetsprövningen 

 

Ursprungstanken var att fokusgruppen skulle bestå av åtta deltagare samt av både delegerande 

sjuksköterskor/distriktssköterskor och av omvårdnadspersonal som i sitt dagliga arbete utför 

överlämnande av läkemedel genom delegering i Malmö kommuns hemsjukvård (ordinärt 

boende). Då det visade sig att den tillfrågade verksamheten inte hade möjlighet att avvara 

omvårdnadspersonal för deltagande i fokusgruppen inriktades planeringen på ett deltagande 

enbart från sjuksköterskor/distriktssköterskor. Om omvårdnadspersonal hade fått möjlighet att 

delta i fokusgruppen så hade diskussionen sannolikt försetts med fler nyttiga infallsvinklar på 

problemområdet, vilket följaktligen är önskvärt som komplement vid framtida forskning.  

 

Fokusgruppen fick till följd av tidsbegränsning, svårigheter att rekrytera deltagare och tre 

sena återbud ett påtagligt mer begränsat deltagarantal än planerat. Detta bedöms dock inte ha 

medfört några betydande nackdelar, utan snarare upplevdes att det begränsade antalet 

deltagare öppnade för en kreativ diskussion kring problemområdet där varje deltagare fick 

tillfälle att framföra sina egna personliga tankar och åsikter. Att en deltagare aldrig utfärdat 

någon delegering visade sig även det tillföra ett värdefullt och vitaliserande utifrånperspektiv 

på problemområdet. Fokusgruppens sammansättning var heterogen avseende ålder, 

yrkeserfarenhet som sjuksköterska och erfarenhet av FvDaLö, vilket bedöms ha haft en 

positiv effekt både på att skapa en kreativ diskussion och på dess utfall. Att fokusgruppen inte 

innefattade någon distriktssköterska med lång erfarenhet av FvDaLö får dock betraktas som 

en svaghet i studien. Fördelaktigt för utfallet hade även varit att inkludera deltagare från fler 

än två olika stadsdelar. 

 

 

Metoddiskussion kring reliabilitetsprövningen 

 

Att det antal deltagare som deltog i både test och retest, i enlighet med ursprungsplaneringen, 

uppgick till 30 och att dessa var aktivt tjänstgörande i tre olika sydsvenska kommuners 

hemsjukvård (ordinärt boende) med en någorlunda jämn fördelning, betraktas som en styrka i 

studien. Det interna bortfallet i de 30 enkäter som besvarades i test-retest var trots det höga 

antalet enkätfrågor och trots den begränsade svarsperioden dessutom mycket lågt, vilket 

bekräftar enkätens användbarhet i olika kommuner och indikerar att den höll god kvalitet. Att 
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de deltagande kommunerna var olika stora och sannolikt skiljer sig i hur de är organiserade 

bedöms inte ha haft någon inverkan på reliabilitetsprövningens utfall. 

 

 

Metoddiskussion kring pilotstudien 

 

Enkäten kan kritiseras för att vara mycket omfattande. Trots detta var det interna bortfallet i 

pilotstudien ytterst begränsat, vilket bekräftar att respondenterna uppfattat enkätformuläret 

som hanterbart. Däremot blev det externa bortfallet omfattande till följd av att fem av tio 

enhetschefer avböjde deltagande i studien. Anledningarna till att inte delta angavs av 

enhetscheferna som tidsbrist, pågående omorganisation och andra omständigheter. För att få 

ett större deltagande i studien resonerar författarna att ett större arbete borde ha lagts på att 

marknadsföra och motivera studien, exempelvis genom personliga besök hos chefer och 

potentiella respondenter i respektive stadsdel. 

 

Resultatet är baserat på ett lågt antal respondenter (n = 36), vilket föranleder att viss 

försiktighet bör vidtagas vid tolkning av resultatet. Polit och Beck (2008) menar att 

svarsfrekvensen bör vara minst 65 % för att fungera representativ för studiepopulationen. 

Svarsfrekvensen i föreliggande studies urval motsvarar knappt hälften (31,3 %) av denna 

siffra, vilket med tydlighet bekräftar att resultatet inte kan fungera representativt för studiens 

definierade studiepopulation. 

  

I en av stadsdelarna där studiens genomförande godkändes erhölls endast två (av 14 

potentiella) deltagare. I de övriga fyra deltagande stadsdelarna besvarade en betydligt högre 

andel av urvalets potentiella deltagare enkäten. De stora skillnaderna i svarsfrekvens mellan 

stadsdelarna föranledde att fokus i dataanalysen inte lagts på att jämföra dessa mot varandra, 

vilket var en ursprungstanke med studien. Sektionschefen i stadsdelen med ett utmärkande 

högt externt bortfall sa sig tro att det bristande deltagandet i studien berodde på hög 

genomsnittlig ålder i arbetsgruppen. Ytterligare en bidragande orsak till detta externa bortfall, 

spekulerar författarna, är sannolikt tidsbrist. Likaså är det rimligt att anta att chefernas egna 

åsikter om studiens betydelse påverkat de anställdas motivation till deltagande. 
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Inklusionskriterierna för deltagande i pilotstudien formulerades med avsikt att säkerställa ett 

deltagande från de sjuksköterskor och distriktssköterskor som både hade en viss erfarenhet av 

att delegera Lö i Malmö kommuns hemsjukvård (ordinärt boende) samt att de fortfarande var 

aktiva i detta arbete. Att inklusionskriterierna i pilotstudien var snarlika med dem som använts 

i reliabilitetsprövningen bedöms ha vidmakthållit enkätens prövade test-retest-reliabilitet. 

Beslutet att låta rekryteringsperioden pågå under fem på varandra följande vardagar motiveras 

av att detta bedömdes säkerställa att en betydande majoritet av den totala studiepopulationen 

på detta sätt skulle kunna nås, vilket också visade sig vara ett adekvat ställningstagande då 

81,0 % av studiepopulationen täcktes av detta urval. Att endast deltagare som tjänstgjorde 

dagtid under rekryteringsperioden inkluderades var en åtgärd för att göra studiens 

genomförande mer hanterbart för de personer som i respektive stadsdel ansvarade för 

rekryteringen. 

  

Tolkningen av de analyser som utförts med instrumentet för patientsäkerhetsscore bör göras 

med viss försiktighet i och med att författarna hanterat instrumentet med vissa metodologiska 

brister. Exempelvis har, förutom övriga enskilda enkätfrågor, även de frågor som ingått i 

instrumentet analyserats mot detsamma, vilket kan kritiseras för att inte vara ett 

metodologiskt korrekt förfarande. Dock bedöms detta inte ha påverkat slutsatserna av 

analyserna mer än marginellt. Instrumentet för patientsäkerhetsscore bygger på 

självrapporterad patientsäkerhet och utgör således inte något objektivt mått på 

patientsäkerheten. Patientsäkerhetsscoren kan även kritiseras för sin benämning, då den 

snarare borde ha konstruerats så att högre totalpoäng innebär högre patientsäkerhet. 

 

 

Resultatdiskussion 

 

Resultatdiskussion kring validitetsprövningen 

 

Genom diskussionen i fokusgruppen utvidgades och fördjupades författarnas perspektiv på 

problemområdet. Anledningen till att elva enkätfrågor eliminerades var att de ansågs ge 

intetsägande svar, generera alltför spekulativa antaganden eller bedömdes vara mindre 

relevanta för problemområdet jämfört med övriga frågor. De korrigeringar av oklarheter och 

brister i enkäten, och av dess förmåga att täcka in de väsentliga aspekterna av 
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problemområdet, som vidtagits efter arbetet i fokusgruppen indikerar med tydlighet att 

diskussionen i fokusgruppen uppfyllt sitt syfte och att innehållsvaliditeten i det framtagna 

mätinstrumentet samtidigt hade god kvalitet. 

 

 

Resultatdiskussion kring reliabilitetsprövningen 

 

Det medelvärde som erhölls på Spearman´s rho i test-retest betraktas som acceptabelt. Nio 

enkätfrågor som antog Spearman´s rho < 0,6 omformulerades för att göra dem tydligare. 

Endast tre av dessa hade antagit otillfredsställande låga värden, vilket bedöms ha utövat 

marginell risk för att den övergripande tillförlitligheten i mätinstrumentet försämrats. 

Dessutom genomfördes en kraftig förändring av en enkätfråga som antagit ett negativt 

Spearman´s rho. Åtgärden att ha placerat två enkätfrågor på annat ställe i enkäten bedöms 

som rimlig då frågorna ansågs vara adekvat formulerade men ologiskt placerade.  

 

Fyra av de fem frågor som trots värden på Spearman´s rho < 0,6 behållits i sin ursprungsform 

antog värden så nära 0,6 att de efter beaktning av dess formuleringar ansågs tillfredsställande. 

Dock kan stark kritik vara befogad gällande den enkätfråga (se fråga 14 i bilaga 6) som 

behållits trots ett utmärkande lågt Spearman´s rho, vilket sannolikt beror på att frågan dels 

kan upplevas svår att tolka och dels på att den har en alltför hög spekulativ karaktär som gör 

den extra påverkbar av tiden. Frågan bedömdes trots dessa överläggningar vara betydelsefull 

för undersökningen och svår att förtydliga, vilket fått motivera dess fortsatta existens. 

Anledningen till att fyra av de enkätfrågor som antagit värden på Spearman’s rho ≥ 0,6 

eliminerades var att de observerades ge ytterst ensidiga svar och/eller bedömdes intetsägande 

på annat sätt. 

 

 

Resultatdiskussion kring pilotstudien 

 

Resultatet visar att respondentgruppen hade en hög medelålder, lång yrkeserfarenhet både 

som sjuksköterska och från kommunens hemsjukvård, med en knapp majoritet bestod av 

specialistutbildade distriktssköterskor, ansvarade för ett högt antal aktiva DaLö samt hade stor 

erfarenhet av att utfärda DaLö i kommunens hemsjukvård. Dessa konstateranden anses 
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säkerställa att utfallet av den genomförda pilotstudien i hög grad är baserat på en solid grund 

av både livserfarenhet och yrkesspecifik kompetens på det undersökta området. 

 

Att drygt hälften av deltagarna angav att de vid minst ett tillfälle under det senaste året varit 

tvungna att överlåta utförandet av Lö till någon som saknat delegering får betraktas som 

oroväckande då det äventyrar patientsäkerheten. Sannolikt har detta sin grund i någon eller 

några av de många organisatoriska svårigheter som den kommunala hemsjukvården har att 

tampas med i strävan efter att åstadkomma en patientsäker läkemedelshantering. 

Förutsättningarna för att bedriva en säker läkemedelshantering i patienternas egna hem är av 

naturliga och förståeliga skäl mer begränsade än exempelvis på en sjukhusavdelning, där 

vårdpersonalen har ständig närhet till patienterna och tillgång till nödvändiga läkemedel. För 

att läkemedelshanteringen i den kommunala hemsjukvården ska fungera tillfredsställande 

krävs en välfungerande organisation som med kontinuitet kan tillse att rätt person är på rätt 

plats vid rätt tid, vilket i sin tur kräver stora resurser i form av tid, låg personalomsättning och 

en utbredd hög kompetens i personalgruppen. Så är dessvärre sällan fallet i den kommunala 

hemsjukvården som den ser ut idag. Enligt siffror från Kommun- och landstingsdatabasen 

(2011) (statistik från 2009) där kommunerna själva rapporterar in statistik, träffar en 

vårdtagare som har hjälp med minst två insatser per dag av hemtjänst i Malmö kommun i 

genomsnitt 13 olika personal under 14 dagar mellan klockan 07:00-22:00. Vägt medel för 

riket var 12 olika personal (a.a.). 

 

I respondentgruppen ansåg 33 (av 36) att de i mycket hög eller ganska hög grad följer 

regelverket i sitt arbete med att delegera Lö, och 15 (av 35) ansåg att sjuksköterskor på deras 

arbetsplats alltid följer regelverket. Enligt SFS (1998:531, 6 §) får DaLö endast utfärdas när 

kravet på en god och säker vård uppfylls, men drygt hälften av deltagarna angav att de ibland, 

sällan eller aldrig nekar till att utfärda DaLö när de i delegeringssituationer får känslan av att 

patientsäkerheten kan äventyras om de beslutar att utfärda delegeringen. Varje sjuksköterska 

som utfärdar DaLö ska ansvara för att den mottagande personen har de förutsättningar som 

krävs för att fullgöra uppgiften (a.a.). Trots detta hade elva (av 36) respondenter en erfarenhet 

från det senaste året som säger att kunskapsnivån om läkemedel hos undersköterskor som 

delegerats Lö i varken hög eller låg eller ganska låg grad känns tillräcklig i förhållande till 

uppgiftens ansvar, 21 (av 36) hade en motsvarande erfarenhet gällande vårdbiträden, 14 (av 

36) ansåg att kunskapstestet i varken hög eller låg eller ganska låg grad ger en pålitlig 
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bekräftelse på tillräcklig kunskapsnivå, och tio (av 35) hade i varken hög eller låg eller ganska 

låg grad uppfattningen att de personer som är delegerade Lö har goda kunskaper om hur olika 

läkemedelslistor ska tolkas. Otillräckliga kunskaper om läkemedel hos omvårdnadspersonalen 

har även indikerats i flera tidigare studier (Axelsson & Elmståhl, 2004; Bergqvist, Olme & 

Magnusson, 2004; Björkman Randström, Amrén & Borglund, 2004; Hasson & Arnetz, 2007; 

Kapborg & Svensson, 1999; Törnkvist & Strender, 1998; Ödegård & Andersson, 2001), vilket 

visar på problemets utbredning och stärker behovet av utbildning. Sjuksköterskorna kan dock 

inte på egen hand bemästra dessa problem, utan här har vårdgivaren, enligt hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763, 2 e §), en skyldighet att tillse att den personal som krävs för 

att en god vård ska kunna ges finns på arbetsplatsen. 

 

Enligt SOSFS (1997:14) ska varje sjuksköterska som utfärdar DaLö ansvara för att bevaka att 

arbetsuppgiften fullgörs på ett sätt som är förenligt med en god och säker vård, och när 

omständigheterna kräver det ska beslutet omprövas och omgående återkallas om en god och 

säker vård äventyras. Dock angav så många som 14 (av 36) deltagare att de i varken hög eller 

låg eller ganska låg grad följer upp sina utfärdade DaLö, och 25 (av 36) angav att de under de 

två senaste åren inte återkallat en enda DaLö. Att antalet återkallade delegeringar i Malmö 

kommun är mycket begränsat bekräftas även av statistiken från 2009 som visar att endast 21 

av totalt 4641 delegeringsbeslut återkallats (Enligt H. Fjellström, planeringssekreterare i 

Malmö stad, personligt e-postmeddelande, 5 oktober, 2010), vilket bedöms vara ett 

illavarslande lågt antal med tanke på, bland annat, den bristande kunskapsnivå om läkemedel 

som rapporterats. Oroväckande många (elva av 36) respondenter hade i ganska hög eller 

varken hög eller låg grad upplevelsen att arbetet med FvDaLö bedrivs slentrianmässigt. 

 

Resultatet tycks påvisa att deltagarna på de övergripande enkätfrågorna om deras syn på 

FvDaLö och hur regelverket efterföljs sannolikt självrapporterat en mer positiv bild av 

FvDaLö än vad svaren på mer specifika frågor visar. Möjligtvis skulle detta delvis kunna 

förklaras av att sjuksköterskorna anser att de gör vad de kan för att följa regelverket, men 

samtidigt känner sig maktlösa och uppgivna inför de problem och brister som hindrar dem 

från att överhuvudtaget ha möjlighet att följa det till fullo, vilket också kan skönjas i att sju 

(av 35) respondenter som främsta orsak till att sjuksköterskor inte alltid följer regelverket 

angav att verksamheten och lagstiftningen inte är anpassade till varandra. 
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Resultatet visar att tolv (av 36) deltagare i mycket hög eller ganska hög grad hade 

uppfattningen att de genom att neka en person DaLö medverkar till att personen riskerar att 

inte få fortsätta sin anställning, och av 35 svarande så angav åtta att de minst en gång under de 

två senaste åren upplevt att de genom att neka en person DaLö faktiskt medverkat till att 

personen inte fått fortsätta sin anställning. Om sjuksköterskornas bedömning av huruvida 

anställd personal är lämplig för DaLö eller inte medverkar till att avgöra den anställda 

personalens möjligheter till fortsatt anställning så kommer detta sannolikt äventyra både 

sjuksköterskornas arbetsmiljö och patientsäkerheten i och med den känsla av stress och 

personalpolitisk påverkan som en sådan medvetenhet sannolikt skulle innebära. Ansvaret för 

personalens anställning ska och måste till fullo åligga vårdgivaren. 

 

Tre deltagare angav hög personalomsättning eller alltför hög andel vikarier/personal från 

bemanningsteam som det största problemet i FvDaLö, och som främsta förslag till 

kvalitetsutveckling av FvDaLö angav tre deltagare att förhålla sig mer kritisk till personal 

med bristande språkförståelse. För att minska risken för att sjuksköterskorna tvingas 

medverka till att ta ett personalansvar och för att öka kvaliteten och patientsäkerheten i 

FvDaLö behöver vårdgivaren i högre grad kontrollera och förvissa sig om att den personal 

som anställs är lämplig, kompetent och har goda kunskaper och färdigheter i svenska språket. 

Dessutom efterlyses en tidsmässigt längre framförhållning av vårdgivaren när ny personal 

planeras för delegering då så många som 25 respondenter angav att de minst en gång under 

det senaste året upplevt krav från verksamhetens chefer på att DaLö ska utfärdas med ett 

kortare varsel än tre dagar. Förutom att tre dagar är en mycket begränsad tid för 

bedömningsprocessen så är det anmärkningsvärt att så många upplevt krav på att de ska 

delegera Lö, eftersom detta strider mot regelverket som säger att sjuksköterskan inför varje 

beslut ska bedöma om delegeringen är behövd och lämplig (SOSFS 1997:14). I uppsatsen av 

Chow och Linderholt (2002) uppgav 13 av 23 sjuksköterskor att de varit i situationer då de 

upplevt sig tvungna att delegera, och i studien av Lundquist (2005) beskrevs att 

distriktssköterskor hade upplevelsen att de ofta utfärdade delegeringar med kort varsel, vilket 

ger anledning att tro att det inte hänt särskilt mycket på området under de senaste åren. 

 

En intressant iakttagelse är att distriktssköterskor, trots att de hade en signifikant längre 

yrkeserfarenhet från kommunens hemsjukvård, ansvarade för ett signifikant lägre antal aktiva 

DaLö jämfört med övriga. Resultatet bekräftar dessutom att det inte ser ut att vara någon 



 

36 

 

tillfällighet att distriktssköterskor ansvarade för ett signifikant lägre antal aktiva DaLö än 

övriga i och med att de samtidigt i signifikant större utsträckning ansåg att ett lägre maximalt 

antal DaLö är rimligt att ansvara för. Eventuellt skulle dessa fynd kunna förklaras av att 

distriktssköterskor genom sin specialistkompetens på området och längre yrkeserfarenhet från 

kommunens hemsjukvård fått en större insikt i problematiken på området och därmed antagit 

ett mer kritiskt och restriktivt förhållningssätt till att utfärda DaLö. Att skillnaderna skulle 

bero på en större tidsbrist för distriktssköterskor ser inte ut att vara gällande då ingen 

signifikant skillnad kunde påvisas mellan grupperna i åsikten om i vilken utsträckning den tid 

som behövs för hela FvDaLö kan tas. Om de identifierade skillnaderna mellan grupperna är 

bestående återstår dock att utforskas vidare. 

 

Enligt respondentgruppens självrapporterade patientsäkerhetsscore var åsikten om 

kunskapstestets förmåga att ge en pålitlig bekräftelse på tillräcklig kunskapsnivå den aspekt 

som med störst sannolikhet påverkade deltagarnas övergripande syn på patientsäkerheten i 

FvDaLö, vilket får betraktas som ett uppseendeväckande fynd med tanke på att flera av de 

övriga frågor som inkluderats i denna patientsäkerhetsscore logiskt sett borde vara tätare 

förknippade med synen på patientsäkerhet. Utöver denna åsikt, var åsikterna om i vilken grad 

deltagarna prioriterar arbetet med att delegera Lö och i vilken grad DaLö följs upp samt 

åsikten om i vilken utsträckning den tid som behövs för hela FvDaLö kan tas, de aspekter som 

hade störst inverkan på respondenternas övergripande syn på patientsäkerheten i FvDaLö. 

 

I och med att respondenternas åsikter om kunskapstestets betydelse gav en bred 

svarsvariation, i kombination med att åsikterna om detta moment förefaller ha en mycket stark 

förbindelse med deras övergripande syn på patientsäkerheten i FvDaLö, så indikerar detta ett 

stort behov av att säkerställa testets kvalitet och att tydligare definiera dess roll i 

bedömningsprocessen för att kunna åstadkomma en hög patientsäkerhet. Författarna föreslår 

införandet av ett nationellt kvalitetstestat kunskapstest som uppdateras regelbundet för att öka 

kravet på högre kunskapsnivå om läkemedel hos omvårdnadspersonalen. Detta skulle 

dessutom främja en utveckling mot högre status för arbete inom kommunernas vård och 

omsorg, vilket i sin tur skulle få en positiv effekt på kvaliteten i vården. 

 

Vid sidan av kunskapstestets begränsningar så framträder bristen på tid som det största 

hindret för ett mer kvalitativt och patientsäkert FvDaLö, vilket till stor del också bekräftas 
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genom respondenternas fritt angivna brister och problem i FvDaLö samt även genom deras 

förslag till kvalitetsutveckling. Brist på tid för FvDaLö har även signalerats av deltagare i 

flera tidigare studier (Björkman Randström, Amrén & Borglund, 2004; Lundquist, 2005; 

Chow & Linderholt, 2002). Sjuksköterskor och distriktssköterskor har inom sitt yrkesansvar 

ett brett spektrum av arbetsuppgifter och samtidigt en tidstillgång som ofta är begränsad och 

otillräcklig. Enligt Socialstyrelsen (2008a) har fler patienter de senaste åren fått hemsjukvård 

och den avancerade hemsjukvården ökar. Multisjuka patienter tar stora resurser i anspråk både 

från hemtjänst och hemsjukvård (a.a.). Det stora problemet med tidsbrist kan dock inte annat 

än att huvudsakligen hänföras till en personalpolitisk nivå. 

 

Trots det låga totala antalet deltagare i studien och trots att svarsfrekvensen i de fem 

deltagande stadsdelarna varierade stort får det ändå betraktas som oroväckande att graden av 

upplevt stöd av MAS påvisade så stora skillnader. Även om ingen signifikant skillnad i 

självrapporterad patientsäkerhetsscore kunde identifieras i relation till graden av upplevt stöd 

av MAS så är geografiskt stora skillnader i hur detta stöd upplevs av delegerande 

sjuksköterskor och distriktssköterskor något som befaras kunna svårgöra för den kommunala 

hemsjukvården att leva upp till hälso- och sjukvårdens övergripande mål, att befolkningen ska 

få en vård på lika villkor (SFS 1982:763, 2 §). 
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Slutsatser 

 

Föreliggande studie har utarbetat och prövat ett mätinstrument som kan användas för att, med 

fokus på patientsäkerheten, undersöka sjuksköterskors och distriktssköterskors erfarenhet av, 

och syn på, förfarandet vid delegering av läkemedelsöverlämnande (FvDaLö) i kommunal 

hemsjukvård (ordinärt boende). Validitetsprövning av mätinstrumentet utfördes i en 

fokusgrupp och reliabilitetsprövning i form av ett test-retest. 

 

Enkätformuläret användes även i en pilotstudie, vars resultat huvudsakligen indikerar att 

åsikten om kunskapstestets förmåga att ge en pålitlig bekräftelse på tillräcklig kunskapsnivå var 

den aspekt som hade störst inverkan på respondenternas övergripande syn på patientsäkerheten i 

FvDaLö. Utöver denna åsikt, var åsikterna om i vilken grad deltagarna prioriterar arbetet med 

att delegera läkemedelsöverlämnande och i vilken grad delegeringarna följs upp samt åsikten 

om i vilken utsträckning den tid som behövs för hela FvDaLö kan tas, de aspekter som hade 

störst inverkan på respondenternas övergripande syn på patientsäkerheten i FvDaLö. Vid 

sidan av kunskapstestets begränsningar så bekräftade resultatet, i likhet med vad flera tidigare 

studier av problemområdet påvisat, att bristen på tid utgör det största hindret för ett mer 

kvalitativt och patientsäkert FvDaLö. Resultatet visade även att gruppen distriktssköterskor 

förefaller att ha antagit ett mer kritiskt och restriktivt förhållningssätt till att utfärda 

delegeringar av läkemedelsöverlämnande jämfört med gruppen övriga. 

 

Problemområdet behöver utforskas vidare i större studier där fortsatt prövning av enkäten 

uppmuntras. Gällande instrumentet för patientsäkerhetsscore så hade genomförande av 

faktoranalys varit önskvärt för att reducera antalet inkluderade frågor och för att definiera dess 

olika dimensioner, vilket skulle medföra att instrumentet blir mer hanterligt för 

respondenterna. 
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                                 INFORMATIONSBREV 
                                    Malmö         2011-04-28 

  

 
 

Till ansvarig enhetschef i hemsjukvården, Malmö stad, SDF -------------. 
 
Detta är en förfrågan om godkännande av pilotstudie 1 (”Fokusgrupp”) inför den kommande 
huvudstudien ”Sjuksköterskors och distriktssköterskors syn på förfarandet kring delegering av 
läkemedelsöverlämnande i kommunal hemsjukvård”. 
 
Syftet med denna pilotstudie 1 är att genom bedömning av s.k. face validity och content validity 
stärka relevansen i det mätinstrument (enkät) som ska användas i den kommande huvudstudien. 
Studien är viktig som ett led i arbetet och strävan efter att enkäten i kommande huvudstudie ska mäta 
det som verkligen avses att mäta i studien. 
 
Metod: Genomgång av och diskussion kring framtagen enkät i en fokusgrupp som, förutom oss två 
diskussionsledare, ska inkludera cirka åtta av ämnet intresserade delegerande 
sjuksköterskor/distriktssköterskor som arbetar i hemsjukvården (ordinärt boende) i någon av Malmö 
kommuns stadsdelar. Utöver dessa kriterier för deltagande i fokusgruppen finns inga krav. Inga 
speciella förkunskaper eller förberedelser krävs etc. 
 
Deltagandet i denna pilotstudie 1 (”Fokusgrupp”) är helt frivilligt. Det som yttras i fokusgruppen 
kommer att hanteras konfidentiellt. Ingen obehörig kommer att få tillgång till den information som 
samlas in av oss diskussionsledare. Deltagarna i fokusgruppen garanteras anonymitet genom att det 
som yttras i fokusgruppen inte någonstans i studiens fortsatta handläggande kommer att kunna 
kopplas till enskild person. Den information som samlas in från deltagarna kommer endast användas 
med syfte att förbättra mätinstrumentets (enkätens) validitet inför kommande huvudstudie. 
 
Vi skulle vara tacksamma för Din hjälp med att rekrytera 2 deltagare till fokusgruppen enligt ovan 
angivna urvalskriterier. Fokusgruppen samlas därefter för diskussion vid ett tillfälle under två 
timmar. Om Ni önskar medverka så är vi tacksamma om Du så snart som möjligt meddelar oss namn 
och kontaktuppgifter på de 2 sjuksköterskor/distriktssköterskor som önskar delta i fokusgruppen. 
 
Vid samlingen i fokusgruppen kommer varje deltagare att få ett kort informationsbrev (vilket även 
bifogas till Dig tillsammans med detta brev) om pilotstudien där var och en får tillfälle att lämna sitt 
frivilliga och skriftligt informerade samtycke till deltagande.  

 
Vårdvetenskapliga etiknämnden vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet, har givit sitt 
rådgivande yttrande både om denna pilotstudie och om huvudstudien och bekräftat att de kan 
genomföras. 

 
Studien ingår som ett examensarbete i specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning 
distriktssköterska vid Lunds universitet. 
 

Ins t i tut ionen för  hä l sa ,  vå rd och samhä l le  
 

Bilagor  

Bilaga 1 (9). Förfrågan till enhetschef om 

godkännande av pilotstudie 1 (fokusgrupp)  
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Om Du/Ni har några frågor eller vill veta mer, så ring eller skriv gärna till oss eller till vår 
handledare. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Josef Fors 
Törnskärsgången 9 B 
217 44 Malmö              
0736-502808 
josef.fors.769@student.lu.se 

Karl Bäck
Åhusgatan 5 
214 38 Malmö              
 0733-227901
karl.back.800@student.lu.se  

Per Nyberg  
Handledare/universitetslektor 
Institutionen för Hälsa, Vård &
Samhälle 
Avdelningen för omvårdnad  
Lunds universitet 
Box 157 
221 00 Lund 
0707-594995 
per.nyberg@med.lu.se  
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Blankett för godkännande 
 
Titel på studien: Pilotstudie 1 (”Fokusgrupp”) inför den kommande huvudstudien ”Sjuksköterskors 
och distriktssköterskors syn på förfarandet kring delegering av läkemedelsöverlämnande i kommunal 
hemsjukvård”. 
 
 
Er anhållan 
 
 

  Medgives 
 

  Medgives ej 
 
 
_____________________             _____________________              
Ort                                                  Datum 
 
 
 
 
 
_________________________________________________ 
Underskrift 

 
 
 

_________________________________________________ 
Namn (tjänsteposition, arbetsplats) 
 
 
 
 
OBS. Blanketten postas (alternativt scannas och e-postas) underskriven senast 2010-09-22 till Josef 
Fors eller Karl Bäck (adresser enligt ovan). 
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     Bilaga 2 (9). Information till undersökningsperson 
i pilotstudie 1 (fokusgrupp) 

                                INFORMATIONSBREV 

                                   Malmö         2011-04-28 

 
 
Information till undersökningsperson. 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i pilotstudie 1 (”Fokusgrupp”) inför den kommande 
huvudstudien ”Sjuksköterskors och distriktssköterskors syn på förfarandet kring delegering av 
läkemedelsöverlämnande i kommunal hemsjukvård”. 
 

Syftet med denna pilotstudie 1 är att genom bedömning av s.k. face validity och content validity 
stärka relevansen i det mätinstrument (enkät) som ska användas i den kommande huvudstudien. 
Studien är viktig som ett led i arbetet och strävan efter att enkäten i kommande huvudstudie ska mäta 
det som verkligen avses att mäta i studien. 
 
Metod: Genomgång av och diskussion kring framtagen enkät i en fokusgrupp som, förutom oss två 
diskussionsledare, ska inkludera cirka åtta av ämnet intresserade delegerande 
sjuksköterskor/distriktssköterskor som arbetar i hemsjukvården (ordinärt boende) i någon av Malmö 
kommuns stadsdelar. Utöver dessa kriterier för deltagande i fokusgruppen finns inga krav. Inga 
speciella förkunskaper eller förberedelser krävs etc. 
 
Ditt deltagande i denna pilotstudie 1 är helt frivilligt. Det som yttras i fokusgruppen kommer att 
hanteras konfidentiellt. Ingen obehörig kommer att få tillgång till den information som samlas in av 
oss diskussionsledare. Du garanteras anonymitet genom att det som yttras i fokusgruppen inte 
någonstans i studiens fortsatta handläggande kommer att kunna kopplas till Dig som person. Din 
identitet kommer inte att synliggöras och Du kan när som helst avbryta deltagandet utan att ange 
någon orsak och utan konsekvenser för Dig. 
 
Studien ingår som ett examensarbete i specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning 
distriktssköterska vid Lunds universitet. 
 
Om Du/Ni har några frågor eller vill veta mer, så ring eller skriv gärna till oss eller till vår 
handledare.  
 
Med vänlig hälsning 
 
Josef Fors 
Törnskärsgången 9 B 
217 44 Malmö              
0736-502808 
josef.fors.769@student.lu.se 

 
 
 
 

Karl Bäck
Åhusgatan 5 
214 38 Malmö              
 0733-227901
karl.back.800@student.lu.se  

Per Nyberg  
Handledare/universitetslektor 
Institutionen för Hälsa, Vård & 
Samhälle 
Avdelningen för omvårdnad  
Lunds universitet 
Box 157 
221 00 Lund 
0707-594995 
per.nyberg@med.lu.se  
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Blankett för godkännande 
 
Titel på studien: Pilotstudie 1 (”Fokusgrupp”) inför den kommande huvudstudien ”Sjuksköterskors 
och distriktssköterskors syn på förfarandet kring delegering av läkemedelsöverlämnande i kommunal 
hemsjukvård”. 
 
 
Er anhållan 
 
 

  Medgives 
 

  Medgives ej 
 
 
 
_____________________             _____________________              
Ort                                                  Datum 
 
 
 
 
 
_________________________________________________ 
Underskrift 

 
 
 

_________________________________________________ 
Namn (arbetsplats och yrkestitel inom parentes) 
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        Bilaga 3 (9). Förfrågan till enhetschef om 
godkännande av pilotstudie 2 (test-retest)  

Malmö         2011-04-28 

 
Till ansvarig enhetschef i hemsjukvården, ------------ kommun. 
 
Detta är en förfrågan om godkännande av pilotstudie 2 (”Test-retest”) inför den kommande 
huvudstudien ”Sjuksköterskors och distriktssköterskors erfarenhet av och syn på förfarandet kring 
delegering av läkemedelsöverlämnande i kommunal hemsjukvård”. Observera att denna förfrågan 
enbart gäller pilotstudie 2 och att Din kommun inte ingår i huvudstudien. 
 
Syftet med denna pilotstudie 2 är att genom bedömning av s.k. test-retest reliability få ett mått på hur 
en mätning med den enkät som ska användas i den kommande huvudstudien påverkas av tiden. 
Studien är viktig som ett led i arbetet och strävan efter att den kunskap som enkäten i kommande 
huvudstudie frambringar ska vara framtagen på ett så tillförlitligt sätt som möjligt. 
 
Metod: Den i pilotstudie 1 genomgångna och bearbetade enkäten kommer här i pilotstudie 2 att 
distribueras till totalt ca 30 sjuksköterskor/distriktssköterskor som arbetar i någon av tre till fem 
godtyckligt utvalda sydsvenska kommuners hemsjukvård (ordinärt boende) och som samtidigt 
uppfyller samtliga av följande inklusionskriterier: 
 

 Har en tjänstgöringsgrad i aktuell kommuns hemsjukvård (ordinärt boende) som är 
minst 50 % (oavsett typ av anställning). 

 Tjänstgör huvudsakligen (minst hälften av arbetstiden) dagtid. 

 Vid minst ett tillfälle under de senaste 6 månaderna utfärdat delegering av 
läkemedelsöverlämnande inom den aktuella kommunens hemsjukvård (ordinärt 
boende). 

 Har minst ett års sammanlagd erfarenhet av tjänstgöring som innefattar att utfärda 
delegering av läkemedelsöverlämnande inom aktuell kommuns hemsjukvård (ordinärt 
boende) under de senaste fem åren. 

 Är tillgänglig för att fylla i enkäten vid två tillfällen under studieperioden, det första 
mellan 1-8 oktober och det andra mellan 20-27 oktober. 

 
 
Deltagandet i denna pilotstudie 2 är helt frivilligt. Den som väljer att delta ger sitt informerade 
samtycke till deltagande i samband med att enkäten lämnas in, men deltagandet kan när som helst 
avbrytas utan att någon orsak anges och utan konsekvenser för den enskilde. 
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Enkätsvar kommer att förvaras så att inte någon obehörig får tillgång till dem. Resultatet av vår 
studie kommer att redovisas så att ingen enskild kan identifieras. Konfidentialitet garanteras.  
 
Vi skulle önska Din hjälp som enhetschef med att tillfråga så många 
sjuksköterskor/distriktssköterskor på Din arbetsplats som möjligt som uppfyller inklusionskriterierna 
enligt ovan om deltagande. De som accepterar att delta kommer att förses med varsin enkät fredag 1 
oktober (eller datum snarast därefter om de inte är i tjänst denna dag) och ombedjas att besvara 
frågorna i enkäten så fullständigt som möjligt och att därefter lämna in den på ett av Dig som 
enhetschef anvisat inlämningsställe senast 8 oktober. Den 20 oktober kommer samma enkät att 
lämnas ut igen till samma sjuksköterskor/distriktssköterskor som fyllt i och lämnat in den vid det 
första tillfället. Deltagarna kommer alltså ombedjas att svara på samma enkät två gånger, vilket ska 
indikera om hur enkätsvaren påverkas av tiden. Även den andra gången kommer deltagarna 
ombedjas att besvara enkäten så fullständigt som möjligt och att lämna in den på samma ställe som 
vid första inlämningen och senast 27 oktober. 

 
Vårdvetenskapliga etiknämnden vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet, har givit sitt 
rådgivande yttrande både om denna pilotstudie och om huvudstudien och bekräftat att de kan 
genomföras. 
 
Studien ingår som ett examensarbete i specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning 
distriktssköterska vid Lunds universitet. 
 
Om Du/Ni har några frågor eller vill veta mer, så ring eller skriv gärna till oss eller till vår 
handledare. 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Josef Fors 
Törnskärsgången 9 B 
217 44 Malmö              
0736-502808 
josef.fors.769@student.lu.se 

Karl Bäck
Åhusgatan 5 
214 38 Malmö              
 0733-227901
karl.back.800@student.lu.se  

Per Nyberg  
Handledare/universitetslektor 
Institutionen för Hälsa, Vård &
Samhälle 
Avdelningen för omvårdnad  
Lunds universitet 
Box 157 
221 00 Lund 
0707-594995 
per.nyberg@med.lu.se  
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Blankett för godkännande 
 
Titel på studien: Pilotstudie 2 (”Test-retest”) inför den kommande huvudstudien ”Sjuksköterskors 
och distriktssköterskors erfarenhet av och syn på förfarandet kring delegering av 
läkemedelsöverlämnande i kommunal hemsjukvård”. 
 
 
Er anhållan 
 
 

  Medgives 
 

  Medgives ej 
 
 
_____________________             _____________________              
Ort                                                  Datum 
 
 
 
 
 
_________________________________________________ 
Underskrift 

 
 
 

_________________________________________________ 
Namn (tjänsteposition, arbetsplats) 
 
 
 
 
OBS. Blanketten postas (alternativt scannas och e-postas) underskriven senast tisdag 2010-09-28 till 
Josef Fors eller Karl Bäck (adresser enligt ovan). 
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Information till undersökningsperson. 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i pilotstudie 2 (”Test-retest”) inför den kommande huvudstudien 
”Sjuksköterskors erfarenhet av och syn på förfarandet kring delegering av läkemedelsöverlämnande i 
kommunal hemsjukvård”. Observera att denna förfrågan enbart gäller pilotstudie 2 och att Du inte 
kommer att tillfrågas om deltagande i huvudstudien.  
 
Syftet med denna pilotstudie 2 är att genom bedömning av s.k. test-retest reliability få ett mått på hur 
en mätning med den enkät som ska användas i den kommande huvudstudien påverkas av tiden. 
Studien är viktig som ett led i arbetet och strävan efter att den kunskap som enkäten i kommande 
huvudstudie frambringar ska vara framtagen på ett så tillförlitligt sätt som möjligt. 

 
Metod: Den i pilotstudie 1 genomgångna och bearbetade enkäten kommer här i pilotstudie 2 att 
distribueras till totalt ca 30 sjuksköterskor/distriktssköterskor som arbetar i någon av tre till fem 
godtyckligt utvalda sydsvenska kommuners hemsjukvård och som samtidigt uppfyller samtliga av 
följande inklusionskriterier: 
 

 Har en tjänstgöringsgrad i aktuell kommuns hemsjukvård som är minst 50 % (oavsett 
typ av anställning). 

 Tjänstgör huvudsakligen (minst hälften av arbetstiden) dagtid. 

 Vid minst ett tillfälle under de senaste 6 månaderna utfärdat delegering av 
läkemedelsöverlämnande inom den aktuella kommunens hemsjukvård. 

 Har minst ett års sammanlagd erfarenhet av tjänstgöring som innefattar att utfärda 
delegering av läkemedelsöverlämnande inom aktuell kommuns hemsjukvård under de 
senaste fem åren. 

 Är tillgänglig för att fylla i enkäten vid två tillfällen under studieperioden, det första 
under vecka 39-40 och det andra under vecka 42-43. 

 
Ditt deltagande i denna pilotstudie 2 är helt frivilligt. Du som väljer att delta ger Ditt informerade 
samtycke till deltagande i samband med att enkäten lämnas in, men Du kan när som helst avbryta 
deltagandet utan att ange någon orsak och utan konsekvenser för Dig och Din arbetssituation.  
 
Dina svar på enkäten kommer att förvaras så att inte någon obehörig får tillgång till dem. Resultatet 
av vår studie kommer att redovisas så att Du inte kan identifieras. Konfidentialitet garanteras.  

 

Malmö        2011-04-28 

 

Bilaga 4 (9). Information till undersökningsperson 
i pilotstudie 2 (test-retest)  

                       INFORMATIONSBREV 
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Om Du uppfyller inklusionskriterierna enligt ovan och accepterar att delta i denna pilotstudie 2 ber 
vi Dig att besvara frågorna i enkäten som lämnas ut vecka 39 så fullständigt som möjligt och att 
därefter lämna enkäten på det av Din enhetschef anvisade inlämningsstället senast en vecka efter att 
Du tog emot den. Cirka två veckor efter sista inlämningsdatum för första inlämningen kommer 
enkäten att lämnas ut till Dig en andra gång. Du ombeds alltså att svara på samma enkät två gånger, 
detta för att vi vill få en indikation om hur enkätsvaren påverkas av tiden. Även den andra gången 
ber vi Dig att besvara enkäten så fullständigt som möjligt och att lämna enkäten på samma ställe som 
vid första inlämningen och även denna gång senast en vecka efter att Du tog emot den. 

 
Enhetschefen vid Din arbetsplats har godkänt studiens genomförande och hjälpt oss att få kontakt 
med Dig som undersökningsperson. 
 
Studien ingår som ett examensarbete i specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning 
distriktssköterska vid Lunds universitet. 
 
Om Du vill veta mer om vår studie, så ring eller skriv gärna till oss eller till vår handledare. Om Du 
längre fram önskar få information om resultatet av huvudstudien så bistår vi gärna med detta. 

 
 

Med vänlig hälsning 
 
 
 
Josef Fors 
Törnskärsgången 9 B 
217 44 Malmö              
0736-502808 
josef.fors.769@student.lu.se 

Karl Bäck
Åhusgatan 5 
214 38 Malmö              
 0733-227901
karl.back.800@student.lu.se  

Per Nyberg  
Handledare/universitetslektor 
Institutionen för Hälsa, Vård &
Samhälle 
Avdelningen för omvårdnad  
Lunds universitet 
Box 157 
221 00 Lund 
0707-594995 
per.nyberg@med.lu.se  
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Till Dig som har erfarenhet av att delegera läkemedelsöverlämnande! 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i pilotstudie 2 (”Test-retest”) inför den kommande huvudstudien 
”Sjuksköterskors och distriktssköterskors erfarenhet av och syn på förfarandet kring delegering av 
läkemedelsöverlämnande i kommunal hemsjukvård”. Observera att denna förfrågan enbart gäller 
pilotstudie 2 och att Du inte kommer att tillfrågas om deltagande i huvudstudien. 
 
Syftet med denna pilotstudie 2 är att genom bedömning av s.k. test-retest reliability få ett mått på hur 
en mätning med den enkät som ska användas i den kommande huvudstudien påverkas av tiden. 
Studien är viktig som ett led i arbetet och strävan efter att den kunskap som enkäten i kommande 
huvudstudie frambringar ska vara framtagen på ett så tillförlitligt sätt som möjligt. 
 
Metod: Den i pilotstudie 1 genomgångna och bearbetade enkäten delas här i pilotstudie 2 ut till Dig 
och ca 30 andra sjuksköterskor/distriktssköterskor som arbetar i någon av tre godtyckligt utvalda 
sydsvenska kommuners hemsjukvård (ordinärt boende). Du som deltar ska uppfylla samtliga av 
följande inklusionskriterier: 

 Ha en tjänstgöringsgrad i kommunens hemsjukvård (ordinärt boende) som är minst 
50 % (oavsett typ av anställning). 

 Tjänstgöra huvudsakligen (minst hälften av arbetstiden) dagtid. 

 Vid minst ett tillfälle under de senaste 6 månaderna ha utfärdat delegering av 
läkemedelsöverlämnande inom kommunens hemsjukvård (ordinärt boende). 

 Ha minst ett års sammanlagd erfarenhet av tjänstgöring som innefattar att utfärda 
delegering av läkemedelsöverlämnande inom kommunens hemsjukvård (ordinärt 
boende) under de senaste fem åren. 

 Vara tillgänglig för att besvara enkäten vid två tillfällen, nämligen under delstudie 1 (1-
8 oktober) och under delstudie 2 (20-27 oktober). 

 
Anledningen till att vi vill att Du ska besvara samma enkät två gånger är att vi vill få en indikation om 
hur enkätsvaren påverkas av tiden.  

 
Frivilligt informerat samtycke: 
Ditt deltagande i denna studie är helt frivilligt, men det är av stor betydelse för studiens resultat 
att just Du deltar. Du som väljer att delta ger Ditt informerade samtycke till deltagande i 
samband med att Du lämnar in enkäten, men Du kan när som helst avbryta deltagandet utan att 
ange någon orsak och utan konsekvenser för Dig. Din besvarade och inlämnade enkät kommer 
att förvaras så att ingen obehörig får tillgång till den. Resultatet av studien kommer att redovisas 
så att Du inte kan identifieras. Konfidentialitet garanteras. Längst upp till höger på detta blad 
finns ett kodnummer (3 tecken) som är personligt för Dig i denna studie. Detta finns endast för 
att vi ska veta vilka två enkäter från de två delstudierna som besvarats av samma person. Det 
är ytterst viktigt att Du hjälper till att kontrollera så att Du får samma kodnummer på din enkät i 
delstudie 1 och 2. Endast Din enhetschef (inte vi) kommer att ha tillgång till en kodnyckel (ett 
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papper) där det framgår vilket kodnummer Du får i de två delstudierna. Dock finns inget 
kodnummer utanpå kuvertet, vilket innebär att när Du lämnat in din enkät i det igenklistrade 
kuvertet så kommer varken Din enhetschef eller vi kunna identifiera vilken enkät just Du fyllt i 
och lämnat in. Vi kommer efter delstudie 2 att avhämta samtliga inlämnade och igenklistrade 
kuvert utan att ta del av kodnyckeln. Kodnyckeln kommer att förvaras säkert hos Din enhetschef 
och förstöras när studien slutförts. 
 
Instruktioner för att fylla i enkäten: 
Använd blå eller svart kulspetspenna (inte blyerts) när Du besvarar enkäten och skriv tydligt. 
Försök att besvara enkäten så fullständigt som möjligt. De allra flesta frågorna har flera fasta 
svarsalternativ och ska alltid besvaras med endast ett av svarsalternativen om inget annat 
anges. Om Du anser att någon fråga inte är möjlig att besvara med de fasta svarsalternativ som 
finns så önskar vi att Du kommenterar varför i anslutning till respektive fråga. Till vissa frågor 
finns anvisningen “(Besvaras endast om...)”. Var noga med att följa dessa anvisningar. Om Du 
väljer att helt avstå från att besvara enkäten så önskar vi att Du informerar oss om anledningen 
till Ditt beslut längst ner i enkäten där extra utrymme finns. Beräknad tidsåtgång för att besvara 
enkäten är ca 30 minuter. När Du har besvarat hela enkäten så lägger Du den i det bifogade 
kuvertet som Du sedan klistrar igen och lämnar på det ställe som Din enhetschef anvisat och 
senast 8 oktober (delstudie 1) respektive 27 oktober (delstudie 2). 
 
Definitioner/förtydliganden till enkätfrågorna:  

 Med “delegering av läkemedelsöverlämnande” avses endast “överlåtande av 
uppgiften att överlämna iordningställt läkemedel, ögon-/örondroppar, salvor och 
flytande läkemedel”. 

 Observera att delegering av följande läkemedel inte ingår i vår definition av 
läkemedelsöverlämnande: Waran, narkotiskt läkemedel grupp II-III, insulin och 
vidbehovs-läkemedel. 

 Med “kommunal hemsjukvård” avses “kommunal hemsjukvård, ordinärt boende”. 

 Med “din kommun” eller “kommunen” avses “den kommun där du i nuläget tjänstgör 
och som ingår i denna studie”.  

 Med “sjuksköterska” avses även “specialistsjuksköterska” (och således även 
“distriktssköterska”) om inget annat anges. 

 
 
 

Om Du vill veta mer om vår studie, så ring eller skriv gärna till oss eller till vår handledare. 
 
 
Josef Fors 
Törnskärsgången 9 B 
217 44 Malmö              
0736-502808 
josef.fors.769@student.lu.se 
 

Karl Bäck
Åhusgatan 5 
214 38 Malmö              

 0733-227901
karl.back.800@student.lu.se  

Per Nyberg  
Handledare/universitetslektor 
Institutionen för Hälsa, Vård & Samhälle
Avdelningen för omvårdnad  
Lunds universitet 
Box 157 
221 00 Lund 
0707-594995 
per.nyberg@med.lu.se  

Lycka till med att besvara enkäten! 
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Till Dig som har erfarenhet av att delegera läkemedelsöverlämnande! 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i enkätstudien ”Sjuksköterskors och distriktssköterskors 
erfarenhet av och syn på förfarandet vid delegering av läkemedelsöverlämnande i kommunal 
hemsjukvård”. 
 
Studier, rapporter och utredningar visar på att det finns brister och problem i den kommunala 
hemsjukvården som är tätt förknippade med läkemedelshantering och delegeringsförfarandet. Mot 
bakgrund av detta och att forskning kring detta för patientsäkerheten viktiga område är begränsad 
och föråldrad, så anser vi att en studie som utifrån sjuksköterskornas och distriktssköterskornas 
perspektiv undersöker deras erfarenhet av, och syn på, förfarandet vid delegering av 
läkemedelsöverlämnande i kommunal hemsjukvård är betydelsefull och nödvändig. 

 
Metod: Studiepopulationen utgörs av de personer som uppfyller samtliga av följande 
inklusionskriterier: 
 

 Tjänstgör som sjuksköterska/distriktssköterska i någon av Malmö kommuns stadsdelars 
hemsjukvård (ordinärt boende) med en tjänstgöringsgrad på minst 50 % (oavsett typ av 
anställning). 

 Vid minst ett tillfälle under de senaste 6 månaderna ha utfärdat delegering av 
läkemedelsöverlämnande inom någon av Malmö kommuns stadsdelars hemsjukvård 
(ordinärt boende). 

 Har minst ett års sammanlagd erfarenhet av tjänstgöring som innefattar att utfärda 
delegering av läkemedelsöverlämnande inom någon av Malmö kommuns stadsdelars 
hemsjukvård (ordinärt boende) under de senaste fem åren. 

 
Deltagare till studien väljs ut genom att ett stickprov dras från studiepopulationen. Stickprovet 
kommer att utgöras av de personer som (förutom att uppfylla studiens samtliga 
inklusionskriterier) tjänstgör dagtid i stadsdelens hemsjukvård (ordinärt boende) vid något tillfälle 
under studiens rekryteringsperiod, vilken kommer att äga rum under fem på varandra följande 
vardagar under vecka 45 (måndag 8 november t.o.m. fredag 12 november). 
 
 
Frivilligt informerat samtycke: 
Ditt deltagande i denna studie är helt frivilligt, men det är av stor betydelse för studiens resultat 
att just Du deltar. Du som väljer att delta ger Ditt informerade samtycke till deltagande i 
samband med att Du lämnar in enkäten, men Du kan när som helst avbryta deltagandet utan att 
ange någon orsak och utan konsekvenser för Dig. Din besvarade och inlämnade enkät kommer 
att förvaras så att ingen obehörig får tillgång till den. Resultatet av studien kommer att redovisas 
så att Du inte kan identifieras. Konfidentialitet garanteras.  
 
Längst upp till höger på detta blad finns ett kodnummer (3 tecken) som är personligt för Dig i 
denna studie. Denna kod finns endast för att underlätta Din enhetschefs utlämning och 
insamling av enkäter samt kommer senare att utgöra ett viktigt underlag för hur många personer 
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som i Din stadsdel faktiskt ingått i stickprovet och hur många av dessa som accepterat att delta 
och således tagit emot en enkät. Endast Din enhetschef (inte vi) kommer att ha tillgång till 
kodnyckeln. Dock finns inget kodnummer utanpå kuvertet, vilket innebär att när Du lämnat in 
Din enkät i det igenklistrade kuvertet så kommer varken Din enhetschef eller vi kunna identifiera 
vilken enkät just Du fyllt i och lämnat in. Vi kommer att avhämta samtliga inlämnade och 
igenklistrade kuvert utan att ta del av kodnyckeln. Kodnyckeln kommer att förvaras säkert hos 
Din enhetschef och förstöras när studien slutförts. 
 
Instruktioner för att fylla i enkäten: 
Använd blå eller svart kulspetspenna (inte blyerts) när Du besvarar enkäten och skriv tydligt. 
Försök att besvara enkäten så fullständigt som möjligt. De allra flesta frågorna har flera fasta 
svarsalternativ och ska alltid besvaras med endast ett av svarsalternativen om inget annat 
anges. Om Du väljer att helt avstå från att besvara enkäten så önskar vi att Du informerar oss 
om anledningen till Ditt beslut längst ner i enkäten där extra utrymme finns. Beräknad tidsåtgång 
för att besvara enkäten är ca 30 minuter. När Du har besvarat hela enkäten så lägger Du den i 
det bifogade kuvertet som Du sedan klistrar igen och lämnar på det ställe som Din enhetschef 
anvisat och senast tisdag 23 november. 
 
Definitioner/förtydliganden till enkätfrågorna:  

 Med “delegering av läkemedelsöverlämnande” avses endast “överlåtande av 
uppgiften att överlämna iordningställt läkemedel, ögon-/örondroppar, salvor och 
flytande läkemedel”. 

 Observera att delegering av följande läkemedel inte ingår i vår definition av 
läkemedelsöverlämnande: Waran, narkotiskt läkemedel grupp II-III, insulin och 
vidbehovs-läkemedel. 

 Med “kommunal hemsjukvård” avses “kommunal hemsjukvård, ordinärt boende”. 

 Med “sjuksköterska” avses även “specialistsjuksköterska” (och således även 
“distriktssköterska”) om inget annat anges. 

 
 
 

Om Du vill veta mer om vår studie, så ring eller skriv gärna till oss eller till vår handledare. 
 
 
Josef Fors 
Törnskärsgången 9 B 
217 44 Malmö              
0736-502808 
josef.fors.769@student.lu.se 
 

Karl Bäck
Åhusgatan 5 
214 38 Malmö              

 0733-227901
karl.back.800@student.lu.se  

Per Nyberg  
Handledare/universitetslektor 
Institutionen för Hälsa, Vård & Samhälle 
Avdelningen för omvårdnad  
Lunds universitet 
Box 157 
221 00 Lund 
0707-594995 
per.nyberg@med.lu.se  

 
 
Lycka till med att besvara enkäten! 
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ENKÄT  
 
 
BAKGRUNDSFRÅGOR 
 
 
Fråga 1.  Ange din ålder (avrunda inte uppåt även om du snart fyller år): ............ år. 
 
 
Fråga 2.  Sätt ett kryss för varje utbildning respektive enskild kurs i omvårdnad/medicin som 
du fullföljt och ange år för slutförandet: 
□ Svensk sjuksköterskeexamen, år för slutförandet: ………… 
□ Utländsk sjuksköterskeexamen, ange först året för slutförandet i utlandet och därefter året 
när din examen godkändes för tjänstgöring som sjuksköterska i Sverige: 
…………………………..................................... 
□ Svensk distriktssköterskeexamen, år för slutförandet: ………… 
□ Annan svensk specialistsjuksköterskeexamen, precisera vilken/vilka och ange år för 
respektive slutförande: 
......................................................................................................................................... 

□ Enskild svensk kurs i omvårdnad/medicin, precisera vilken/vilka, längd/omfattning samt 
ange år för respektive slutförande: 
………………………………….………………………………………………….................... 
 
___________________________________________________________________ 

 
 
Nu kommer några frågor om din erfarenhet i sjuksköterskeyrket och av att delegera 
läkemedelsöverlämnande... 
 
Fråga 3.  Hur lång tid har du sammantaget varit yrkesverksam som sjuksköterska (även i 
utlandet) med en tjänstgöringsgrad på minst 50 %? 
□ Kortare än 2 år  
□ 2 år eller längre, men kortare än 5 år 
□ 5 år eller längre, men kortare än 10 år 
□ 10 år eller längre, men kortare än 20 år 
□ 20 år eller längre, men kortare än 30 år 
□ 30 år eller längre 
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Fråga 4.  Hur lång tid har du sammantaget varit yrkesverksam som sjuksköterska i Malmö 
kommuns hemsjukvård med en tjänstgöringsgrad på minst 50 %? 
□ Kortare än 2 år  
□ 2 år eller längre, men kortare än 5 år 
□ 5 år eller längre, men kortare än 10 år 
□ 10 år eller längre, men kortare än 20 år 
□ 20 år eller längre, men kortare än 30 år 
□ 30 år eller längre 
 
Fråga 5.  Hur många aktiva delegeringar av läkemedelsöverlämnande ansvarar du för idag i 
din stadsdels hemsjukvård? (Obs! Frågan gäller som vanligt inte Waran, narkotiskt 
läkemedel grupp II-III, insulin eller vidbehovs-läkemedel). 
□ 0 
□ 1 - 3 
□ 4 - 9 
□ 10 - 19 
□ 20 - 29 
□ 30 - 39 
□ 40 - 59 
□ 60 - 79 
□ 80 - 99 
□ 100 eller fler 
 
Fråga 6.  Vilket ungefärligt antal delegeringar av läkemedelsöverlämnande har du totalt 
utfärdat under din tid som sjuksköterska i Malmö kommuns hemsjukvård? 
□ Färre än 10 
□ 10 - 29 
□ 30 - 99 
□ 100 eller fler 
 
* Fråga 7.  Hur många gånger har du i Malmö kommuns hemsjukvård under det senaste 
året hamnat i en akut situation där det varit nödvändigt för dig att uppdra/överlåta utförandet 
av läkemedelsöverlämnande till någon person som saknat delegering? (Observera att en 
sådan situation inte är att betrakta som delegering och att frågan som vanligt inte gäller 
överlämnande av Waran, narkotiskt läkemedel grupp II-III, insulin eller vidbehovs-
läkemedel). 
□ 0 
□ 1 - 2 
□ 3 - 5 
□ 6 - 9 
□ 10 eller fler 
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Nu kommer några frågor om regelverk för delegeringsarbete... 
 
* Fråga 8.  I vilken grad anser du dig känna till innehållet i de författningar 
(lagar/förordningar), föreskrifter och allmänna råd som styr delegering av arbetsuppgifter i 
hälso- och sjukvården? 
□ Mycket hög grad 
□ Ganska hög grad 
□ Varken hög eller låg grad 
□ Ganska låg grad 
□ Mycket låg grad 
 
* Fråga 9.  I vilken grad anser du att du i ditt arbete med att delegera 
läkemedelsöverlämnande följer de författningar (lagar/förordningar), föreskrifter och allmänna 
råd som styr delegering av arbetsuppgifter i hälso- och sjukvården? 
□ Mycket hög grad 
□ Ganska hög grad 
□ Varken hög eller låg grad 
□ Ganska låg grad 
□ Mycket låg grad 

□ Osäker 
 
Fråga 10.  Vad ser du som den främsta orsaken till att sjuksköterskor på din arbetsplats i sitt 
arbete med att delegera läkemedelsöverlämnande inte alltid följer de författningar 
(lagar/förordningar), föreskrifter och allmänna råd som styr delegering av arbetsuppgifter i 
hälso- och sjukvården? (Ange endast ett svarsalternativ). 
□ Sjuksköterskorna följer alltid dessa regelverk 
□ Bristande intresse bland sjuksköterskorna inför att utföra detta arbete i enlighet med 
lagstiftningen 

□ Verksamheten och lagstiftningen är inte anpassade till varandra 

□ Bristande kunskaps- och/eller kompetensnivå hos dem som delegeras 

□ Brist på välfungerande system/rutiner för att bedöma kompetensen hos dem som 
delegeras 

□ Krav från verksamhetens chefer på att delegering ska utfärdas (personalbrist, ekonomiska 
skäl etc.) 
□ Tidsbrist för sjuksköterskorna till följd av det stora antal delegeringar som de ansvarar för 
□ Tidsbrist för sjuksköterskorna till följd av övriga arbetsuppgifter som de ansvarar för 
□ Annat, ange i så fall endast en orsak: 
........................................................................................................................................... 
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Nu kommer ett antal frågor om ansvar och patientsäkerhet vid delegering av 
läkemedelsöverlämnande... 
 
* Fråga 11.  Anser du att vårdtagare i din stadsdels hemsjukvård får sina läkemedel 
överlämnade på tidpunkter som maximalt avviker med 1,5 timme från läkarens ordination? 
(Obs! Frågan gäller som vanligt inte Waran, narkotiskt läkemedel grupp II-III, insulin eller 
vidbehovs-läkemedel). 
□ Ja, alltid 
□ Ja, nästan alltid 
□ Ja, ofta 
□ Nej, sällan 

□ Nej, nästan aldrig 
□ Nej, aldrig 
 
* Fråga 12.  Hur ofta anser du att du utfärdar delegeringar av läkemedelsöverlämnande där 
du efter beslutet känner osäkerhet inför om du tagit rätt beslut? 
□ Alltid 
□ Ofta 
□ Ibland 
□ Sällan 
□ Aldrig 
 
* Fråga 13.  Hur ofta nekar du till att utfärda delegering av läkemedelsöverlämnande när du i 
delegeringssituationer får känslan av att patientsäkerheten kan äventyras om du beslutar att 
utfärda delegeringen? 
□ Alltid 
□ Ofta 
□ Ibland 
□ Sällan 
□ Aldrig 
 
* Fråga 14.  I vilken grad tror du att de personer som du ska delegera 
läkemedelsöverlämnande meddelar dig före beslutet fattas om de inte anser sig ha 
tillräckliga kunskaper eller erfarenhet för att utföra uppgiften? 
□ Mycket hög grad 
□ Ganska hög grad 
□ Varken hög eller låg grad 
□ Ganska låg grad 
□ Mycket låg grad 
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* Fråga 15.  I vilken grad säger din erfarenhet (från de två senaste åren) att de personer 
som av dig tagit emot delegering av läkemedelsöverlämnande tar kontakt med dig i god tid 
(minst en månad) före delegeringen löper ut? 
□ Mycket hög grad 
□ Ganska hög grad 
□ Varken hög eller låg grad 
□ Ganska låg grad 
□ Mycket låg grad 
 
* Fråga 16.  Hur frekvent tror du att de personer som är delegerade 
läkemedelsöverlämnande på din arbetsplats kontaktar ansvarig sjuksköterska när de 
befinner sig i situationer där de känner osäkerhet inför hur de ska hantera läkemedlen? 
□ Alltid 
□ Nästan alltid 
□ Ofta 
□ Sällan 

□ Nästan aldrig 

□ Aldrig 
 
* Fråga 17.  Hur frekvent tror du att de personer som är delegerade 
läkemedelsöverlämnande på din arbetsplats kontaktar ansvarig sjuksköterska efter att ha 
upptäckt att de begått ett misstag i läkemedelshanteringen? 
□ Alltid 
□ Nästan alltid 
□ Ofta 
□ Sällan 

□ Nästan aldrig 
□ Aldrig 
 
* Fråga 18.  I vilken grad har du upplevelsen att du oftare än du gör borde ta beslut om att 
återkalla delegeringar av läkemedelsöverlämnande till följd av upptäckten att uppgiften inte 
utförs på ett sätt som är förenligt med en god och säker vård? 
□ Mycket hög grad 
□ Ganska hög grad 
□ Varken hög eller låg grad 
□ Ganska låg grad 
□ Mycket låg grad 
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Fråga 19.  Hur många delegeringar av läkemedelsöverlämnande har du återkallat i din 
kommun under de två senaste åren? (Obs! Frågan gäller som vanligt inte Waran, narkotiskt 
läkemedel grupp II-III, insulin eller vidbehovs-läkemedel). 
□ 0 
□ 1 - 2 
□ 3 - 5 
□ 6 - 9 
□ 10 eller fler 
 
* Fråga 20.  Hur upplever du att det är att bedöma lämpligheten hos de personer som du 
delegerar läkemedelsöverlämnande? 
□ Mycket svårt 
□ Ganska svårt 
□ Varken svårt eller enkelt 
□ Ganska enkelt 
□ Mycket enkelt 
 
* Fråga 21.  I vilken grad anser du att du klargör för de personer som tar emot dina 
delegeringar av läkemedelsöverlämnande vilka teoretiska och praktiska kunskaper som 
krävs för att utföra uppgiften?  
□ Mycket hög grad 
□ Ganska hög grad 
□ Varken hög eller låg grad 
□ Ganska låg grad 
□ Mycket låg grad 
 
* Fråga 22.  I vilken grad anser du att du förvissar dig om att de personer som tar emot dina 
delegeringar av läkemedelsöverlämnande har reell kompetens för uppgiften? 
□ Mycket hög grad 
□ Ganska hög grad 
□ Varken hög eller låg grad 
□ Ganska låg grad 
□ Mycket låg grad 
 
* Fråga 23.  I vilken grad anser du att du följer upp att de personer som tar emot dina 
delegeringar av läkemedelsöverlämnande utför uppgiften på ett sätt som är förenligt med en 
god och säker vård? 
□ Mycket hög grad 
□ Ganska hög grad 
□ Varken hög eller låg grad 
□ Ganska låg grad 
□ Mycket låg grad 
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Fråga 24.  Hur ofta ser du till att de personer som du delegerat läkemedelsöverlämnande får 
genomgå nytt kunskapstest? (Obs! Ange ett eller två svarsalternativ). 
□ Minst en gång varje år 
□ Minst en gång vartannat år 
□ Minst en gång vart tredje år 
□ Vid behov när omständigheterna kräver det 
□ Annat tidsintervall, ange endast ett: 
..................................................................................................................... 
 
* Fråga 25.  I vilken grad är din uppfattning att förfarandet vid delegering av läkemedelsöver-
lämnande, som det normalt ser ut på din arbetsplats idag, främjar en god och säker vård? 
□ Mycket hög grad 
□ Ganska hög grad 
□ Varken hög eller låg grad 
□ Ganska låg grad 
□ Mycket låg grad 
 
Fråga 26.  Vilket maximalt antal delegeringar av läkemedelsöverlämnande anser du är 
rimligt att varje sjuksköterska ansvarar för på din arbetsplats idag (innan risken blir för stor 
för att inte hinna fullfölja det ansvar som delegeringarna medför)? 
□ Max 9 
□ Max 19 
□ Max 29 
□ Max 39 
□ Max 49 
□ Max 59 

□ Max 69 

□ Max 79 
□ 80 eller fler 

___________________________________________________________________ 

 
 
Nu kommer några frågor om arbetsmiljö i samband med delegering av 
läkemedelsöverlämnande... 
 
Fråga 27.  Hur många gånger under det senaste året har du upplevt krav från 
verksamhetens chefer på att du ska utfärda delegering av läkemedelsöverlämnande med ett 
kortare varsel än 3 dagar? 
□ 0 
□ 1 - 2 
□ 3 - 5 
□ 6 - 9 
□ 10 eller fler 
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Fråga 28.  I vilken grad är din uppfattning att du genom att neka en person delegering av 
läkemedelsöverlämnande medverkar till att personen riskerar att inte få fortsätta sin 
anställning? 
□ Mycket hög grad 
□ Ganska hög grad 
□ Varken hög eller låg grad 
□ Ganska låg grad 
□ Mycket låg grad 
 
Fråga 29.  Hur många gånger under de två senaste åren har du upplevt att du genom att 
neka en person delegering av läkemedelsöverlämnande medverkat till att personen inte fått 
fortsätta sin anställning? 
□ 0 
□ 1 - 2 
□ 3 - 5 
□ 6 - 9 
□ 10 eller fler 
 
* Fråga 30.  Anser du att du kan ta den tid du behöver för ditt arbete med hela förfarandet 
kring dina delegeringar av läkemedelsöverlämnande (administrering, utbildning, 
undervisning, handledning, bedömning av kunskap/kompetens inför delegering, uppföljning 
etc.)? 
□ Ja, alltid 
□ Ja, nästan alltid 
□ Ja, ofta 
□ Nej, sällan 

□ Nej, nästan aldrig 
□ Nej, aldrig 
 
Fråga 31.  I vilken grad upplever du att du har stöd av den medicinskt ansvariga 
sjuksköterskan (MAS) i frågor som rör ditt arbete med att delegera 
läkemedelsöverlämnande? 
□ Mycket hög grad 
□ Ganska hög grad 
□ Varken hög eller låg grad 
□ Ganska låg grad 
□ Mycket låg grad 
 



 

65 

Nu kommer några frågor om kunskap och kompetens hos dem du delegerar 
läkemedelsöverlämnande... 
 
* Fråga 32.  I vilken grad säger din erfarenhet (från det senaste året) att kunskapsnivån om 
läkemedel hos de undersköterskor (ej vårdbiträden) som du delegerat 
läkemedelsöverlämnande känns tillräcklig i förhållande till uppgiftens ansvar? 
□ Mycket hög grad 
□ Ganska hög grad 
□ Varken hög eller låg grad 
□ Ganska låg grad 
□ Mycket låg grad 
 
* Fråga 33.  I vilken grad säger din erfarenhet (från det senaste året) att kunskapsnivån om 
läkemedel hos de vårdbiträden (ej undersköterskor) som du delegerat 
läkemedelsöverlämnande känns tillräcklig i förhållande till uppgiftens ansvar? 
□ Mycket hög grad 
□ Ganska hög grad 
□ Varken hög eller låg grad 
□ Ganska låg grad 
□ Mycket låg grad 
 
Fråga 34.  Har du uppfattningen att det finns ett krav från arbetsgivaren på att samtliga 
personer som du delegerar läkemedelsöverlämnande ska ha genomgått en av din stadsdel 
anordnad utbildning för uppgiften? 
□ Ja 
□ Nej 
□ Osäker 
 
* Fråga 35.  I vilken grad anser du att det i din stadsdel använda kunskapstestet ger en 
pålitlig bekräftelse på att en person som tar emot delegering av läkemedelsöverlämnande 
har en för uppgiften tillräcklig kunskapsnivå? 
□ Mycket hög grad 
□ Ganska hög grad 
□ Varken hög eller låg grad 
□ Ganska låg grad 
□ Mycket låg grad 
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* Fråga 36.  I vilken grad är din uppfattning att de personer som är delegerade 
läkemedelsöverlämnande på din arbetsplats har goda kunskaper om hur olika former av 
läkemedelslistor (läkemedelsordinationer) ska tolkas? 
□ Mycket hög grad 
□ Ganska hög grad 
□ Varken hög eller låg grad 
□ Ganska låg grad 
□ Mycket låg grad 

___________________________________________________________________ 

 
Nu kommer ett par frågor om inställning till delegering av läkemedelsöverlämnande.. 
 
Fråga 37.  I vilken grad anser du att arbetet med att delegera läkemedelsöverlämnande är 
ett av dig prioriterat område som du därför försöker tillägna den tid som krävs för att kunna 
utföra detta arbete med kvalitet? 
□ Mycket hög grad 
□ Ganska hög grad 
□ Varken hög eller låg grad 
□ Ganska låg grad 
□ Mycket låg grad 
 
* Fråga 38.  I vilken grad upplever du att arbetet med förfarandet vid delegering av 
läkemedelsöverlämnande på din arbetsplats bedrivs slentrianmässigt där inte någon större 
hänsyn tas till att förutsättningar för att utföra uppgiften är olika för olika individer? 
□ Mycket hög grad 
□ Ganska hög grad 
□ Varken hög eller låg grad 
□ Ganska låg grad 
□ Mycket låg grad 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Nu kommer ett par frågor om den ömsesidiga relationen i delegeringssituationen... 
 
Fråga 39.  Hur många gånger har du under de två senaste åren varit i situationer där du 
varit osäker i din bedömning om du ska utfärda delegering av läkemedelsöverlämnande eller 
inte på grund av språkförbistring? 
□ 0 
□ 1 - 2 
□ 3 - 5 
□ 6 - 9 
□ 10 eller fler 
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Fråga 40.  Hur många gånger har du under de två senaste åren nekat en person delegering 
av läkemedelsöverlämnande trots att du bedömt att personen haft tillräckliga kunskaper om 
läkemedel? 
□ 0 
□ 1 - 2 
□ 3 - 5 
□ 6 - 9 
□ 10 eller fler 
 
___________________________________________________________________ 

 
Nu kommer ett par frågor om administrering av delegeringar av läkemedels-
överlämnande... 
 
Fråga 41.  Vad är ditt allmänna intryck av hur det elektroniska system som används i din 
stadsdel idag för att administrera delegeringar av läkemedelsöverlämnande fungerar för din 
kontroll av administreringen? 
□ Mycket positivt 
□ Ganska positivt 
□ Varken positivt eller negativt 
□ Ganska negativt 
□ Mycket negativt 
 
Fråga 42.  Hur mycket tid uppskattar du att du under en normal arbetsvecka (i genomsnitt, 
utslaget över hela året) använder för ditt arbete med hela förfarandet kring dina delegeringar 
av läkemedelsöverlämnande (administrering, utbildning, undervisning, handledning, 
bedömning av kunskap/kompetens inför delegering, uppföljning etc.)? 
□ Mindre än 15 minuter 
□ 15 - 29 minuter 

□ 30 – 59 minuter 
□ 1 timme eller längre, men kortare än 3 timmar  
□ 3 timmar eller längre, men kortare än 5 timmar 
□ 5 timmar eller mer 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Avslutningsvis kommer nu ett par frågor om kvalitetsutveckling av förfarandet vid 
delegering av läkemedelsöverlämnande... 
 
Fråga 43.  Anser du att det finns någon brist eller något problem i förfarandet vid delegering 
av läkemedelsöverlämnande som det ser ut på din arbetsplats idag? 

□ Ja 

□ Nej 
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Fråga 44.  (Besvaras endast om du svarat ja på fråga 43). 
 
Ange den brist eller det problem som du anser är störst: 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
 
Fråga 45.  (Besvaras endast om du svarat ja på fråga 43). 
 
Vilket är ditt främsta och viktigaste förslag till hur förfarandet vid delegering av 
läkemedelsöverlämnande på din arbetsplats kan utvecklas i en riktning där det i högre grad 
än idag främjar en god och säker vård? 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.......................…………………………………………………………………………………………. 
 
 
Om Du har synpunkter på eller kring denna enkätundersökning eller dess enskilda frågor så 
tas dessa tacksamt emot här nedan (om Du behöver mer utrymme så kan du också skriva 
på separat ark och bifoga det med enkäten): 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................………………………………………………………………………………… 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
 
 
När Du har besvarat hela enkäten och kontrollerat en gång extra att Du inte glömt att 
besvara någon av frågorna så lägger Du enkäten i det bifogade kuvertet, klistrar igen det och 
lämnar det på det ställe som Din enhetschef anvisat och senast tisdag 23 november. 
 
 
Vi är väldigt tacksamma för att Du tog dig tid att medverka i denna undersökning, stort tack!  
 
Många vänliga hälsningar 
 
Josef Fors och Karl Bäck (distriktssköterskestudenter vid Lunds universitet). 
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Information om kommande enkätstudie i Malmö kommuns 10 stadsdelar 
 
Vi är två sjuksköterskor som nu genomgår specialistutbildning med inriktning distriktssköterska vid 
Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Vi står nu inför det avslutande momentet i vår utbildning, 
nämligen att genomföra en empirisk studie som ska ligga till grund för vår magisteruppsats 
omfattande 15 hp. Det vi planerat att undersöka i vår studie är sjuksköterskors och 
distriktssköterskors syn på förfarandet kring delegering av läkemedelsöverlämnande i kommunal 
hemsjukvård. 
 
I flera rapporter har Socialstyrelsen lyft fram hanteringen av läkemedel som ett riskområde och man 
betonar vikten av att alla inblandade aktörer hanterar läkemedlen på ett för patienten säkert sätt. 
Delegering innebär att någon som tillhör hälso- och sjukvården och är formellt kompetent överlåter 
en medicinsk uppgift till en person som inte har formell kompetens för uppgiften. Delegering kan 
utfärdas endast om det är förenligt med en god och säker vård. Sjuksköterskan ska bevaka så att 
arbetsuppgiften hon/han delegerat utförs på ett patientsäkert sätt. Delegeringsbeslutet ska omprövas 
när förhållandena kräver det, och dras in ifall personen som sjuksköterskan delegerat inte längre kan 
utföra arbetsuppgifterna på ett sätt som garanterar en god och säker vård. I takt med att 
hemsjukvården blir mer avancerad ställs ökade krav på kompetens i kommunens hälso- och sjukvård. 
Kunskapen om läkemedel bland hemtjänstpersonal anställda i Malmö kommun har i en 
enkätundersökning av Axelsson och Elmståhl (2004) på flera områden visat sig vara mycket låg. En 
studie av Bergqvist, Olme och Magnusson (2004) beskriver hemtjänstpersonalens kunskaper i 
läkemedelshantering som bristfälliga. Socialstyrelsen (2008) riktar i en rapport skarp kritik mot att 
antalet delgeringar per sjuksköterska ofta är så stort att det är oförenligt med Socialstyrelsens 
delegeringsföreskrift. Den vanligaste delegerade uppgiften är, enligt en enkätundersökning i samma 
rapport, administrering (överlämnande) av läkemedel. Mot denna bakgrund anser vi att denna studie 
är viktig. Hur ser egentligen den kommunala hemsjukvårdens sjuksköterskor/distriktssköterskor på 
förfarandet kring delegering av läkemedelsöverlämnande? 
 
Studien kommer att inledas med pilotstudie 1 där en fokusgrupp sammankallas för genomgång och 
diskussion kring en av oss framtagen enkät som konstruerats med avsikt att kunna besvara syftet med 
studien. Gruppen är tänkt att bestå av oss två diskussionsledare, fyra av ämnet intresserade 
delegerande sjuksköterskor/distriktssköterskor samt även fyra undersköterskor/vårdbiträden som i sitt 
dagliga arbete utför överlämnande av läkemedel på delegering utfärdad av 
sjuksköterska/distriktssköterska. Utöver dessa kriterier för deltagande i fokusgruppen finns inga krav. 
Inga speciella förkunskaper eller förberedelser krävs etc. Undersköterskor/vårdbiträden inkluderas 
för att skapa en heterogent sammansatt grupp och för att därigenom främja ett utvidgat perspektiv på 
frågeställningarna kring delegering. Syftet med denna pilotstudie 1 är att genom bedömning av s.k. 
face validity och content validity stärka relevansen i den enkät som ska användas i den kommande 
huvudstudien. Studien är viktig som ett led i arbetet och strävan efter att enkäten i kommande 
huvudstudie ska mäta det som verkligen avses att mäta i studien. Utifrån och beroende av 
fokusgruppsdeltagarnas åsikter och synpunkter kommer enkätens innehåll och frågeställningar 
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således eventuellt att korrigeras. Fokusgruppen sammankallas vid ett tillfälle (2 timmar) en 
eftermiddag under vecka 38. 
 
Därefter kommer pilotstudie 2 att iscensättas. Syftet med denna studie är att genom att utföra 
bedömning av s.k. test-retest reliability få ett mått på hur en mätning med den enkät som ska 
användas i den kommande huvudstudien påverkas av tiden. Studien är viktig som ett led i arbetet och 
strävan efter att den kunskap som enkäten i kommande huvudstudie frambringar ska vara framtagen 
på ett så tillförlitligt sätt som möjligt. Den i pilotstudie 1 genomgångna och bearbetade enkäten 
kommer här i pilotstudie 2 att distribueras till totalt ca 30 sjuksköterskor/distriktssköterskor som 
arbetar i någon av tre till fem godtyckligt utvalda sydsvenska kommuners hemsjukvård (dock inte 
Malmö kommun) och som samtidigt uppfyller samtliga av följande inklusionskriterier: 
 

 Har en tjänstgöringsgrad i aktuell kommuns hemsjukvård som är minst 50 % (oavsett 
typ av anställning). 

 Tjänstgör huvudsakligen (minst hälften av arbetstiden) dagtid. 

 Vid minst ett tillfälle under de senaste 6 månaderna ha utfärdat delegering av 
läkemedelsöverlämnande inom den aktuella kommunens hemsjukvård. 

 Har minst ett års sammanlagd erfarenhet av tjänstgöring som innefattar att utfärda 
delegering av läkemedelsöverlämnande inom aktuell kommuns hemsjukvård under de 
senaste fem åren. 

 Är tillgänglig för att fylla i enkäten vid två tillfällen under studieperioden, det första 
under vecka 39-40 och det andra under vecka 42-43. 

 
Cirka två veckor efter sista inlämningsdatum för första inlämningen kommer samma enkät att lämnas 
ut igen till samma sjuksköterskor/distriktssköterskor som fyllt i och lämnat in den vid första 
inlämningen. Deltagarna kommer alltså ombedjas att svara på samma enkät två gånger, vilket ska 
indikera om hur enkätsvaren påverkas av tiden. Genomgång och noggrann jämförelse av erhållna 
enkätsvar från de två utskicken kommer därefter att ske, varefter tillförlitligheten i enkäten kan 
analyseras och enkäten eventuellt slutgiltigt korrigeras. 
 
Härmed påbörjas huvudstudien. Målpopulationen i studien kommer att utgöras av samtliga 
sjuksköterskor och distriktssköterskor som tjänstgör i någon av Malmö kommuns tio stadsdelars 
hemsjukvård och som samtidigt uppfyller samtliga av följande inklusionskriterier: 
 

 Har en tjänstgöringsgrad i stadsdelens hemsjukvård som är minst 50 % (oavsett typ av 
anställning). 

 Tjänstgör huvudsakligen (minst hälften av arbetstiden) dagtid. 

 Vid minst ett tillfälle under de senaste 6 månaderna ha utfärdat delegering av 
läkemedelsöverlämnande inom stadsdelens hemsjukvård. 
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 Har minst ett års sammanlagd erfarenhet av tjänstgöring som innefattar att utfärda 
delegering av läkemedelsöverlämnande inom stadsdelens hemsjukvård under de 
senaste fem åren. 

 

Undersökningen kommer att utföras i form av en stickprovsundersökning i var och en av de tio 
stadsdelarna. Stickprovet (de som kommer att tilldelas enkäter) i varje stadsdel kommer att utgöras 
av samtliga sjuksköterskor och distriktssköterskor som förutom att de ingår i målpopulationen genom 
att uppfylla samtliga ovan uppställda inklusionskriterier dessutom vid något tillfälle under en 
förutbestämd femdagarsperiod (sannolikt v.44 eller v.45) tjänstgör dagtid i stadsdelens hemsjukvård. 
Då stickprovet kommer att dras på precis samma sätt i varje stadsdel under samma period av fem på 
varandra följande arbetsdagar som inte infaller i semestertider så bör detta innefatta en väsentlig del 
av de vid tidpunkten mest frekvent delegerande och erfarna sjuksköterskorna och 
distriktssköterskorna, vilket således i hög grad bedöms kunna fungera representativt för 
målpopulationen. Detta i kombination med ett relativt stort antal deltagare (uppskattningsvis ca 100 
st.) och ett kvantifierbart resultat kommer sannolikt att öka möjligheten att kunna generalisera 
studiens resultat. 
 
Enhetschefer för hemsjukvården i respektive stadsdel kommer att via e-post få tillsänt ett 
informationsbrev om huvudstudien där även en förfrågan om deltagande ställs. Vid ett eventuellt 
godkännande av stadsdelens deltagande så kommer enhetschefer några dagar innan studien startar att 
få leverans av enkäter och ombedjas att distribuera ut dessa till de sjuksköterskor/distriktssköterskor 
som uppfyller inklusionskriterierna var och en av de fem på varandra följande dagarna under 
studieperioden. Har enhetschefen inte själv möjlighet att hjälpa till med detta så önskar vi att 
uppgiften tillfälligt delegeras till annan lämplig person på arbetsplatsen. 

 

Deltagarna kommer att ha tio dagar på sig att besvara och lämna in enkäten på ett av enhetschefen 
anvisat och säkert inlämningsställe. Vi kommer därefter att avhämta enkäterna enligt 
överenskommelse med respektive enhetschef. 
 
I informationsbrevet till deltagarna framgår att deltagandet i studien är helt frivilligt. Den som väljer 
att delta ger sitt informerade samtycke till deltagande i samband med att enkäten lämnas in, men 
deltagandet kan när som helst avbrytas utan att någon orsak anges och utan konsekvenser för den 
enskilde. Enkätsvar kommer att förvaras så att inte någon obehörig får tillgång till dem. Resultatet av 
vår studie kommer att redovisas så att ingen enskild kan identifieras. Konfidentialitet garanteras.  
 
Analys av framtagna data utifrån inhämtade enkätsvar kommer att ske med hjälp av dataprogrammet 
SPSS och resultatet kommer att presenteras i form av deskriptiva tabeller, diagram, figurer och 
löpande text.  
 
Vi har en förhoppning om att resultatet av denna studie ska kunna bidra till kvalitetsutveckling av 
delegeringsförfarandet i den kommunala hemsjukvården och därmed även till en ökad 
patientsäkerhet. 
 
Vårdvetenskapliga etiknämnden vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet, har givit sitt 
rådgivande yttrande om denna studie (inkl. pilotstudier) och bekräftat att de kan genomföras. 
 
Studien ingår som ett examensarbete i specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning 
distriktssköterska vid Lunds universitet. 
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Om Du/Ni har några frågor eller vill veta mer om vår studie, så ring eller skriv gärna till oss eller till 
vår handledare. 
 
 
Med vänlig hälsning 

 
Josef Fors 
Törnskärsgången 9 B 
217 44 Malmö              
0736-502808 
josef.fors.769@student.lu.se 

Karl Bäck
Åhusgatan 5 
214 38 Malmö              
 0733-227901
karl.back.800@student.lu.se  

Per Nyberg  
Handledare/universitetslektor 
Institutionen för Hälsa, Vård & 
Samhälle 
Avdelningen för omvårdnad  
Lunds universitet 
Box 157 
221 00 Lund 
0707-594995 
per.nyberg@med.lu.se  
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Till ansvariga enhetschefer i Malmö kommuns 10 stadsdelars hemsjukvård (ordinärt boende). 
 
Detta är en förfrågan om godkännande av enkätstudien ”Sjuksköterskors och distriktssköterskors 
erfarenhet av och syn på förfarandet vid delegering av läkemedelsöverlämnande i kommunal 
hemsjukvård”. 
 
I flera rapporter har Socialstyrelsen lyft fram hanteringen av läkemedel som ett riskområde och man 
betonar vikten av att alla inblandade aktörer hanterar läkemedlen på ett för patienten säkert sätt. I 
dagens kommunala hemsjukvård utgör läkemedelsöverlämnande, som utförs av 
undersköterska/vårdbiträde på delegering av sjuksköterska/distriktssköterska, ett ytterst frekvent 
förekommande inslag i läkemedelshanteringen. Sjuksköterskorna/distriktssköterskorna ska i sitt 
arbete med att utfärda delegeringar följa de lagar och författningar som finns uppställda på området 
för att säkra en god och säker vård för patienterna. Studier, rapporter och utredningar visar på att det 
finns brister och problem i den kommunala hemsjukvården som är tätt förknippade med 
läkemedelshantering och delegeringsförfarandet. Mot denna bakgrund och med anledning av att 
forskning kring detta för patientsäkerheten viktiga område tycks vara begränsad så anser vi att en 
studie som utifrån sjuksköterskornas och distriktssköterskornas perspektiv undersöker deras 
erfarenhet av och syn på förfarandet vid delegering av läkemedelsöverlämnande i kommunal 
hemsjukvård är betydelsefull och nödvändig. 
 
Metod: Studiepopulationen utgörs av de personer som uppfyller samtliga av följande 
inklusionskriterier: 
 

 Tjänstgör som sjuksköterska/distriktssköterska i någon av Malmö kommuns stadsdelars 
hemsjukvård (ordinärt boende) med en tjänstgöringsgrad på minst 50 % (oavsett typ av 
anställning). 

 Vid minst ett tillfälle under de senaste 6 månaderna ha utfärdat delegering av läkemedels-
överlämnande inom någon av Malmö kommuns stadsdelars hemsjukvård (ordinärt 
boende). 

 Har minst ett års sammanlagd erfarenhet av tjänstgöring som innefattar att utfärda 
delegering av läkemedelsöverlämnande inom någon av Malmö kommuns stadsdelars 
hemsjukvård (ordinärt boende) under de senaste fem åren. 

 
Deltagare till studien kommer att väljas ut genom att ett stickprov dras från studiepopulationen. 
Stickprovet kommer att utgöras av de personer som (förutom att uppfylla studiens samtliga 
inklusionskriterier) tjänstgör dagtid i stadsdelens hemsjukvård (ordinärt boende) vid något 
tillfälle under studiens rekryteringsperiod, vilken kommer att äga rum under fem på varandra 
följande vardagar under vecka 45 (måndag 8 november t.o.m. fredag 12 november). Med ett 
deltagande i studien från samtliga stadsdelar beräknas antalet deltagare kunna uppgå till omkring 
90 stycken. 

 

Malmö        2010-10-18 
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Deltagandet i studien är helt frivilligt, men det är av stor betydelse för studiens slutliga resultat 
att så många som möjligt som ingår i stickprovet deltar. De som väljer att delta ger sitt 
informerade samtycke till deltagande i samband med att enkäten lämnas in, men deltagandet kan 
när som helst avbrytas utan att någon orsak anges och utan konsekvenser för den enskilde. 
Resultatet av studien kommer att redovisas så att ingen enskild person kan identifieras. 
Konfidentialitet garanteras. 
 
Vid ett eventuellt deltagande från Din stadsdel så kommer vi att leverera enkäterna till Dig några 
dagar innan studiestart enligt överenskommelse oss emellan. Vi önskar därefter Din hjälp med 
att varje dag under de fem rekryteringsdagarna dela ut varsin enkät till de 
sjuksköterskor/distriktssköterskor som just dessa dagar tjänstgör dagtid i stadsdelens 
hemsjukvård (ordinärt boende) och som uppfyller studiens inklusionskriterier. Du kommer i 
samband med Din utlämning av enkäter att få i uppgift att på en förkonstruerad kodnyckel-lista 
registrera vilket kodnummer varje deltagare får på sin tilldelade enkät. Denna kodnyckel 
kommer endast Du (inte vi) att ha tillgång till och den avser att underlätta både utlämning och 
insamling av enkäter samt kommer senare att utgöra ett viktigt underlag för hur många personer 
som i Din stadsdel faktiskt ingått i stickprovet och hur många av dessa som accepterat att delta 
och således tagit emot en enkät. Eftersom vi inte kommer att ha tillgång till kodnyckeln och 
eftersom enkäterna kommer att lämnas in i förseglade kuvert där kodnumren på enkäterna inte är 
synliga så kommer varken vi eller Du kunna identifiera enskilda deltagares enkätsvar. Vi ber Dig 
att förvara kodnyckeln på ett säkert ställe under hela studieperioden och vi kommer vid ett 
tillfälle längre fram be Dig att förstöra den. Om Du som enhetschef inte själv har möjlighet att 
sköta utlämning och insamling av enkäter så önskar vi att uppgiften lämnas över till annan 
lämplig person på arbetsplatsen. 
 
Efter att de fem rekryteringsdagarna passerat kommer vi vid två tillfällen under 
insamlingsperioden att skicka ett e-post-meddelande till Dig som vi önskar att Du 
vidarebefordrar till varje person som tilldelats en enkät i studien. Dessa två meddelanden utgör 
påminnelser till dem som eventuellt inte besvarat sina enkäter om att göra det och att lämna dem 
på ett av Dig anvisat och säkert ställe allra senast sista svarsdatum (tisdag 23 november). Vi 
kommer därefter att avhämta samtliga insamlade enkäter enligt överenskommelse med Dig. 
 
Analys av framtagna data utifrån inhämtade enkätsvar kommer att ske med hjälp av 
dataprogrammet SPSS och resultatet kommer att presenteras i form av deskriptiva tabeller, 
diagram, figurer och löpande text. Enkäterna kommer att vara kodade så att inhämtade svar kan 
kopplas till respektive stadsdel men resultatet kommer inte att presenteras på ett sätt som gör det 
möjligt att utläsa hur specifika stadsdelar skiljer sig från varandra, utan istället beskrivas i form 
av generella, jämförande och övergripande ordalag. Vår målsättning är att studien ska publiceras 
i en vetenskaplig tidsskrift. 
 
Vårdvetenskapliga etiknämnden vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet, har givit sitt 
rådgivande yttrande om denna studie och bekräftat att den kan genomföras. 
 
Studien ingår som ett examensarbete i specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning 
distriktssköterska vid Lunds universitet. 
 
Om Du har några frågor eller vill veta mer om vår studie, så ring eller skriv gärna till oss eller till vår 
handledare. 
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Vi önskar Ditt ställningstagande till godkännande/icke-godkännande av att studien genomförs i Din 
stadsdel på bifogad samtyckesblankett (se nedan) senast fredag 29 oktober. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Josef Fors 
Törnskärsgången 9 B 
217 44 Malmö              
0736-502808 
josef.fors.769@student.lu.se 

Karl Bäck
Åhusgatan 5 
214 38 Malmö              
 0733-227901
karl.back.800@student.lu.se  

Per Nyberg  
Handledare/universitetslektor 
Institutionen för Hälsa, Vård &
Samhälle 
Avdelningen för omvårdnad  
Lunds universitet 
Box 157 
221 00 Lund 
0707-594995 
per.nyberg@med.lu.se  
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Blankett för godkännande 
 
Titel på studien: ”Sjuksköterskors och distriktssköterskors erfarenhet av och syn på förfarandet vid 
delegering av läkemedelsöverlämnande i kommunal hemsjukvård”. 
 
 
Er anhållan 
 
 

  Medgives 
 

  Medgives ej 
 
 
_____________________             _____________________              
Ort                                                  Datum 
 
 
 
 
 
_________________________________________________ 
Underskrift 

 
 
 

_________________________________________________ 
Namn (tjänsteposition, arbetsplats) 
 
 
 
 
OBS. Blanketten postas (alternativt scannas och e-postas) underskriven senast fredag 2010-10-29 till 
Josef Fors eller Karl Bäck (adresser enligt ovan). 
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Information/påminnelse för vidarebefordran till deltagare i enkätstudien om delegering av 
läkemedelsöverlämnande. 
 
Om Du redan har besvarat och lämnat in den enkät som Du fått tilldelad i studien enligt nedan så 
vill vi uttrycka ett stort och varmt tack för Din medverkan, och Du kan då helt bortse från detta 
meddelande. Din medverkan är mycket betydelsefull. 
 
I förra veckan blev Du tilldelad en enkät i en studie där vi är intresserade av hur just Du ställer 
Dig till och besvarar ett antal frågor som handlar om Din erfarenhet av, och syn på, förfarandet 
vid delegering av läkemedelsöverlämnande i Malmö kommuns hemsjukvård (ordinärt boende). 
Eftersom vi ännu inte fått något svar från Dig så antar vi att Du inte haft tid, eller kanske glömt 
bort, att besvara enkäten. Om enkäten av någon anledning förkommit så önskar vi att Du 
meddelar detta till din enhetschef snarast. 
 
Ditt deltagande i studien är naturligtvis helt frivilligt, men det är av stor betydelse för studiens 
resultat att just Du deltar. Vi skulle därför vara mycket tacksamma om Du besvarar enkäten och 
lägger den i det bifogade kuvertet som Du därefter klistrar igen och lämnar på det ställe som Din 
enhetschef anvisat, senast tisdag 23 november. Information om hur vi hanterar Din medverkan 
och integritet finns på enkäten. 
 
Om Du har några svårigheter med att besvara frågorna eller har andra synpunkter på eller kring 
denna enkätundersökning eller dess enskilda frågor så ta gärna kontakt med någon av oss. Våra 
kontaktuppgifter finner Du här nedan. 
 
 
Tack på förhand. 
 
Vänliga hälsningar 
 
 
Josef Fors 

Törnskärsgången 9 B 

217 44 Malmö              

0736-502808 

josef.fors.769@student.lu.se 

Karl Bäck

Åhusgatan 5 

214 38 Malmö              

 0733-227901

karl.back.800@student.lu.se  

Per Nyberg  

Handledare/universitetslektor 

Institutionen för Hälsa, Vård & Samhälle 

Avdelningen för omvårdnad  

Lunds universitet 

Box 157 

221 00 Lund 

0707-594995 

per.nyberg@med.lu.se  
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