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Bakgrund: Hemsjukvården idag innebär alltmer avancerade hälso- och sjukvårdsinsatser 

vilket ställer höga krav på distriktssköterskans kunskap och ledarskap. Distriktssköterskan 

överlämnar olika medicinska uppgifter till omvårdnadspersonalen och utgår då från olika 

författningar och riktlinjer. Det handlar även om att distriktssköterskan har en central ledarroll 

och ska arbeta för en säker vård. I Sverige ses en ökning av kroniska bensår vilket påverkar 

både det dagliga livet och livskvaliteten hos de drabbade. En viktig del i behandlingen av 

bensår är kompressionslindning. Distriktssköterskan i hemsjukvården delegerar 

kompressionslindning till omvårdnadspersonalen. Syfte: Beskriva distriktssköterskors 

erfarenheter av delegering för kompressionslindning i hemsjukvården. Metod: Kvalitativ 

intervjustudie med induktiv ansats genomfördes och analyserades utifrån kvalitativ 

innehållsanalys. 12 distriktssköterskor som arbetade i kommunal hemsjukvård intervjuades 

från sex olika kommuner. Resultat: Det framkom två generiska kategorier, 

Distriktssköterskors tillvägagångssätt vid delegering och Distriktssköterskors erfarenhet av 

vilka konsekvenser delegering kan leda till. Dessa beskrivs med tre subkategorier vardera. 

Konklusion: Studien visade att distriktssköterskorna utförde delegering av 

kompressionslindning till omvårdnadspersonalen på olika sätt, personlig eller generell 

delegering. Vid generell delegering innebär det att verksamheterna inte följer lagar, 

författningar och riktlinjer fullt ut och att patientens säkerhet kan påverkas negativt. Deras 

erfarenhet var att kunskap samt arbeta evidensbaserat ligger till grund för att delegera säkert. 

Patientens säkerhet och livskvalitet påverkades av omvårdnadspersonalens kunskap och 

intresse för att utföra den delegerade uppgiften.  
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Background: Home healthcare today means increasingly advanced healthcare efforts which 

place high demands on district nurses' knowledge and leadership. The district nurse handles 

various medical information to nursing staff based on different regulations and guidelines. 

The district nurse's also have a central leadership role and will work for a safe care. In 

Sweden, an increase in chronic leg ulcer is seen which affects both the daily life and the 

quality of life for the victims. An important part of the treatment of leg ulcers is compression 

therapy. The district nurse's delegates compression therapy to nursing staff in home care. 

Purpose: Describe district nurses experience of delegating compression therapy in the home 

health care. Method: Qualitative interview study with inductive approach that was conducted 

and analyzed based on qualitative content analysis. 12 district nurses from six different 

municipalities working in municipal home healthcare were interviewed. Result: Results are 

presented within two generic categories which were, District nurse's approach to delegation 

and District nurse's experiences the consequences delegation can lead to. These are described 

with six subcategories each. Conclusion: The study showed that district nurses performed 

delegation of compression wound care to nursing staff in different ways, personal or general 

delegation. In general delegation, the activities do not fully comply with laws, regulations and 

guidelines and the patient's safety can be adversely affected. Their experience is that 

knowledge, as well as evidence-based work, is the basis for a safe delegation. The patient's 

safety and quality of life are influenced by the nursing staff's knowledge and interest in 

performing the delegated task.  
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Bakgrund     
Hemsjukvård 
Hemsjukvård innebär att distriktssköterskor ger omvårdnad och rehabilitering inom hemmets 

väggar när som helst på dygnet och alltmer avancerade hälso- och sjukvårdsinsatser utförs i 

hemmet. Distriktssköterskan ska kunna arbeta ensam, ta eget ansvar och fatta egna beslut 

samtidigt kunna ingå i ett team (Josefsson & Ljung 2017). Hemsjukvård är en komplex 

verksamhet som ställer höga krav på distriktssköterskans kunskap och ledarskap vilket även 

beskrivs i kompetensbeskrivningen för distriktssköterskor, vidare förklaras vikten av att 

inneha förmåga till ett självständigt arbete (Kompetensbeskrivningen 2008).   

Distriktssköterskan kan arbeta inom primärvård, hemsjukvård, barnhälsovård och 

skolhälsovård. Distriktssköterskan har det yttersta ansvaret för omvårdnadsarbetet med dess 

innebörd att kunna prioritera och leda, samt vara drivande i arbetsgruppens utveckling. Det 

krävs även förmåga gällande samarbete med olika vårdinstanser i vårdkedjan med syfte att ge 

vårdtagaren en personcentrerad vård (Drevenhorn & Efraimsson 2013). 

Distriktssköterskan utgår från Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) som innehåller 

bestämmelser om hur hälso- och sjukvårdsverksamhet ska organiseras och bedrivas. Hälso- 

och sjukvården ska ge en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen, respekt för 

varje människas värde och värdighet. Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav på att 

verksamheten ska se till att det finns personal, lokaler och utrustning för att kunna bedriva en 

god och säker vård. Det är även viktigt att kvaliteten i verksamheten systematiskt och 

fortlöpande utvecklas och säkras (SFS 2017:30).  

Enligt Berland et al. visar det sig att sjuksköterskor som arbetar i hemsjukvården har ansvar i 

många olika situationer. Sjuksköterskorna anser att arbetsmoral och arbetsetik, 

dokumentation, funktionellt ledarskap, kompetens och rutiner och riktlinjer är områden som 

har brister och behöver förbättras. Bristerna inom områdena gör att sjuksköterskorna upplever 

en maktlöshet i vissa situationer och att de inte får stöd i besluten de tar, vilket även gör att de 

känner en oro för patientens säkerhet. De arbetar i skift och därför är det svårt att få till en bra 

dokumentation vilket upplevs som bristande patientsäkerhet och vårdkvalitet. Rutiner och 

riktlinjer som inte är uppdaterade eller korrekta leder till en oro för framförallt nyanställd 

personal och även i stressade situationer (Berland et al. 2012). 

Sjuksköterskor i hemsjukvård beskriver att när de får ta mycket ansvar i verksamheten och 

ställs inför patienter i olika åldrar, med olika vårdbehov och olika kulturella bakgrunder så 

tycker de att arbetet blir spännande. Det innebär att all kompetens måste användas vilket de 

tycker är en bra motivation till att stanna kvar på sin arbetsplats. Andra anledningar till att de 

stannar kvar på sin arbetsplats i hemsjukvården är arbetets egenskaper, arbetsstrukturen, 

relationer, kommunikation, arbetsmiljön och arbetsvillkor (Tourangeau et al. 2014). 

Sjuksköterskorna tycker att det är viktigt att verksamheten stödjer sjuksköterskans 

självständighet, tillåter flexibel schemaläggning, främjar rimlig arbetsbelastning och skapar 

möjlighet till teamarbete som stödjer relationen mellan professioner. För att sjuksköterskorna 

ska kunna fatta korrekta beslut behövs det bra stöd i teamet men även kontinuerlig utbildning 

för att behålla sin kompetens (Tourangeau et al. 2014). 

Enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) är målet att främja människors ekonomiska och 

sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagandet i samhällslivet. När en 

individ har behov av insatser både från socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska kommun 

och landsting upprätta en individuell plan. Lagen säger även att omsorg om äldre inriktas på 

att de ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. De ska få möjlighet att leva och bo 

självständigt under trygga förhållanden med det stöd och hjälp de behöver (SFS 2001:453). 

Kraven ställs även utifrån hälso- och sjukvårdslagen där behovet av vård ska vara 

utgångspunkten och den med största vårdbehovet ska ges företräde. Hälso- och sjukvården 
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skall arbeta för att förebygga ohälsa (SFS 2017:30). I hemsjukvård kan 

kompetensbeskrivningen för distriktssköterskor användas som ett förhållningssätt i arbetet. 

Arbetet bygger på ett etiskt och holistiskt hälsofrämjande förhållningssätt, på vetenskap och 

beprövad erfarenhet och utförs i enlighet med gällande författningar och riktlinjer. 

Distriktssköterskan ska kunna organisera och utveckla sitt arbete för att nå resultat, samtidigt 

bygga relationer som ligger till grund för en positiv utveckling i sin roll att leda arbetet 

oavsett huvudman. Distriktssköterskan ska kunna använda sina kunskaper inom pedagogik 

och ledarskap för att anpassa utbildningsbehov och lärandet efter individ och grupp 

(Kompetensbeskrivningen 2008). Inom hemsjukvård innebär det att distriktssköterskan 

delegerar medicinska uppgifter till omvårdnadspersonal så länge kraven på en vård av god 

kvalitet och säkerhet för patienterna uppnås (SOSFS 1997:14).   
 

Delegering och säker vård   
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter inom 

hälso- och sjukvård och tandvård (SOSFS 1997:14) innebär delegering att vårdpersonal kan 

bistå sjuksköterskan i omvårdnadsarbetet genom att exempelvis utföra medicinska uppgifter. 

Det kan vara åtgärder som utförs direkt eller indirekt i förhållande till patienter i samband 

med undersökningar, diagnostik, vård eller behandling samt till förebyggande av sjukdomar 

och skador. För att hälso- och sjukvårdspersonal ska kunna delegera en medicinsk uppgift 

krävs formell kompetens vilket innebär en legitimation för yrket eller högskoleutbildning som 

leder till yrkesexamen med specifik examensbeskrivning. Det krävs även reell kompetens 

vilket innebär erfarenhet i den praktiska yrkesverksamheten. Sjuksköterskan som besitter rätt 

kompetens kan överlåta, delegera en medicinsk uppgift till en person som saknar den formella 

kompetensen men personen som tar emot delegeringen ska inneha reell kompetens. Den som 

bedriver en verksamhet med hälso- och sjukvård är skyldig att anpassa personal både till antal 

och kompetens så att uppgifterna utförs korrekt och att kraven på en vård av god kvalitet och 

säkerhet för patienterna uppnås (SOSFS 1997:14).   

I den kommunala hälso- och sjukvården ska det finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska 

som arbetar för att nå dessa mål. Förutsättningar för att en uppgift ska delegeras är att 

uppgiften ska vara klart definierad, delegeringen ska vara personlig, dokumentation av 

delegeringen ska ske, delegeringen ska undertecknas av båda, den ska gälla högst i ett år och 

ska bevaras i minst tre år efter att den upphört att gälla. Den som delegerar ska inneha formell 

och reell kompetens och förvissa sig om att den som får delegeringen har tillräcklig kunskap 

att klara av det, vilket bör kontrolleras genom teoretiska och praktiska färdigheter. Den som 

tar emot en delegering bär själv ansvaret för hur uppgiften utförs. Efter delegeringen ska det 

bevakas att uppgiften utförs på rätt sätt vilket innebär en god och säker vård för patienten, 

delegeringen kan omprövas och återkallas vid behov. Om den person som delegerat en 

uppgift avslutar sin tjänst upphör delegeringen. Delegering är inte till för att lösa ett problem 

som brist på personal eller av ekonomiska skäl (SOSFS 1997:14). 

I Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) och Patientlagen (SFS 2014:821) beskrivs det att all 

hälso- och sjukvård utformas och genomförs i samråd med patienten. Det är viktigt att skapa 

delaktighet mellan personal och patient, att ta hänsyn och visa respekt för patientens önskemål 

samt individuella förutsättningar då de själva medverkar i sin vård. All hälso- och 

sjukvårdspersonal bär själva ansvaret för att utföra arbetsuppgifter på rätt sätt. Detta innebär 

att det är av stor vikt som delegeringar utförs korrekt och att det är förenligt med en god och 

säker vård (SFS 2010:659 & SFS 2014:821).  

Patientsäkerhet handlar om att skydda patienten mot vårdskada, vikten av att arbeta utifrån 

rätt rutiner och riktlinjer, arbeta evidensbaserat och att inneha rätt kompetens. 

Distriktssköterskan har en central roll inom patientsäkerhetsarbetet och ska arbeta för en säker 

vård (Öhrn 2013). Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) definieras vårdskada som 
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lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas 

om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården. Med 

allvarlig vårdskada avses vårdskada som 1. är bestående och inte ringa, eller 2. har lett till att 

patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit (SFS 2010:659). Det vanligaste sättet 

för hälso- och sjukvården att förbättra säkerheten är att analysera och lära sig av inträffade 

vårdskador. Det finns olika sorters vårdskador men gemensamt är att de uppstår vid planering 

och genomförande av behandling. Felhandlingarna kan vara medvetna eller omedvetna. 

Kritiska situationer är informationsinhämtning, kommunikation eller kontroller och 

valsituationer. Det kan vara så att fel behandling väljs eller att rätt behandling genomförs på 

fel sätt eller att ingen behandling ges (Lindh & Gustavsson 2017). Nygren et al. (2013) 

beskriver för att bibehålla en god patientsäkerhet ansåg att den svenska patientsäkerhetslagen 

var en av de viktigaste faktorerna. För att fortsätta bedriva patientsäkerheten framåt är ett 

öppet klimat där diskussion kring fel incidenter kan lyftas, god kommunikation med patienten 

men även god kommunikation mellan vårdpersonal är stor vikt i arbetet kring patientsäkerhet 

(Nygren et al. 2013). Det krävs god kommunikation och relation mellan sjuksköterskan och 

omvårdnadspersonalen för att den uppgift som delegeras ska utföras korrekt. Det är även 

viktigt med bra förtroende och rätt attityder mot varandra och en rimlig arbetsbelastningen, 

vilket anses vara positiva faktorer för att undvika vårdmissar och felaktig behandling av 

patienten. Studien utfördes på sjukhus men resultatet av dessa faktorer som påverkade 

delegeringen i positiv bemärkelse är viktiga i all hälso- och sjukvård (Gravlin & Phoenix 

Bittner 2010). Sjuksköterskor upplevde att delegering till vårdpersonal i kommunal hälso- och 

sjukvård var svårt. Delegering på arbetsplatsen var en förutsättning för att verksamheten 

skulle fungera. Sjuksköterskorna kunde känna en oro för vårdkvaliteten genom att delegera 

ansvaret till vårdpersonalen. Samtidigt såg de vinster med att delegera då det blev bättre 

kontinuitet för patienten som fick möta samma personal. Delegeringen säkerställer att 

uppgifterna delas mellan fler människor och därav mindre stress och risk för fel (Bystedt et al. 

2011).  

En medicinsk uppgift kan enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering 

av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård (SOSFS 1997:14) innebära vård 

eller behandling samt förebyggande av sjukdomar och skador. Kompressionslindning är en 

behandling för patienter med ödematösa ben eller sår och inom hemsjukvården är det 

distriktssköterskans uppgift att delegera kompressionslindning till omvårdnadspersonal.  
 

Bensår och kompressionslindning  
Bensår är ett sår nedom knät med utebliven läkning efter sex veckor. Bensår är vanligt 

förekommande till följd av stigande ålder. Äldre drabbas i större utsträckning av sjukdomar 

som diabetes men även hjärt-kärlsjukdomar med bensvullnad som uppstått till följd av 

inaktivitet och ger en ökad risk för sårutveckling. Den vanligaste orsaken till bensår som utgör 

ca 50–60 procent av alla bensår är venös insufficiens, så kallat åderbråck (Statens beredning 

för medicinsk och social utvärdering [SBU] 2014). För diagnos och behandling krävs en 

anamnes och klinisk undersökning. Det krävs även objektiva undersökningar som 

ultraljudsdoppler, duplex och pletysmografi. Ultraljudsdoppler innebär mätning av blodflödet, 

duplex är en kombination av bildgivande ultraljud och doppler, pletysmografi är ett sätt att 

mäta volym och volymförändringar (Lindholm 2003). 

I takt med att Sveriges befolkning blir allt äldre ökar antalet personer med kroniska 

sjukdomar, däribland svårläkta sår som inkluderar alla sorters sår. Detta är ett globalt problem 

som är kostsamt för hälso- och sjukvården, den exakta kostnaden är svårberäknad men enligt 

SBU uppskattas kostnaderna till följd av sår i den industrialiserade världen uppnå 2–4 procent 

av all hälso- och sjukvårdsbudget. Detta är en siffra som förutspås stiga i takt med en ökande 

andel äldre och ett ökat antal personer med diabetes. Förekomsten av svårläkta sår i Sverige 
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idag finns ingen statistik på men äldre studier tyder på att mellan 20,000 och 50,000 personer 

är drabbade och att mörkertalet antas vara stort (SBU 2014).   

En studie visar på att kroniska bensår påverkar både det dagliga livet och livskvaliteten hos de 

drabbade. Symtom som smärta, svullnad och hudförändringar är något som drabbar flertalet 

av patienterna och kräver ett tvärvetenskapligt och aggressivt terapeutiskt synsätt. Smärtan 

vid venösa bensår är oftast underbehandlad likaså psykosociala symtom som ångest och 

depression. Låg självkänsla och social isolering är vanligt förekommande men tyvärr inte 

behandlad. En god sårkontroll tillsammans med kompressionslindning visar på positiv 

inverkan av livskvaliteten vare sig såret läker eller inte (Koupidis et al. 2008). 

Kompressionslindning är en konservativ behandling som riktas mot ödem och för att 

förebygga och främja sårläkning. Syftet med kompressionslindning är att minska ödem, det 

som används är lindning och/eller pumpstövel. Lindningen reducerar svullnad och utspänning 

av vener, hjälper vadmuskelpumpen samt gör venklaffarna partiellt kompetenta igen 

(Lindholm 2003).  

Grunden för kompressionslindning är kunskap om metoder, material, korrekt användningen 

och ett måltryck av lindningen på 50–60 mm Hg vid behandling av venösa bensår (Heyer et 

al. 2017). Att linda med rätt teknik tar tid att lära sig. Innan lindning används polstring, 

framförallt vid ankelområdet, över tibia och runt hela underbenet. Det är för att skapa ett 

rörformat ben, öka trycket över de insufficienta perforanterna och för att skydda mot skav. 

Lindning ska ske från tåbasen och upp till under knät utan att ge skav i knävecket och utan 

veck eftersom det stasar cirkulationen. Foten ska vara i 90 graders vinkel mot underbenet för 

att förhindra spetsfot. Lindningen ska kännas bekväm och inte hindra rörelser i fotleden. Det 

är viktigt att eftersträva graderad kompression som innebär lindning med jämnt tryck och 

överlappning på 50–60% då det leder till att trycket avtar upp mot vaden allteftersom benet 

blir kraftigare. Det finns olika sorters lindningsteknik för att få bra kompression, de vanliga är 

spiralturer eller åttatalsturer. Bensvullnaden, benets utseende, patientens rörlighet, egna 

önskemål, vårdpersonalens vana och ankeltrycksindex avgör vilka lindor som ska användas. 

Högelastiska lindor är till för dagliga omläggningar varje morgon och de ska avlägsnas inför 

natten. De har ett högt arbetstryck och högt vilotryck. Lågelastiska lindor ger ett kraftigt stöd 

åt vadmuskeln och kan sitta på i en vecka. Kompressionseffekten är störst vid gående och 

vilotrycket är lågt (Lindholm 2003).   

Studien av Heyer et al. (2017) visar att vidareutbildad personal inom sårvård har högre 

kunskap gällande material och lindningsteknik än annan vårdpersonal. Samtidigt visar studien 

på att all personal behöver höja sin kunskapsnivå för det krävs goda kunskaper om både 

material och lindningsteknik för att uppnå en optimal lindning (Heyer et al. 2017). 
 

Problemformulering 
I Sverige ses en ökning av kroniska bensår till följd av att Sveriges befolkning blir allt äldre 

vilket leder till ett globalt problem som är kostsamt för hälso- och sjukvården. Kostnaden i 

den industrialiserade världen för bensår beräknas uppnå 2–4 procent av all hälso- och 

sjukvårdsbudget. Kroniska bensår påverkar både det dagliga livet och livskvaliteten hos de 

drabbade. En viktig del av behandlingen av bensår är kompressionslindning. Inom 

hemsjukvården har distriktssköterskan till uppgift att delegera kompressionslindning till 

omvårdnadspersonal. Det krävs att distriktssköterskan har goda kunskaper om pedagogik, 

ledarskap och kompressionslindning för att kunna förmedla detta på ett bra sätt. Forskning 

visar på att det behövs goda förutsättningar som kunskap, relationer, bra attityder och bra 

arbetsbelastning för att lyckas med delegering. Viss forskning tyder på att sjuksköterskor 

upplever en oro för patientsäkerheten och vårdkvaliteten vid delegering till 

omvårdnadspersonal. Författarna vet både utifrån forskning och egna erfarenheter att 

distriktssköterskans uppgift att delegera medicinska uppgifter kräver mycket kunskap. Inom 
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hemsjukvården delegeras bland annat kompressionslindning och författarna har en erfarenhet 

som säger att det inte är helt lätt att följa lagar, författningar och riktlinjer fullt ut. Därför är 

det av vikt att belysa distriktssköterskors erfarenheter av delegering för kompressionslindning 

vilket kan leda till att olika kommuner kan lära av varandra för att delegering ska ske utifrån 

lagar, författningar och riktlinjer och det kan leda till en mer säker vård för patienten.  

 

Syfte 
Beskriva distriktssköterskors erfarenheter av delegering för kompressionslindning i 

hemsjukvården. 

   

Metod 
Design  
En studie genomfördes utifrån en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. Med induktiv 

ansats menas att forskningen utgår utifrån enskild data från varje individ och därigenom 

finner en slutsats som går att generalisera till samtliga deltagare i studien (Polit & Beck 2010).  

Intervjuer genomfördes och analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys (Elo & Kyngäs 

2008).  

  

Undersökningsgrupp 
Författarna till studien har använt sig utav ett bekvämlighetsurval vilket innebär att kommuner 

i södra Sverige som låg inom ett rimligt geografiskt område kontaktades (Danielsson 2017). 

Kommunerna skiljde sig åt storleksmässigt vilket innebar både tätort och landsbygd. 

Verksamhetschefer för 11 olika kommuner kontaktades via mail och erhöll ett 

informationsbrev (se bilaga 1), en blankett om tillstånd att genomföra intervjustudie (se bilaga 

2) samt forskningsplanen. Författarna använde sig även utav strategiskt urval genom att 

verksamhetscheferna efter skriftligt godkännande var behjälpliga med uppgifter till lämpliga 

deltagare. Verksamhetscheferna erhöll även inklusionskriterier för deltagande i studien, vilka 

var vidareutbildning till distriktssköterska och arbete i kommunal hemsjukvård (Henricson & 

Billhult 2017). Författarna till studien önskade en varians i distriktssköterskornas erfarenhet, 

antal år i hemsjukvården och kön. Utav de 11 kommunerna som tillfrågades tackade tio 

stycken ja. Totalt kontaktades 22 distriktssköterskor med förfrågan om att delta i studien. 

Samtidigt fick de information om att deras uppgifter raderas efter studiens avslut. 16 deltagare 

fick mail som innehöll en blankett med förfrågan om att delta i en intervju (se bilaga 3) samt 

forskningsplanen. Sex stycken kontaktades via telefon och fick muntlig information om 

studien, sedan mailades informationen till dem. Nio tackade nej och en exkluderades då 

vidareutbildning till distriktssköterska pågick. Sammanlagt tackade 12 distriktssköterskor från 

sex olika kommuner ja till att delta i studien, varav två var män och tio var kvinnor. De 12 

distriktssköterskor som deltog i studien hade en arbetslivserfarenhet som distriktssköterska 

från 1,5 år till 16 år med ett medelvärde på 8,4 år. Arbetslivserfarenhet inom hemsjukvård i 

antingen landstingets regi eller kommunal regi var mellan 3 år till 18 år där medelvärdet var 

8,7 år. Kommunerna som deltog i studien övergick till kommunal hemsjukvård år 2013.  

 

Datainsamling   
Efter att distriktssköterskorna tackat ja till deltagande i studien så efterfrågades datum, tid och 

en plats där intervjuerna skulle genomföras. Samtliga informanter valde ett enskilt rum på sin 
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egen arbetsplats. Vid intervjutillfället gavs muntlig information om frivilligt deltagande samt 

inhämtades skriftligt samtycke från informanterna (se bilaga 4). Datainsamlingen 

genomomfördes med semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att frågorna är öppna och 

med en viss struktur. Intervjuaren kan då anpassa frågornas ordning efter hur intervjun 

fortlöper (Danielsson 2017). En intervjuguide utifrån studiens syfte upprättades med åtta 

frågor samt stödord för att underlätta intervjun (se bilaga 5).  Intervjuerna spelades in med en 

diktafon och materialet behandlades konfidentiellt. Intervjuerna genomfördes mellan den 23 

augusti och 25 september 2018 och varade mellan 22–37 minuter. Utav de 12 intervjuerna så 

gjordes åtta gemensamt och fyra enskilt.   

 

Databearbetning/analys  
Dataanalysen till studien är en kvalitativ innehållsanalys enligt beskrivning av Elo och 

Kyngnäs (2008) vilket innebär att författarna ska gå ifrån små textfragment med liknande 

innehåll och skapa en ny helhet. Detta görs med hjälp av tre steg.   

Första steget är förberedelsefasen där författarna läste de ordagrant transkriberade 

intervjuerna upprepade gånger var för sig. Sedan lästes intervjuerna tillsammans för att på så 

sätt kunna skapa en helhetsbild av texternas innehåll (Elo & Kyngnäs 2008). Efter att texten 

hade lästs upprepade gånger fortsatte analysprocessen med att författarna gemensamt 

markerade meningsbärande enheter som svarade på syftet.  

Steg två i processen var organisationsfasen då författarna organiserade de meningsbärande 

enheterna genom att färgmarkera dem som innehöll liknande information. Utifrån de 

meningsbärande enheterna skapades grupper med liknande innehåll vilket sedan ledde till 

koder. Koderna som valdes ut sågs till att inte kunna passa in i mer än en grupp. Utav dessa 

grupper bildades sedan totalt sex subkategorier och utifrån dessa subkategorier lyftes två 

generiska kategorier som svarade på syftet (Tabell 1). (Elo & Kyngnäs 2008).  

Det tredje och sista steget var rapporteringsfasen. I denna fas sammanfattades och 

presenterades meningsbärande enheter som svar på studiens syfte och citat från intervjuerna 

som ett sätt att stärka innehållet i de olika kategorierna (Elo & Kyngnäs 2008).   

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen. 

 

Meningsbärande enhet 

  
Kod Subkategori Generisk kategori 

Ja och när man gör 

benlindnings utbildningen då 

så har man även, alltså man 

har, man pratar teoretiskt om 

det och så övar man ju 

praktiskt också för att visa 

hur man ska göra och sen får 

ju de visa att de kan göra. 

Att i 

undervisning 

använda teori 

och praktiska 

övningar 

Att utbilda 

omvårdnads-

personal 

teoretiskt och 

praktiskt inför 

delegering 

 

Distriktssköterskans 

tillvägagångssätt vid 

delegering 

När jag är hos patienten ser 

jag ibland att det inte är så bra 

lindat 

Att 

uppmärksamma 

brister i utförd 

Att delegera 

kompressions-

lindning 

Distriktssköterskans 

erfarenhet av vilka 

konsekvenser 
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kompressions-

lindning 

påverkar 

patienten 

delegering kan leda 

till 

 

  

Forskningsetiska övervägande  
Det är viktigt att i forskning värna om människors lika värde, integritet och 

självbestämmande. Forskningsetiken handlar om att skydda de personer som medverkar i 

studien. Det finns fyra grundläggande krav vid forskning som ska uppfyllas, dessa krav är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Grundläggande är att forskning bara får godkännas om den kan utföras med respekt för 

människovärdet och att mänskliga rättigheter och grundläggande friheter alltid skall beaktas 

vid etikprövningen. Forskaren själv har ett ansvar att se till att forskningen är av god kvalitet 

(Vetenskapsrådets regler och riktlinjer för forskning CODEX 2018).  

För att garantera detta hos informanterna beaktas även de etiska principerna, det är 

grundläggande föreskrifter som är vägledande för handlandet. Autonomiprincipen stärktes 

genom att informanterna hade rätt till eget självbestämmande gällande deltagande i studien. 

De visades respekt och tilläts fatta egna beslut om deltagande både genom förfrågan via mail 

och möjlighet att tacka nej till deltagande. I informationsbrevet som skickades beskrevs även 

att deltagandet var frivilligt och medverkan kunde avbrytas när som helst ända fram till dess 

att resultatet började analyseras. Samt erhöll verksamhetscheferna ett informationsbrev och 

gav sitt skriftliga godkännande att genomföra studien. Göra-gott-principen syftar till 

människans välbefinnande och principen beaktades genom att författarna anser att studien 

leder till nytta om den genererar ny kunskap inom ämnet distriktssköterskans erfarenhet 

gällande delegering av kompressionslindning.  

Icke-skada-principen togs i beaktning då det i informationsbrevet framgick att deltagandet i 

studien var anonymt och materialet behandlades konfidentiellt, vilket innebar att data 

förvarades på ett säkert sätt så att det inte kunde spridas till obehöriga och data redovisades på 

ett sätt att det inte kan återföras till en enskild person. Rättviseprincipen beaktades genom att 

författarna försökte behandla samtliga informanter likvärdigt oavsett ålder, kön och bakgrund 

(Kjellström 2017, Polit & Beck 2012). 
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Resultat 
Under analysprocessen framkom två generiska kategorier som beskriver distriktssköterskors 

erfarenheter av att delegera kompressionslindning i hemsjukvården. De generiska 

kategorierna har tre tillhörande subkategorier vardera vilka innehåller olika aspekter som 

speglar den generiska kategorin. Resultatet presenteras med text och citat utifrån intervjuerna.  

 

Figur 1. Översikt av generiska kategorier och subkategorier.   
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Distriktssköterskors tillvägagångssätt vid delegering 
Att utbilda omvårdnadspersonal teoretiskt och praktiskt inför delegering  
Distriktssköterskorna beskriver att vid en delegering av kompressionslindning undervisar de 

omvårdnadspersonalen i en teoretisk del och en praktisk del. Den teoretiska delen handlar om 

vikten att inneha förståelse för de bakomliggande orsakerna till att kompressionslindning ska 

utföras, vad felaktig lindning kan leda till samt vad det finns för olika lindor och dess 

användningsområde. I den praktiska delen får omvårdnadspersonalen själva öva på tekniken 

genom att utföra kompressionslindning på varandra. Distriktssköterskornas erfarenhet är att 

träningen av kompressionslindning sker på fullt friska ben under enklare förutsättningar. De 

beskriver att om det vore möjligt att träffas ute hos patienten skulle det vara bra då 

omvårdnadspersonalen fick se hur olika patientens ben kan vara. Distriktssköterskornas 

erfarenhet vid delegering är att det är viktigt att ha kunskap om hur utbildning av annan 

omvårdnadspersonal ska gå till och att innehållet är på rätt nivå. De beskriver att utbildningen 

inte ska innehålla för mycket medicinska termer utan snarare ett mer vardagligt språk, en 

envägskommunikation bör undvikas, så att omvårdnadspersonalen istället involveras och 

engageras till dialog samt diskussion. En distriktssköterska beskriver det såhär: 

  

“Mm kunskap för mig är liksom att jag måste ju veta hur jag ska lära ut egentligen, att man 

har en bas att stå på och sen tänka på att de förstår vad jag säger” (Intervju 2). 
 

Att genomföra personlig eller generell delegering 
I vissa kommuner beskriver distriktssköterskorna att kompressionslindning är något som 

delegeras personligt och skriftligt. Det innebär att distriktssköterskan från hemsjukvården 

träffar omvårdnadspersonalen för utbildning. Efteråt tydliggörs för omvårdnadspersonalen på 

vilka villkor de tar emot delegeringen, att den är frivillig med eget ansvar och att de försäkrar 

att de kan utföra den på ett korrekt sätt. Därefter får omvårdnadspersonalen skriva på sin 

delegering. Distriktssköterskornas erfarenhet vid personlig delegering är att den teoretiska 

delen utgår från den enskildes kunskap. Det framkommer även att ett utbildningsmaterial 

används för att alla på arbetsplatsen ska informera likvärdigt. 

  

“Mm vi har ju ett utbildningsmaterial då så man kommer ju på utbildningstillfälle för 

delegering och i den delegeringen så ingår ju oftast medicintilldelning och benlindning då, 

och där har vi ju ett material som är färdigt och de har ju även gjort en utbildning innan för 

att få komma på den här utbildningen då” (Intervju 5). 

  

Distriktssköterskorna i vissa kommuner har erfarenhet av att kompressionslindning delegeras 

generellt, de beskriver att omvårdnadspersonal i hemtjänsten får ett uppdrag om vad som ska 

utföras. Omvårdnadspersonalen får regelbundet genomgångar gällande kompressionslindning 

på arbetsplatsträffar, team-möten eller veckomöten. Kompressionslindning är något som 

omvårdnadspersonalen får utföra om de känner sig bekväma med att göra det. 

Distriktssköterskornas erfarenhet gällande generell delegering är att omvårdnadspersonalen 

har eget ansvar när det kommer till kompressionslindning av ben, vilket handlar om att kunna 

utföra lindningstekniken korrekt och meddela distriktssköterskorna om de anser att de inte 

kan.  
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Att undervisa i kompressionslindning inför delegering 
Distriktssköterskorna beskriver som grundutbildad sjuksköterska har de baskunskapen att stå 

på, det handlar om kännedom om kroppen och hur den fungerar, framförallt cirkulatoriskt. 

Distriktssköterskornas erfarenhet inför delegering av kompressionslindning är att 

vidareutbildning till distriktssköterska ger djupare förståelse för just kompressionslindning, 

varför det ska lindas, hur det går till och vilket material som ska användas. Detta anser de är 

av stor vikt vid delegering. Distriktssköterskorna är noga med att utföra ankel/arm index 

innan kompressionslindning påbörjas. Att utföra ankel/arm index är en förutsättning för att de 

ska veta om kompressionslindning är möjligt och med vilket tryck som lindning kan utföras 

med. Deras erfarenhet är att det krävs träning och kontinuerligt arbete med 

kompressionslindning för att bli duktig på det. Distriktssköterskorna beskriver att det är en 

konst att utföra kompressionslindning med rätt tryck. För att kunna ge rätt instruktioner till 

omvårdnadspersonal är deras erfarenhet att det är bra att få träna med tryckmätare för att 

själva veta att det utförs på rätt sätt.  

 

Distriktssköterskornas erfarenhet är att det är av stor vikt att vara uppdaterad på de senaste 

rönen och att arbeta evidensbaserat vid delegering av kompressionslindning till 

omvårdnadspersonalen. Att vara uppdaterad på det senaste beskriver distriktssköterskorna 

mestadels är upp till dem själva. Innan delegering är det flera distriktssköterskor som fräschar 

upp minnet för just kompressionslindning och i samband med det ser över att de har den 

senaste evidensen för kompressionslindning att delge omvårdnadspersonalen. 

Distriktssköterskornas erfarenhet är att verksamheterna inte erbjuder så mycket utbildningar 

med syfte att hålla sig uppdaterad med den senaste evidensen inför delegering av 

kompressionslindning. Det som erbjuds är när något företag vill visa sina produkter och då 

blir det ett kombinerat utbildningstillfälle. Distriktssköterskorna beskriver att de inte hinner 

hålla sig uppdaterade gällande kompressionslindning på arbetstiden för att kunna delegera 

med den senaste evidensen. Deras erfarenhet är att när behovet finns så görs det på fritiden, 

både genom att självständigt söka ny kunskap men även åka på utbildningar under eget 

ansvar. 

  

“Ja jag åker ju på mina lediga dagar på utbildning, gratis utbildningar, det här är ju inte 

klokt egentligen men kommunen betalar ju ingenting, men det har jag gjort för att själv må 

bra och för att hålla mig uppdaterad” (Intervju 3). 

  

Några distriktssköterskor har erfarenhet av att ett företag följt verksamheten under två års tid 

där företaget har stått för utbildning i sårvård och kompressionslindning. 

Distriktssköterskorna anser att under de två åren var det lättare att hålla sig uppdaterad på den 

senaste evidensen vilket var betydelsefullt vid delegering till omvårdnadspersonal. Deras 

erfarenhet är att det är viktigt att hålla sig uppdaterad med den senaste evidensen för att förstå 

helheten av sitt eget arbete innan delegeringen utförs. 
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Distriktssköterskors erfarenhet av vilka konsekvenser delegering kan 

leda till  
Att delegera kompressionslindning påverkar patienten 
Distriktssköterskorna beskriver att det finns en variation på omvårdnadspersonalens 

utbildning som leder till ojämn kunskapsnivå vilket påverkar patientens säkerhet och 

livskvalitet. Distriktssköterskornas erfarenhet är att omvårdnadspersonal med vårdutbildning 

har en grundförståelse att luta sig på för att kunna ta till sig kunskapen på ett bättre sätt vid 

delegering av kompressionslindning. Omvårdnadspersonalens förståelse för det svenska 

språket och vilket intresse de har för att utföra uppgiften inverkar också på hur delegering av 

kompressionslindning tas emot. Erfarenheten är dock att alla som är fast anställda får 

delegering på kompressionslindning oavsett om de har omvårdnadsutbildning eller inte. 

  

“ja, är kompetensen för låg så riskerar vi patientens säkerhet och livskvalitet” (Intervju 1). 

  

Distriktssköterskornas erfarenhet är att omvårdnadspersonalens kunskap och intresse påverkar 

resultatet utav en delegering. Distriktssköterskorna vars erfarenhet är att delegera 

kompressionslindning till hemtjänstgrupper som anses vara stabila fungerar bra. Men 

delegeringen av kompressionslindning inom hemtjänstgrupper där det finns en stor rotation på 

omvårdnadspersonal påverkar i negativ bemärkelse hur resultatet blir ute hos patienten. 

Distriktssköterskornas erfarenhet är att det vid en delegering blir svårt att bibehålla bra 

kompetens kring kompressionslindning när kunskapsnivån varierar.    

Distriktssköterskornas erfarenhet är att även hemtjänstens verksamhet måste se till att 

omvårdnadspersonalen som erhållit en delegering för kompressionslindning ges möjligheten 

att arbeta med det kontinuerligt, eftersom distriktssköterskorna menar att det krävs träning för 

att bli duktig och på så sätt öka patientsäkerhet och vårdkvalitet. Distriktssköterskornas 

erfarenhet är att samarbete mellan hemsjukvård och hemtjänst är nödvändigt för att kunna 

delegera kompressionslindning med bra förutsättningar.   

 

Att delegera kompressionslindning skapar tid 

Distriktssköterskornas erfarenhet är att delegering av kompressionslindning är tidssparande 

för verksamheten. De beskriver att verksamheten skulle fungera sämre om de inte kunde 

delegera ut kompressionslindning till omvårdnadspersonalen, vilket innebär att det inte skulle 

finnas tillräckligt med arbetskraft i den egna organisationen.  

 

“Det jag liksom med en gång tänkte på är ju att det är tidsbesparande givetvis för vi skulle ju 

inte kunna åka ut och linda alla ben varje morgon, det hade ju inte funkat” (Intervju 7). 

  

Distriktssköterskornas erfarenhet är att genom delegering kan den som är på plats oavsett 

yrkeskategori utföra kompressionslindning. Distriktssköterskorna beskriver att med hjälp av 

att omvårdnadspersonal utför kompressionslindning kan de prioritera uppgifter som inte får 

eller kan överlämnas till dem. Det kan vara injektionsgivning eller andra avancerade uppgifter 

inom hemsjukvård.  

 

Att följa upp delegering av kompressionslindning 
Distriktssköterskorna i alla kommuner har erfarenhet av att verksamheterna saknar 

strukturerad uppföljning av delegering för kompressionslindning. Det framkommer att 



16 
 

uppföljningen av delegeringen är ett gemensamt ansvar mellan distriktssköterskan och 

omvårdnadspersonalen.  Distriktssköterskorna beskriver att de har ansvar för omvårdnaden 

och att utbilda omvårdnadspersonal, sedan har omvårdnadspersonalen ett eget ansvar att 

utföra den delegerade uppgiften på rätt sätt. Distriktssköterskorna beskriver att vid hembesök 

gör de en uppföljning på hur kompressionslindning fungerar. Deras erfarenhet är många 

gånger att när de är hos patienten ser de att det är för löst lindat och att det inte sitter på plats, 

polstret är trasigt, ibland kan det vara fel lindor eller väldigt gamla slitna lindor och detta 

oroar distriktssköterskorna. Då det upptäcks att det inte är lindat korrekt uttrycker sig en 

distriktssköterska sig såhär:  

  

“Men det är klart, kommer jag hem till någon gång på gång och ser att det här är inte bra 

lindat då kan jag ju ta reda på vem som varit där och dra den delegeringen helt enkelt” 

(Intervju 5). 

  

Vidare beskriver distriktssköterskorna att de själva har ansvar att följa upp sin delegering men 

det är svårt att få det att fungera i verksamheten. De menar att de ansvarar för att patienten har 

rätt lindor, att de inte är för gamla och att lindningskorten är uppdaterade. En 

distriktssköterska beskriver att det kunde vara bra med närmare samarbete med 

hemtjänstgruppen för att kunna handleda dem när de behöver stöttning.  
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Diskussion 
Resultatdiskussion  
Studiens syfte var att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av delegering för 

kompressionslindning i hemsjukvården. I resultatet framkom två generiska kategorier vilka 

var Distriktssköterskors tillvägagångssätt vid delegering och Distriktssköterskors erfarenhet 

av vilka konsekvenser delegering kan leda till. Resultatdiskussionen i denna studie kommer 

att belysa distriktssköterskors erfarenheter utifrån olika aspekter från de generiska 

kategorierna.  

   

Det framkom i föreliggande studie att distriktssköterskorna delegerar kompressionslindning 

på olika sätt. Delegering utfördes antingen personligt eller generellt. Det finns riktlinjer som 

ska följas vid delegering av medicinska uppgifter. Den medicinska uppgiften ska vara klart 

definierad, delegeringen ska vara personlig, dokumentation av delegeringen ska ske, den ska 

undertecknas av båda, den gäller högst i ett år och ska bevaras i tre år, avslutar personen som 

delegerat uppgiften sin tjänst upphör delegeringen att gälla (SOSFS 1997:14). Erfarenheten 

hos distriktssköterskorna i föreliggande studie som delegerar kompressionslindning personligt 

beskrev att de inför en delegering fysiskt träffar omvårdnadspersonalen för teoretisk och 

praktisk genomgång. Distriktssköterskorna beskrev att vid delegeringstillfället framhölls 

vikten av att omvårdnadspersonalen ska förstå vad det innebär att ta emot en delegerad 

uppgift. Därefter skulle den personliga delegeringen skrivas under av både distriktssköterskan 

och omvårdnadspersonalen. Genom att använda sig av en personlig delegering efterföljs 

riktlinjer enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering av 

arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård (SOSFS 1997:14) då det finns vissa 

krav på hur en delegering ska genomföras. En medicinsk uppgift som delegeras ska ske 

genom en tvåvägskommunikation där distriktssköterskan ger specifika instruktioner för den 

delegerade uppgiften. Att använda sig av personlig delegering är ett sätt att stärka upp 

patientsäkerheten (National Council of State Boards of Nursing [NCSBN] 2016). NCSBN 

(2016) beskriver att omvårdnadspersonal som inte känner sig bekväma med att utföra 

uppgiften eller inte behärskar tekniken kan antingen avstå att ta emot delegering eller kan 

distriktssköterskan välja att enskild individ inte ska delegeras uppgiften.  

I föreliggande studie framkom det att vissa distriktssköterskor hade erfarenhet av att använda 

en generell delegering för kompressionslindning. Deras erfarenhet var att en generell 

delegering inkluderar all omvårdnadspersonal inom den berörda hemtjänstgruppen. 

Distriktssköterskorna beskrev att omvårdnadspersonalen fick en teoretisk och praktisk 

genomgång. Dock vilade ansvaret för en korrekt utförd kompressionslindning på den enskilde 

individen och detta gällde även när det kom till att göra distriktssköterskan uppmärksam på 

när de var i behov av uppdatering av kunskap. Distriktssköterskan är enligt 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) skyldig att arbeta för att en hög patientsäkerhet 

upprätthålls. Patienten och anhöriga har rätt till information så de förstår behandlingen och så 

att följsamheten ökar vilket kräver stor kunskap (SFS 2010:659). Distriktssköterskors arbete 

ska utföras enligt den senaste vetenskapen tillsammans med beprövad erfarenhet och det är 

viktigt att följa författningar och riktlinjer (Kompetensbeskrivningen 2008).  

 

Distriktssköterskorna i föreliggande studie beskrev att det är av stor vikt att själva få öva 

kompressionslindning med tryckmätare för att delegera på ett säkert sätt. Måltrycket vid 

kompressionslindning ska vara mellan 50–60 mm Hg (Heyer et al. 2017). 

Distriktssköterskorna i föreliggande studie har erfarenhet av att det krävs kontinuerlig träning 

av kompressionslindning för att vara duktig på det. Det krävs god kunskap och erfarenhet om 

material och lindningsteknik för att uppnå optimal kompressionslindning, för att bibehålla 

kunskapen behövs tid och kontinuerligt arbete (Lindholm 2003, Heyer et al. 2017). 
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Distriktssköterskorna i föreliggande studie beskrev vikten av att utföra kompressionslindning 

på rätt sätt oavsett om det var de själva eller omvårdnadspersonalen som gjorde det för det 

skapar livskvalitet hos patienten. Detta styrks även av Koupidis et al. (2008) som menar på att 

noggrann kompressionslindning och sårkontroll påverkar patienten i positiv bemärkelse.  

 

Distriktssköterskorna i föreliggande studie beskrev att det är av stor vikt att vara uppdaterad 

på de senaste rönen och att arbeta evidensbaserat vid delegering av kompressionslindning till 

omvårdnadspersonalen, detta för att rätt information ska ges. Evidensbaserad vård kan 

beskrivas både som ett förhållningssätt och en process. Distriktssköterskan bör inneha en vilja 

att arbeta utifrån vetenskaplig kunskap. Processen handlar om att ställa kritiska frågor, 

systematiskt söka, sammanställa, kritiskt granska, tillämpa och utvärdera forskningsresultat 

(Svensk sjuksköterskeförening 2016). Genom att använda de senast uppdaterade metoderna 

som är till mest nytta för patienten och är mest kostnadseffektiva arbetar distriktssköterskan 

utifrån evidensbaserad vård. Det innebär att beslut som gynnar patienten ska baseras på 

vetenskapliga bevis samtidigt som distriktssköterskans kliniska erfarenhet är viktig och 

patientens individuella behov samt önskemål (Johansson & Wallin 2013). Distriktssköterskan 

ska enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) arbeta för en god hälsa och vård på lika 

villkor för hela befolkningen och sträva efter en god och säker vård. 

Distriktssköterskornas erfarenhet i föreliggande studie var att inför delegering av 

kompressionslindning erbjuder inte verksamheterna så mycket utbildningar med syfte att hålla 

sig uppdaterad med den senaste evidensen. Ansvaret ligger på dem själva och 

distriktssköterskorna i föreliggande studie beskrev att tiden för detta inte fanns på 

arbetsplatsen, att hålla sig uppdaterad gjordes på fritiden. På arbetsplatsen har 

distriktssköterskan ett eget ansvar att hålla sig uppdaterad på den senaste kunskapen inom sitt 

yrkesområde. För att det ska vara möjligt behövs en chef som ger stöd och skapar rätt 

förutsättningar för ett evidensbaserat arbetssätt ska utvecklas. Det krävs kompetensutveckling 

för all personal. Då detta är viktigt för att säkerställa vårdkvaliteten är det av stor vikt med 

specialistutbildade sjuksköterskor som kan driva utvecklingen mot en mer evidensbaserad 

omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening 2016). Studien av Jangland et al. (2017) menar att 

det finns en glapp mellan vad som står i lagar gentemot vad som sker ute i praktiken. Studien 

menar även att evidensbaserat arbete inom omvårdnad måste prioriteras för att kunna arbeta 

patientsäkert.  

 

Distriktssköterskorna i föreliggande studie har erfarenhet av att vid en delegering av 

kompressionslindning fanns det en variation på omvårdnadspersonalens utbildningsnivå. De 

beskrev att vårdutbildning ger en bättre grundförståelse för att kunna ta emot 

delegeringen. Distriktssköterskornas erfarenhet var även att omvårdnadspersonalens kunskap 

och intresse påverkade hur resultatet av delegeringen blev. I en studie framkom det delade 

meningar gällande om en vårdutbildning påverkar resultatet av delegeringen eller inte. 

Däremot ansågs omvårdnadspersonalens kunskap och intresse inverka på resultatet av den 

delegerade uppgiften (Craftman et al. 2016). I föreliggande studie beskrev 

distriktsköterskorna att vid en delegering var det av stor vikt att utbildningsnivån var rätt, med 

detta menade de att utbildningen inte skulle innehålla för mycket medicinska termer och 

språket borde vara vardagligt. Distriktssköterskornas erfarenhet var att en delegering av 

kompressionslindning fungerade bättre de gånger en diskussion uppstod mellan dem och 

omvårdnadspersonalen. Detta styrks enligt Craftman et al. (2016) där sjuksköterskorna 

beskrev att otillräckliga språkkunskaper inverkar på en delegerad uppgift samt att god 

kommunikation krävs för att minska risken av ett felaktigt utförande.  

I föreliggande studie hade distriktssköterskorna erfarenhet av att kunskap om hur de lär ut på 

bästa sätt är viktigt vid delegering. Distriktssköterskan ska inneha förmåga att utöva bra 
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ledarskap och kunna utbilda annan personal. Det innebär att kunskaper om pedagogik krävs 

för att säkerställa utbildningsnivå och personalens kompetens (Kompetensbeskrivningen 

2008). Ordet kvalitet har flera olika definitioner. Det handlar i regel om positiva värden som 

är möjliga att uppnå och kan mätas förutsatt att alla arbetar mot samma mål. Det är av stor 

vikt att distriktssköterskan har förmåga till ett bra ledarskap, vilket annars kan leda till brister 

i patientsäkerheten (Hommel et al. 2013).     

 

I föreliggande studie framkom det att distriktssköterskornas erfarenhet av att delegera 

kompressionslindning var tidsbesparande för verksamheten. De beskrev att deras verksamhet 

skulle fungera sämre om inte de delegerade kompressionslindning, de menade att det inte 

skulle finnas tillräckligt med arbetskraft. Distriktssköterskorna beskrev att genom delegering 

kunde de prioritera uppgifter som inte kan eller får överlämnas. I en studie intervjuades 

sjuksköterskor om hur de upplevde delegeringen till vårdpersonal i kommunal hälso- och 

sjukvård. Den stora kategorin som framkom var att de tyckte att delegering var en 

förutsättning för att få organisationen att fungera. Det berodde på att tillgången på 

sjuksköterskor i kommunal vård var otillräcklig för att endast sjuksköterskor skulle göra 

sjuksköterskeuppgifter (Bystedt et. al 2011).  

 

I föreliggande studie framkom det att distriktssköterskorna har erfarenhet av att det inte fanns 

någon strukturerad uppföljning av delegering för kompressionslindning i verksamheterna. 

Detta gjorde att distriktssköterskorna i föreliggande studie beskrev en oro över 

patientsäkerheten och vårdkvaliteten. Brister det i rutiner och riktlinjer på arbetsplatsen 

påverkas sjuksköterskan vid olika beslut och det ökar även deras oro över situationen 

(Berland et al. 2012). Distriktssköterskorna i föreliggande studie hade erfarenhet av att de 

själva hade ett ansvar i att följa upp delegeringen av kompressionslindning men 

omvårdnadspersonalen hade även de ett ansvar att fullfölja uppgiften på ett korrekt sätt. Den 

som delegerar en medicinsk uppgift ska bevaka att den utförs på ett korrekt sätt som innebär 

god och säker vård för patienten. Det finns även en skyldighet att se till att delegeringen i 

vissa fall omprövas eller återkallas. Vidare går det att utläsa att den som tar emot en 

delegering bär själv ansvaret för hur uppgiften utförs (SOSFS 1997:14). Som sjuksköterska 

ska du arbeta för att upprätthålla en hög patientsäkerhet. Det ingår att agera i situationer där 

risker förekommer men även att förebygga riskerna. Arbetet ska ske utifrån lagar och 

riktlinjer. Det är viktigt att brister identifieras, rapporteras och åtgärdas (Öhrn 2013).  

Distriktssköterskorna i föreliggande studie beskrev att med hjälp av att delegera 

kompressionslindning till omvårdnadspersonal sparade verksamheten tid och 

distriktssköterskan kunde prioritera uppgifter som inte får eller kan överlämnas, vilket kan 

handla om de palliativa patienterna. Att arbeta inom hemsjukvården idag innebär alltmer 

avancerad vård vilket kräver stor kunskap och arbetskraft av distriktssköterskan (Josefsson 

och Ljung 2017). Samtidigt som delegering skapar möjligheter beskriver sjuksköterskorna i 

en studie att de känner en oro inför framtiden att inte antal sjuksköterskor ökar men att antal 

personer som behöver delegering kommer öka. De menar att det finns en oro för att 

kompetens och skicklighet hos omvårdnadspersonalen är för låg så det påverkar 

vårdkvaliteten (Bystedt et. al 2011). I föreliggande studie var distriktssköterskornas erfarenhet 

att delegering av kompressionslindning var ett sätt att tänka på helheten och arbeta 

personcentrerat. Det ställer dock krav på ett bra samarbete mellan distriktssköterskan och 

omvårdnadspersonalen för att upprätthålla kompetens.   
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Förslag till vidare forskning och förbättringsarbete 

Under intervjuerna till föreliggande studie reflekterade distriktssköterskorna själva över hur 

uppföljning vid delegering gick till, det framkom att det inte finns någon strukturerad 

uppföljning i verksamheterna. Distriktssköterskorna beskriver att en risk för minskad 

patientsäkerhet och livskvalitet föreligger. Detta anser författarna till föreliggande studie 

kunna vara ett område till fortsatt forskning. Genom att implementera ett arbetssätt med 

strukturerad uppföljning kan sedan ny forskning på patientsäkerhet och livskvalitet göras. Att 

utveckla och förbättra vården är en process som hela tiden är igång och det tar tid. Att 

systematiskt och kontinuerligt analysera och genomföra förändringar i verksamheten som 

syftar till högre kvalitet är att arbeta med förbättringsarbete. För att förbättringsarbeten ska 

fullföljas krävs engagemang och kunskap. Det finns många olika metoder och verktyg som 

kan användas i förbättringsarbeten (Hommel et al. 2013). Författarna till föreliggande studie 

föreslår att verksamheterna skulle kunna se över tillvägagångssättet vid delegering av 

kompressionslindning enligt de lagar och riktlinjer som finns för att stärka patientsäkerheten. 

Distriktssköterskorna i föreliggande studie beskrev att för att vara uppdaterad på den senaste 

evidensen gjordes det på fritiden då inte tiden fanns på arbetsplatsen. Författarnas förslag är 

att verksamheterna kan se över möjligheterna att skapa tid för att förbättra detta.  

 

Metoddiskussion 

Studiens syfte var att beskriva distriktssköterskors erfarenheter. En kvalitativ intervjustudie 

genomfördes med induktiv ansats. Då erfarenheter skulle studeras ansåg författarna till 

föreliggande studie att kvalitativ metod skulle svara på syftet, då dess innebörd är att studera 

erfarenheter och data kan inhämtas med intervjuer (Henricson & Billhult 2017).  

Det geografiska området för tänkbara deltagare inhämtas genom ett bekvämlighetsurval. 

Ingen begränsning gällande antal deltagande kommuner gjordes, vilket både kan stärka 

studiens metod men även anses vara en brist. Genom att inte begränsa det geografiska 

området kan det tänkas stärka överförbarheten då det ger en mer generell bild över hur flera 

kommuner arbetar utifrån syftet distriktssköterskans erfarenhet av delegering för 

kompressionslindning i hemsjukvård. Styrkan i urvalet gällande att ingen begränsning i 

antalet delaktiga kommuner gjordes kan vara att kunna fånga fler distriktssköterskors olika 

erfarenheter från ett större geografiskt område. Att använda sig av bekvämlighetsurval anses 

vara ett enkelt sätt inom kvalitativ forskning men inte optimalt (Polit & Beck 2012). För att 

stärka upp val av deltagarna tillämpades även ett strategiskt urval med kriterier 

vidareutbildning till distriktssköterska samt arbete i kommunal hemsjukvård. Ett strategiskt 

urval ökar möjligheten att samlade data skall ge en variation i ålder och kön hos deltagarna 

(Henricson & Billhult 2017).  

 

Tänkbara deltagare inhämtas med hjälp av verksamhetschefen. Från de 11 kommunerna som 

kontaktades gav tio kommuner sitt godkännande (bilaga 1) och en kommun tackade nej. Två 

kommuner fick dock exkluderas då verksamheten inte hade några distriktssköterskor. I en 

kommun valde distriktssköterskan att inte medverka och i en annan kommun erhölls inga svar 

från distriktssköterskorna efter upprepade mail försökt. Då distriktssköterskors uppgifter 

lämnades ut av verksamhetschefen anses deras uppgifter vara konfidentiellt behandlade enligt 

beaktning av icke- skada-principen. Uppgifter på de distriktssköterskor som tackade nej eller 

inget svar erhölls raderades när analysprocessen påbörjades. Deltagande distriktssköterskors 

uppgifter behandlades konfidentiellt under studiens gång. I de kommuner som valde att delta 

hade verksamhetschefen först kontrollerat med tänkbara deltagare innan de kontaktades. 
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Urvalet bestod av två män och tio kvinnor vilket speglar verkligheten där författarna enligt 

rättviseprincipen har behandlat alla informanter likvärdigt (Kjellström 2017, Polit & Beck 

2012).  

 

Val av intervjumetod var semistrukturerad intervju vilket innebär att frågorna är öppna med 

en viss struktur för att kunna besvara studiens syfte och deltagarna ges en större möjlighet att 

fritt svara på frågorna. En annan struktur på intervjuerna skulle kunna varit ostrukturerad 

vilket innebär att deltagaren får berätta sin erfarenhet ur en generell bild (Polit & Beck 2012). 

För att erhålla distriktssköterskors erfarenhet av delegering för kompressionslindning i 

hemsjukvården ansåg författarna att semistrukturerad intervju var mest lämplig metod.  

En intervjuguide med åtta frågor upprättades där frågorna var tydligt formulerade och ansågs 

kunna svara mot syftet, enligt Polit & Beck (2012) ska frågorna i en intervjuguide vara 

begripliga för informanterna. Informanterna fick ta del av frågorna innan intervjun för att 

kunna förbereda sig och känna sig bekväma under intervjutillfället. De fick även möjlighet till 

att läsa forskningsplanen. Under intervjuerna framkom det från alla informanter en 

beskrivning av hur delegering för kompressionslindning följs upp. Intervjuguiden innehöll 

ingen sådan fråga men det som beskrivs svarar på syftet och har därför tagits med i resultatet. 

I övrigt har intervjuguiden följts, inget har lagts till eller tagits bort. Författarna gjorde ingen 

pilotintervju vilket kan ses som en nackdel då intervjuguiden skulle kunna ha justerats. Det 

som styrker tillvägagångssättet med intervjuerna är att de åtta första genomfördes gemensamt 

vilket gav författarna en bra grund att stå på både i säkerhet att genomföra intervjun men även 

gällande att använda intervjuguiden likadant. Tiden för intervjuerna varade mellan 22–37 

minuter, trots relativt kort intervjutid erhölls klara och fylliga svar och informationsmättnad 

uppstod när frågorna var ställda. 

 

Analysen genomfördes med hjälp av Elo och Kyngnäs (2008). Författarna till studien har 

under analysen reflekterat över eventuella hinder inom kvalitativ forskning. Enligt Polit och 

Beck (2012) kan analysen resultera i många utmaningar, detta då det inte finns en exakt 

standard för hur analysen skall genomföras. Detta leder till att vald analysmetod är väl 

beskriven och används av många andra vilket ökar kvaliteten och gör det tydligt för läsaren att 

följa analysprocessen.  

 

Trovärdighet  
God kvalitet inom kvalitativ vetenskap säkerställs genom begreppen trovärdighet, pålitlighet, 

bekräftelsebarhet och överförbarhet. Trovärdighet ses som det övergripande begreppet med 

innebörd om att studiens författare kan för läsaren redogöra för att resultatet är giltigt och den 

nya kunskapen är rimlig (Mårtensson & Fridlund 2017). 

Distriktssköterskorna som deltog i studien hade en arbetslivserfarenhet som distriktssköterska 

mellan 1,5 år till 16 år vilket ger resultatet en bra varians och stärker trovärdigheten i 

resultatet. (Mårtensson & Fridlund 2017). En utomstående sjuksköterska inom vården har 

granskat överensstämmelsen mellan generisk kategori och subkategori vilket stärker 

trovärdigheten av resultatet. Författarna har även under studiens gång haft diskussioner och 

reflektioner med handledaren gällande studiens tillvägagångssätt. Vilket även detta stärker 

resultatets giltighet och att den nya kunskapen är rimlig och därmed även 

studiens trovärdighet. Att använda sig av en utomstående person till att granska studien är 

enligt Mårtensson och Fridlund (2017) alltid bra för studiens kvalité. Studiens trovärdighet 

har även styrkts genom att citat har använts i resultatet för att styrka dess innehåll.   

 

Författarna har egna erfarenheter inom valt område då de själva arbetar i kommunal 

hemsjukvård och det kan anses kunna skada resultatets pålitlighet och leda till att den 
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vetenskapliga kvaliteten minskar (Priebe & Landström 2017). Till viss del går det inte att 

bortse ifrån en förkunskap inom ett ämne. Risken finns att författarna till föreliggande studie 

hade kunnat finna en förståelse mellan dem och informanterna som inte framkommer i de 

muntliga svaren utan i tystnaden vilket skulle kan minskat studiens pålitlighet. Författarna 

genomförde de åtta första intervjuerna tillsammans vilket ger författarna maktposition i mötet 

och ökar risken att informanten känner sig i underläge och ger mindre fylliga svar. För att 

minska denna risk tillfrågades informanterna om godkännande att båda författarna var 

närvarande under intervjun. Informanten fick själv välja plats och tid för intervjun. 

Författarnas uppfattning är att svaren inte påverkades av gemensamt genomförda intervjuer, 

men detta kan ej sägas med säkerhet. Intervjuerna genomfördes tillsammans för att minska 

risken att outtalade svar framkom ur tyst kommunikation till följd av författarnas förförståelse 

och yrkes samhörighet med deltagarna. Intervjuerna spelades in med diktafon, transkribering 

skedde enskilt av författarna.  Efter transkribering har varje intervju markerats med ett 

nummer för att bevara distriktssköterskornas anonymitet och för att materialet skulle 

behandlas konfidentiellt vilket stärker pålitligheten (Mårtensson & Fridlund 2017).  När 

förförståelse finns ökar risken att data analyseras snävt om författarna ser sådant som är 

bekant. Då författarna var medvetna om detta så har reflektioner över förförståelsen pågått 

under hela arbetets gång både dem emellan men även med handledare (Polit & Beck 2012).  

 

För att säkerställa bekräftelsebarhet har analys genomfört med hjälp av Elo och Kyngäs 

(2008) och processen beskrivits tydligt. Varje steg har beskrivits i text och en tabell med 

exempel på analysprocessen med tillhörande text och tydligt innehåll redovisas, vilket ökar 

det vetenskapliga värdet. Analys enligt Elo och Kyngäs (2008) är en känd metod som använts 

av tidigare forskare vilket ökar bekräftelsebarheten. Författarna har haft syftet bredvid sig 

under analysprocessen, vikten av det är att de meningsbärande enheterna som väljs ut ska 

svara på syftet. Det finns annars risk för att resultat som är intressant tas med även att det inte 

svarar på syftet. En utomstående sjuksköterska har även granskat analysprocessen vilket 

stärker studiens bekräftelsebarhet. (Polit & Beck 2012 Mårtensson & Fridlund 2017). 

 

Hur väl resultatet går att överföra till andra grupper menar Polit och Beck (2012) är upp till 

läsaren. Då distriktsköterskornas arbetslivserfarenhet varierade mellan 3 år och 18 år inom 

hemsjukvården, samt att samtliga arbetade med delegering av kompressionslindning i 

hemsjukvården kan resultatet anses vara överförbart till distriktssköterskor i Sverige som 

arbetar med delegering för kompressionslindning.  

 

Konklusion 

Studien visar på att distriktssköterskorna i kommunerna ser olika på delegering av 

kompressionslindning till omvårdnadspersonalen. Det framkommer att kommunerna använder 

personlig eller generell delegering. Det innebär att lagar, författningar och riktlinjer inte följs 

fullt ut i de verksamheter som använder sig utav generell delegering, till följd av det kan det 

inte uteslutas att patientsäkerheten påverkas negativt. Distriktssköterskornas erfarenhet var att 

deras kunskap om kompressionslindning, kunskap för att kunna utbilda omvårdnadspersonal 

och att vara uppdaterad på den senaste evidensen var av stor vikt vid delegering av 

kompressionslindning. Distriktssköterskorna beskriver att patientens säkerhet och livskvalitet 

påverkas av omvårdnadspersonalens kunskap och intresse för att utföra den delegerade 

uppgiften. Genom att distriktssköterskorna delegerar kompressionslindning beskriver de att 

det är tidsbesparande för verksamheten. Distriktssköterskorna beskriver att det är ett 

gemensamt ansvar mellan dem och omvårdnadspersonalen att följa upp delegeringen, vilket 

alla distriktssköterskor anser brister i verksamheterna. Det handlar om att två olika 
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verksamheter behöver samarbeta för att helheten ska fungera. Slutsatsens blir även här att 

patientsäkerheten kan påverkas negativt. 
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Bilaga 1. 

 

 

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 

Institutionen för hälsovetenskaper 

 

Till Verksamhetschef NN kommun 

  

Härmed ansökes om tillstånd att genomföra intervju med distriktssköterskor verksamma hos 

er som ett led i studien Distriktssköterskans erfarenheter av delegering för 

kompressionslindning i hemsjukvården. Studien är underlag för ett examensarbete på 

avancerad nivå i omvårdnad vid Karlstads universitet på distriktssköterskeutbildningen. 

 

Information angående studien: 

Syftet med studien är att beskriva distriktssköterskans erfarenheter av delegering för 

kompressionslindning i hemsjukvården. 12–15 distriktssköterskor i ett län i södra Sverige 

kommer att intervjuas. I intervjun kommer vi att be deltagarna berätta om deras erfarenheter 

samt upplevelser om delegeringsrutin kring kompressionslindning och hur de anser att den 

fungerar.  Intervjun, som beräknas att ta cirka en till en och en halv timme, spelas in med 

diktafon och skrivs sedan ut. All information som kommer oss till del kommer att behandlas 

så att inga obehöriga kommer att få del av den. Deltagarna har rätt att avsluta intervjun när 

som helst fram tills materialet ska analyseras utan att förklara varför. Resultatet av studien 

kommer att redovisas i en rapport. Karlstads universitet är studiens forskningshuvudman. 

 

Om vi får tillstånd att intervjua distriktssköterskor i NN kommun kommer vi att kontakta er 

och efterhöra om att vara oss behjälpliga med urval av tänkbara deltagare till studien, därefter 

kontaktar vi distriktssköterskor för intervju. 

 

Vi kommer inom kort följa upp detta brev med ett telefonsamtal. Har du några frågor- 

vänligen kontakta oss!  

 

Med vänliga hälsningar: Malin Ahnstedt och Lina Nilsson 



 
 

 

 

Namn: Malin Ahnstedt                        Namn: Lina Nilsson 

Titel: Distriktssköterskestudent  Titel: Distriktssköterskestudent

                                                                           

Arbetsplats: Hemsjukvården Sävsjö                             Arbetsplats: Hemsjukvården Eksjö  

  

Mailadress: rostedtmalin87@gmail.com samt linamy.nilsson@gmail.com   

 

Handledare:  

Namn Anna Nordin Lektor, Leg. Sjuksköterska 

 

Inst Karlstads universitet      

 

Bilaga: Tillståndsblankett 
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Bilaga 2. 

 

 

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 

Institutionen för hälsovetenskaper 

 

Tillstånd att genomföra intervjustudie 

 

Härmed ges tillstånd till Malin Ahnstedt och Lina Nilsson, studenter vid Karlstad universitet 

att genomföra intervjuer med distriktssköterskor inom hemsjukvården, i enlighet med 

information jag erhållit.   

 

Studien genomförs av Malin Ahnstedt och Lina Nilsson under handledning av Anna Nordin 

Lektor, Leg. Sjuksköterska 

Karlstads universitet.  

 

 

 

Ort____________________________________        Datum_________________ 

 

 

 

______________________ 

Namnteckning 

 

 

______________________________________________________________________ 

Namnförtydligande, titel, telefonnummer 



 
 

Bilaga 3. 

 

 

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 

Institutionen för hälsovetenskaper 

 

Förfrågan om att medverka i en intervju 

Vi är studenter på distriktssköterskeutbildningen vid Karlstads Universitet. Som en del av vårt 

examensarbete kommer en studie om distriktssköterskans erfarenhet av delegering för 

kompressionslindning i hemsjukvården att genomföras. Det görs genom intervjuer av 

distriktssköterskor i ett län i södra Sverige. Studien innebär att belysa vilka erfarenheter 

distriktssköterskan har gällande delegeringsrutin av kompressionslindning. Tillstånd att utföra 

studien i XX kommun har givits av verksamhetschef.  

 

Brevet innebär en förfrågan om du vill medverka i denna studie. Om du väljer att medverka 

kommer vi att intervjua dig vid ett tillfälle på en plats som du själv väljer. Intervjun beräknas 

ta ungefär en till en och en halv timme och spelas in med diktafon.  

Om du väljer att delta i studien ber vi dig att meddela via telefon eller mail. Därefter tar vi 

kontakt med dig för att göra upp om tid och plats för intervjun. I samband med intervjun 

kommer vi att gå igenom informationen igen och be dig om ett skriftligt samtycke att delta i 

studien. Du deltar frivilligt och du kan avbryta intervjun när du vill, utan att förklara varför 

fram till dess att materialet ska analyseras. Allt material kommer att behandlas konfidentiellt 

och när resultatet redovisas kommer ingen enskild person kunna identifieras. Resultatet 

kommer att redovisas som en rapport.  

 

Vår handledare vid Karlstads universitet: Anna Nordin Lektor, Leg. Sjuksköterska 

   

Om du har frågor är du välkommen att ringa  

Namn: Malin Ahnstedt                        Namn: Lina Nilsson 

Telefon: 073-5114970                                             Telefon: 070-6727258                             

Mailadress: rostedtmalin87@gmail.com                          Mailadress: 

linamy.nilsson@gmail.com 
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Med vänliga hälsningar Malin Ahnstedt och Lina Nilsson 

Bilaga 4.  

 

 

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 

Institutionen för hälsovetenskaper 

 

 

Medgivande att delta i studien distriktssköterskans erfarenheter av 

delegering för kompressionslindning i hemsjukvården. 

 

Jag ger mitt medgivande till att delta i ovanstående studie som genomförs av Malin Ahnstedt 

och Lina Nilsson, studenter vid under handledning av Anna Nordin Lektor, Leg. 

Sjuksköterska, Karlstads universitet. Tillstånd att genomföra intervjuer inom NN 

förvaltningen har givits av YY, titel. 

 

Jag har mottagit information om studien och vet att jag kan avbryta intervjun fram till dess att 

materialet ska analyseras utan att behöva förklara varför.  

 

 

Ort________________________________        Datum____________________ 

 

 

______________________ 

Namnteckning 

 

 

______________________ 

Namnförtydligande  



 
 

 

Bilaga 5.    

 

 

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 

Institutionen för hälsovetenskaper 

Intervjuguide 

1. Vill du vara snäll att berätta för mig hur många år du har arbetat som distriktssköterska? 

 

2. Hur många år har du arbetat i hemsjukvården? 

 

3. Till vilken personal inom hemsjukvården delegerar du kompressionslindning? 

 

4. Kan du berätta hur du gör när du delegerar kompressionslindning på din arbetsplats?  

 

5. Kan du beskriva vilken kunskap som är viktig för dig när du ska delegera 

kompressionslindning? 

    

6. Vilken utbildning anser du är viktig för att behålla kompetensen inom delegering av 

kompressionslindning?   

 

7. Vad upplever du för fördelar med delegering av kompressionslindning i hemsjukvården? 

Ur ett distriktssköterskeperspektiv, patientperspektiv och verksamhetsperspektiv. 

 

8. Vad upplever du för nackdelar med delegering av kompressionslindning i hemsjukvården?  

Ur ett distriktssköterskeperspektiv, patientperspektiv och verksamhetsperspektiv. 

 

Stödord: 

Hur ser du på…                                                            

Vill du beskriva… 

På vilket sätt…                                                      

Kan du utveckla…                                               

Berätta mer om… 

Hur tänker du… 

Lagar och riktlinjer…  

 


