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SAMMANFATTNING 
 
Föreliggande avhandling beskriver vårdande och dess förutsättningar såsom de upplevs, 
uppfattas och reflekteras av nattsjuksköterskor inom kommunal äldreomsorg, för att skapa ökad 
kunskap om och förståelse för vård och omsorg av äldre. Som en konsekvens av Ädelreformen 
och utveckling inom hälso- och sjukvård har det skett en förskjutning från den kliniska 
sjukvården, till den kommunala äldreomsorgen med vård och behandling på kommunala 
boenden eller i privata hem. Nattsjuksköterskors arbete inom det komplexa sammanhanget 
kommunal äldreomsorg, innebär till stor del ensamarbete i en konsulterande funktion. 
Sjuksköterskorna är långt ifrån vårdtagarna, det är omsorgspersonalen som i huvudsak utför den 
vårdtagarnära vården och omsorgen. Under nattetid har nattsjuksköterskorna omvårdnadsansvar 
för stora grupper vårdtagare. Äldreomsorg nattetid innebär ofta att sjuksköterskor måste kunna 
lita till sin egen kunskap och reflektera.  

Avhandlingen utgår från en kvalitativ forskningsansats med fyra empiriska studier som 
har genomförts med samtliga nattsjuksköterskor inom kommunal äldreomsorg i en medelstor 
kommun i Mellansverige. Syftet med delstudierna var: att belysa innebörden av vårdande som 
det upplevs av kommunala nattsjuksköterskor (I), att undersöka arbetssituationen för vårdande i 
kommunala nattsjuksköterskors arbete (II), att belysa nattsjuksköterskors omsorg om 
omsorgspersonal i kommunal äldreomsorg (III) och att belysa och beskriva kommunala 
nattsjuksköterskors uppfattningar av reflektion i arbetet (IV). Data har samlats in med intervjuer 
(I, II, IV), dagboksanteckningar (II) och deltagande observationer (III). Analys av data har 
skett med fenomenologisk hermeneutisk metod (I), tematisk innehållsanalys (II, III) och 
fenomenografi (IV).  

Resultaten visar att nattsjuksköterskornas vårdande innebär paradoxerna: att vara nära på 
distans, att vara ansvarig utan kontroll och att vara oberoende i beroende. Vårdande innebär att 
med ett vårdande förhållningssätt prioritera och värna om vårdtagaren, ha omsorg om och ge 
viss service till omsorgspersonalen (I). Nattsjuksköterskornas vårdande är beroende av 
organisationen och omsorgspersonalen, och komplext med det faktum att de inte är arbetsledare 
för omsorgspersonalen. Sjusköterskornas autonomi innebär en förutsättning för att hantera 
arbetet, vilket i huvudsak gäller förmedlat vårdande som kommuniceras via telefon (II). 
Nattsjuksköterskornas omsorg om omsorgspersonalen innebär ett informellt ledarskap. Med 
medicinsk kompetens och befogenheter intar sjuksköterskorna en överordnad ledarfunktion i 
omvårdnaden (III). Reflektion uppfattas som ett instrument att hantera arbetssituationen och 
kräver förmågor som närvaro, flexibilitet och mod. Att reflektera uppfattas innebära att 
kunskapsmässigt och etiskt, men även utifrån personliga ställningstaganden, värdera och 
bedöma situationer och handlingar (IV).  

Slutsatsen av delstudierna (I-IV) är att nattsjuksköterskornas vårdande sker utifrån 
förutsättningar som beskrivs med utgångspunkt i dimensionerna för organisation, 
självförståelse samt yrket och relationer. Sjuksköterskorna måste kunna hantera situationen och 
reflektera för att vårda på distans utan att förlora yrkets grundförutsättning att vårda, trots att de 
i sin konsultfunktion, sällan möter vårdtagarna. För att höja kvalitet, utveckla och skapa 
förutsättningar för en värdig vård och omsorg om äldre bör nattsjuksköterskorna göras mer 
delaktiga i det vårdtagarnära vårdandet, bli ledare för vård och omsorgsarbetet och ges 
möjlighet till specialistutbildning för adekvat vidareutbildning i vård och omsorg av äldre 
vårdtagare på natten.  
 
Sökord: nattsjuksköterska, vårdande, omvårdnad, omvårdnad nattetid, fenomenologisk 
hermeneutik, tematisk innehållsanalys, fenomenografi  

 



 

 

ABSTRACT 
 

Registered nurses’ [RNs] experiences of caring in nursing, working  conditions for 
caring and reflection in municipal night care was explored to create expanded 
knowledge and understanding of care for older people. As a consequence of the 
Ädelreform and development in hospital health care a displacement from clinical health 
care to municipal care of older people has taken place. Night RNs’ work in the complex 
municipal care of older people implies single handed work in a consultative function. 
The RNs are distanced from the care receivers; it is care staff who mainly perform bed 
side caring. Municipal RNs’ care for older people during nights means trusting their 
own knowledge and reflective ability, in having nursing responsibility for large groups 
of old care recipients.     
 
This thesis takes point of departure in a qualitative research approach, with four 
empirical studies. These have been accomplished in a medium sized municipality in the 
middle parts of Sweden. The aims of the part studies were: to elucidate municipal night 
nurses’ experiences of the meaning of caring in nursing (I), to explore Swedish 
municipal night nurses’ experiences of their working conditions for caring in nursing 
(II), to examine the caring for care staff offered by municipal night nurses, in the 
setting of old care recipients people enrolled in the municipal social care system (III) 
and to describe nurses’ conception of reflection in their working situation (IV). Data 
were collected with interviews (I, II, IV), diary notes (II) and participative 
observations (III). The data were analyzed with phenomenological hermeneutics (I), 
thematic content analysis (II, III) and phenomenography (IV).  
 
The results reveal that night RNs caring in nursing means the paradoxes: being close at 
a distance, being responsible without control and being independently dependent. 
Caring in nursing means a caring stance in prioritizing and taking responsibility for care 
recipients and care of care staff (I). Night RNs’ caring is dependent on the organization 
and care staff, and is complex by the fact that the RNs are not care staff leaders. The 
RNs’ autonomy prerequisite the ability to handle their work, which mainly means 
mediated caring communicated by telephone (II). The night RNs’ care of care staff 
means an informal nursing leadership. With their medical competence and authority the 
RNs occupy a superior caring leader function in nursing (III). Reflection is 
conceptualized as an instrument to handle the working situation and requires capacity 
of presence, flexibility and courage. To reflect is experienced to use knowledge, ethics 
and also personal values, in considering, estimating and assessing caring situations and 
actions (IV).  
 
The conclusion of the studies (I-V) is that the night RNs’ caring is dependent on the 
prerequisites described in the dimensions of the organization, self-understanding and 
vocational and professional relations. The RNs must be able to reflect and handle the 
situation of caring at a distance, without loosing the vocational fundamental condition 
of caring, though the consultant function implies that they seldom encounter the care 
recipients. Increased quality, development and creating possibilities for dignity in care 
for older people means the RNs must participate more in bed side caring. The RNs 
should also be caring leaders and be given the opportunity for adequate specialist 
training in gerontology nursing.  
 
Keywords: night nurses, caring, nursing, night nursing, phenomenological 
hermeneutics, thematic content analysis, phenomenography 
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1 INLEDNING 
 
I juni 1998 beslutade riksdagen om nationella mål för äldrepolitiken 

(Socialdepartementet, 1998). Dessa mål innebar att äldre människor skall kunna leva ett 

aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag, åldras i trygghet och med 

bibehållet oberoende, bemötas med respekt, samt ha tillgång till god vård och omsorg. 

Hur dessa mål levs upp till i det svenska samhället diskuteras ofta i media, för det mesta 

är det brist på vård och omsorg som rapporteras. Rapportering gällande vård och 

omsorg nattetid förekommer sällan, dock uppmärksammades i slutet av juni 2009:  

 

Äldreomsorgen i Västerås får kritik av Socialstyrelsen för den stora 
arbetsbörda som läggs på stadens nattsjuksköterskor. Nattetid består dygnet- 
runt-bemanningen av endast en sjuksköterska som har ansvar för över 1600 
patienter (SR. Västmanland, 2009) 

 
Liknande situation har visat sig i detta avhandlingsarbete. Under de år jag har haft 

förmånen att följa nattsjuksköterskor i en kommuns äldreomsorg, har en markant 

ökning skett av antalet vårdtagare för vilka sjuksköterskor har omvårdnadsansvar. 

Ökning av vård och omsorgsbehov hos äldre kan relateras till ökad prevalens av 

åldersrelaterade sjuklighet och invaliditet (Blackman, 2000). Inom de närmaste 50 åren 

är prognosen dessutom att antalet äldre människor i världen kommer att öka markant 

(Sveriges Kommuner och Landsting, 2008). Denna ökning av antalet äldre medför 

också att sjukdomsmönster ändras och det kommer att leda till stora förändringar i 

behovet av vård och omsorg (Davies & Higginson, 2004; WHO, 2002). Denna 

förändring kommer också att påverka vård- och omsorgsbehov nattetid. 

 

I denna avhandling är det nattsjuksköterskors vårdande och reflektion inom kommunal 

äldreomsorg som utgör intresseområdet. Området har studerats med syfte att skapa 

ökad kunskap om och förståelse för vård och omsorg av äldre vårdtagare. Begreppet 

vårdtagare används genomgående i avhandlingsarbetet av den anledningen att 

kontexten är kommunal äldreomsorg där patientbegreppet inte används.  

 

Vissa engelska begrepp som nursing (omvårdnad), caring in nursing (vårdande i 

omvårdnad) och  caring for (vårdande) kommer utifrån de i parentes angivna svenska 

översättningarna att tillämpas som centrala begrepp. Caring for översatt till vårdande 

har i en begreppsanalys (Karlsson, Sivonen, & von Post, 2007) givits betydelsen ’att 
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bry sig om’. Att bry sig om beskrivs visa vägen för en inre etisk hållning, utifrån att bli 

berörd vilket tar sig uttryck i ansvarsfullt vårdande. En sjuksköterska som bryr sig om, 

beskrivs prioritera vårdtagaren i att visa på mod, intresse och förmåga att lyssna till 

vårdtagaren (Karlsson, Bergbom, von Post, & Berg-Nordenberg, 2004). 

 

Omsorg kommer att användas utifrån den engelska betydelsen av caring about. På 

Svenska används ofta begreppet omsorg synonymt eller i kombination med vård 

(Köhler & Messelius, 2006; Nationalencyklopedin, 1996; Stora Focus, 1989; Wessén, 

1997).  Vård och omsorg är beskrivningar som finns i många olika sammanhang. I 

avhandlingsarbetet görs en skillnad mellan dessa begrepp då vård används för att 

beskriva en mer direkt anknytning till att vårda med tillsyn förenad med behandling 

(Nationalencyklopedin, 1996), behandla, sköta om (Köhler & Messelius, 2006; 

Nationalencyklopedin, 1996) vakta, ansvara för och beskydda (Wessén, 1997). Omsorg 

används i en mer distanserad betydelse i rådgivning (Stora Focus, 1989) att ha 

bekymmer om, visa omtänksamhet, omtanke, tillsyn och uppmärksamhet (Köhler & 

Messelius, 2006; Wessén, 1997) samt att ge stöd och service (Nationalencyklopedin, 

1996).   
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2 BAKGRUND 
 

Avhandlingens bakgrund tar utgångspunkt i beskrivning av sjuksköterskors vårdande 

följt av avsnitten kommunal äldreomsorg och sjuksköterskor, sjuksköterskors vårdande 

på natten, sjuksköterskor och reflektion för att avslutningsvis beskriva sammanhanget 

gerontologisk omvårdnad. 

 
2.1 SJUKSKÖTERSKORS VÅRDANDE  

Vårdande i föreliggande avhandlingsarbetet innebär grunden till omvårdnad som 

sjuksköterskor utför i sin yrkesutövning. Med omvårdnad avses det kontextuella 

kunskapsområde för sjuksköterskor där de hämtar kunskap från olika vetenskaper och 

områden. Omvårdnad ses som sjuksköterskans professionella verksamhet. Det 

överordnade perspektivet är dock vårdande som beskrivs i vårdvetenskap (Dahlberg, 

Segesten, Nyström, Suserud, & Fagerberg, 2003; Eriksson, 2001; Watson, 1985) som 

utgår från vårdtagarens livsvärld (Dahlberg et al., 2003) och upplevelser (Eriksson, 

1987; Eriksson, 2001). Intresseområdet som avses att studeras är vårdande i 

omvårdnad. Hur omvårdnad genomförs är beroende av sjuksköterskans syn på 

vårdtagaren, förståelse av vårdande och förutsättningarna för vårdande. Omvårdnad 

omfattar och förutsätter ett etiskt förhållningssätt (Eriksson, 1997; Eriksson, 2001; van 

Hooft, 2003; Watson, 2003), vilket det engelska begreppet för sjuksköterskors 

vårdande: caring in nursing (van Hooft, 1999, 2003) beskriver.  Enligt van Hooft  

(2003) omfattar vårdande i sjuksköterskors omvårdnad ett vårdandeperspektiv och ett 

rättviseperspektiv (van Hooft, 2003). Vårdandeperspektivet innebär det etiska krav som 

erfars i mötet med den som är i behov av vård. Rättviseperspektivet innebär rättigheter 

och skyldigheter utifrån sjuksköterskors yrkesperspektiv. Balansen mellan dessa 

perspektiv utgör vårdande i sjuksköterskors omvårdnad.  

 

Vårdande kan därmed anses härstamma i dygdeetik (van Hooft, 1999, 2003, 2006), 

vilket anknyts till Noddings (1984) vårdetik, som beskriver relationer som det basala i 

vårdande. Vårdande i denna etik innebär en relation som karakteriseras av vårdarens 

mottaglighet, medkänsla och förståelse för den som är i behov av vård.  En tillämpning 

av Noddings vårdetik innebär att vårdande kan appliceras som ett centralt begrepp i 

sjuksköterskors yrkesutövning, som vårdande i omvårdnad (van Hooft, 2003). 

Tillämpning av vårdande och därmed vårdetik förutsätter reflektion (Malmsten, 1999; 
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Wiklund, 2003), utifrån vad som sker med vårdtagaren, hur denne upplever situationen 

och vad som sker i samspelet mellan vårdtagaren och sjuksköterskan och/eller andra 

inblandade personer (Gustafsson, Asp, & Fagerberg, 2007; Gustafsson & Fagerberg, 

2004). Dock bör nämnas att sjuksköterskor vårdar i många olika kontexter. 

Föreliggande avhandling handlar om kontexten kommunal äldreomsorg.  

 
2.2 KOMMUNAL ÄLDREOMSORG OCH SJUKSKÖTERSKOR  

Inom den kommunala äldreomsorgen bedrivs idag mer än 1/3 av all sjukvård, vilket är 

en konsekvens av kortare vårdtider inom akutsjukvård, som har medfört att avancerad 

vård bedrivs inom den kommunala äldreomsorgen (Socialstyrelsen, 2009a; Thorslund, 

2009). Ädelreformen (SOU 09) som genomfördes år 1992 skulle samla den 

fragmentariska hälso- och sjukvården samt sociala omsorgen i en och samma 

organisation för att förbättra och nyttja resurser i omsorg av äldre effektivare 

(Carlström, 2005). En konsekvens av denna är att inom hemsjukvården vårdas i dag 

äldre som för 10 år sedan skulle ha varit självklara för en plats på ålderdomshem, 

gruppboende för demenssjuka eller sjukhem (Thorslund, 2009).  

 

Ädelreformen har haft stor inverkan på hur kommunal äldreomsorg organiserats. Den 

regleras av två separata lagar, Socialtjänstlagen [SoL] (SFS 2001:453) och Hälso- och 

sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763). SoL reglerar biståndshandläggares, 

verksamhetschefers för äldreboenden och omsorgspersonalens (undersköterskor och 

sjukvårdsbiträden) arbete medan HSL styr sjuksköterskors och läkares verksamhet. 

Omsorgspersonalen befinner sig i organisationen på samma nivå som sjuksköterskor 

vilket innebär att sjuksköterskor i kommunal äldreomsorg inte har arbetsledande 

befogenheter gentemot omsorgspersonalen (Karlsson, 2007; Karlsson, Ekman, & 

Fagerberg, 2009). I den kommunala äldreomsorgen har sjuksköterskor 

omvårdnadsansvar (SFS 1998:531; SOU 09) i funktionen att bedriva hälso- och 

sjukvård och ansvara för sjukvårdande behandlingar (Carlström, 2005). Befattningen 

kommunal sjuksköterska har inte några krav om specialistutbildning inom t.ex. 

äldrevård, primärvård, geriatrik eller gerontologi. Sjuksköterskornas arbete innebär till 

stor del ensamarbete med en funktion som omfattar medicinsk rådgivning, handledning 

och sjukvårdande behandlingar som kräver sjuksköterskas befogenheter (Hjalmarsson, 

2006; Tunedal & Fagerberg, 2001).  
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Under de 17 år som har passerat sedan Ädelreformen genomfördes, har många 

regionala organisationsmodeller för kommuners sociala omsorg om äldre vuxit fram 

(Socialstyrelsen, 2009c). Det framkommer att sjuksköterskors plats i dessa 

organisationer varierar, dock är det vanligt förkommande att sjuksköterskor anlitas 

utifrån en konsultfunktion (Hjalmarsson, 2006; Westlund & Larsson, 2002). Behov 

finns att klargöra sjuksköterskefunktionen då många upplever oklarhet i arbetsuppgifter 

(Svensson, 2002) och förväntningar från andra berörda yrkeskategorier (Karlsson, 

2007). Den övergripande benämningen konsult för sjuksköterskans arbete inom 

äldreomsorg (Westlund & Larsson, 2002), tycks vara den beskrivning av 

sjuksköterskefunktionen som fått mest genomslag inom Svensk äldreomsorg. Svensson 

(2002) beskriver mer detaljerat denna funktion, indelat i tre områden. Det första 

området innebär att sjuksköterskan är konsult och teammedlem som gör bedömningar, 

vid behov kontaktar läkare och tar beslut och är rådgivande till omsorgspersonalen. Det 

andra området är sjuksköterskan som pedagog, vilket innebär att instruera, handleda 

och delegera uppgifter till omsorgspersonalen. När sjuksköterskan går in i en 

vårdsituation beskrivs det tredje området, projektledare. Begreppet projektledare 

används för att markera att det handlar om att under en begränsad tid gå in i 

vårdsituationer och göra insatser. Detta innebär att sjuksköterskor till liten del deltar i 

det vårdtagarnära vård- och omsorgsarbetet. Omsorgspersonal, läkare och 

biståndshandläggare beskrivs ha skiftande förväntningar på kommunala sjuksköterskor. 

De förväntas vara autonoma, ledare, jämställda och samtidigt underordnade. Vidare 

förväntas att sjuksköterskorna ska hålla ihop helheten i vården, samtidigt som de skall 

hålla sig inom sitt område. Dessa förväntningar beskriver den komplexa situationen 

som sjuksköterskors vårdande innebär (Karlsson, 2007).  

 

Sjuksköterskors funktion och organisationstillhörighet i den kommunala äldreomsorgen 

ser olika ut i Sverige (Socialstyrelsen, 2009a). En vanlig organisation innebär för 

sjuksköterskor att de befinner på en mellannivå och att de står under en enhetschefs 

ledning och är organiserade i en konsulterande funktion (Hjalmarsson, 2006; Westlund 

& Larsson, 2002). Detta innebär att sjuksköterskorna oftare har kontakt med 

omsorgspersonalen än vårdtagarna. Det är omsorgspersonalen som i huvudsak utför 

den vårdtagarnära vården och omsorgen. Deras huvudsakliga uppgift är omsorg enligt 

SoL (SFS 2001:453) men de utför också sjukvårdande uppgifter (SFS 1982:763) på 

delegation av sjuksköterska (SOSFS 1997:14). År 2007, var 4,8 % (10800) av personal 

inom kommunal äldreomsorg legitimerade sjuksköterskor (Sveriges Kommuner och 
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Landsting, 2008). Det finns inga tillgängliga uppgifter om hur många av dessa som 

enbart arbetar natt. Under nattetid ökar dessutom omfattningen av vårdtagare för vilka 

nattsjuksköterskorna har omvårdnadsansvar. Med regionala skillnader kan en 

sjuksköterskas omvårdnadsansvar omfatta hundratals upp till dryga tusentalet 

vårdtagare nattetid (Socialstyrelsen, 2009c).  

 

2.3 SJUKSKÖTERSKORS VÅRDANDE PÅ NATTEN 

Nattsjuksköterskor har omvårdnadsansvar under ungefär halva dygnet (Oléni, 

Johansson, & Fridlund, 2004). Det primära i vårdande under nattetid är att arbeta för 

vårdtagares välbefinnande, skapa tystnad och fridfull sömn (Meredith, 2000). Under 

nattjänstgöring administrerar ofta sjuksköterskorna läkemedel, ger behandlingar och 

gör olika medicinska bedömningar (Caffrey, 2005a; Eliopoulos, 2005). Som en 

konsekvens av organisationsförändringar och utveckling inom hälso- och sjukvård 

(Socialstyrelsen, 2005b) utför nattsjuksköterskor i Svensk kommunal äldreomsorg 

vårdinsatser som liknar de som sker under dagtid. Därutöver omfattar vårdande nattetid 

också många unika situationer och vårdproblem med t.ex. sömnsvårigheter, oro och 

nattlig ångest (Oléni et al., 2004). Få studier beskriver vårdande och omvårdnad som 

sker nattetid (Campell, Nilsson, & Pilhammar Andersson, 2008; Duxbury, 1994; Kelly, 

Berridge, & Gould, 2009; Meredith, 2000; Oléni et al., 2004), och de som finns 

beskriver vård i sjukhussammanhang (Oléni et al., 2004) inte i kommunal vård, i det 

sociala omsorgssammanhanget.  

 

Nattsjuksköterskor upplever att de har ett stort ledningsansvar i sitt arbete (MacMahon, 

1994).  Ett positivt värde att ibland överskrida sina befogenheter för att undvika 

kontakter med läkare finns beskrivet (Brooks & MacDonald, 2000). Den mindre 

personalbemanningen på natten medför att sjuksköterskan måste kunna lita till sin egen 

kunskap. Därför beskrivs nattjänstgöring inom vård och omsorg som mindre lämpligt 

för nyutbildad personal (Campbell, Nilsson, & Pilhammar Andersson, 2004). I 

jämförelse med nattsjuksköterskor verksamma inom likande områden i Storbritannien 

(Wheatly, 2004) och USA (Tucker & Smith, 1987) har svenska nattsjuksköterskor 

inom kommunal äldreomsorg en i huvudsak rådgivande funktion via telefon.  

 

2.4 SJUKSKÖTERSKOR OCH REFLEKTION  

Reflektion är ett begrepp som är väl beskrivet och utgör en pedagogisk metod för 

lärande inom sjuksköterskeutbildning se t.ex. (Durgahee, 1997; Jasper, 2007; Johns, 
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2001; Rolfe & Gardner, 2006). Även inom sjuksköterskors yrkesutövning framställs att 

reflektion har stor betydelse för lärande och yrkesutveckling (Christensen, 2009; 

Gustafsson & Fagerberg, 2004; Johns, 2000; Manthey & Vaughan, 2008; Mantzoukas, 

2008; Rolfe & Gardner, 2006). I sammanhang där reflektion beskrivs nämns ofta 

Donald Schön. Han beskriver reflektion ur ett epistemologiskt perspektiv utifrån 

yrkeskunnande i olika professioner (Schön, 1983; 1987). Schön delar in reflektion i tre 

olika aktiviteter: knowing-in-action, reflection-on-action och reflection-inaction. Gibbs 

(1988) har utifrån Schöns arbete om reflektion utvecklat en reflektionscykel som består 

av momenten: beskrivning, känslor, värdering, analys, slutsats och handlingsplan. 

Denna modell för reflektion utgör ett instrument för att medvetandegöra och strukturera 

reflektioner. Detta framkallar att personen som reflekterar utvecklar reflektionen till en 

erfarenhet som också kan grundlägga ett kunskapssökande för att hantera situationen 

bättre nästa gång den uppstår. 

 

Den insikt och förståelse som reflektionen främjar är att sjuksköterskan undersöker och 

upptäcker sig själv och i ord beskriver sitt omvårdnadsarbete (Rolfe & Gardner, 2006). 

Detta skall bidra till att medvetandegöra vad sjuksköterskan gör, hur sjuksköterskan gör 

det och varför hon/han handlar, tänker och känner som hon/han gör. Reflektion kan 

därmed medföra att vårdande kan ses i ett nytt perspektiv och leda till förändring och 

yrkesutveckling (Ekebergh, 2001). Genom upprepad bearbetning av sitt eget 

omvårdnadsarbete kan sjuksköterskan få insikt och förståelse och närma sig på så sätt 

en större medvetenhet. En sådan process stärker viljan och motivationen för arbetet och 

sjuksköterskan kan använda sig själv i vårdandet på ett mer konstruktivt sätt (Benner, 

Hooper-Kyriakidis, & Stannard, 1999). Dock bör sjuksköterskan vara trygg i sin 

kunskap för att kunna uppmärksamma och lära sig av det som utförs (Fagerberg, 1998; 

Gustafsson, Asp, & Fagerberg, 2007; Gustafsson & Fagerberg, 2004). Reflektion över 

vårdande avser i detta avhandlingsarbete en företeelse som med tankar, känslor och 

erfarenheter skapar mening i sjuksköterskors vårdande, i gerontologisk omvårdnad 

inom kommunal äldreomsorg nattetid.  

 
2.5 GERONTOLOGISK OMVÅRDNAD  

Gerontologisk omvårdnad innebär vård av äldre människor och syftar till att utforma 

vård för bästa möjliga livskvalitet och välbefinnande. Det skiljer sig från geriatrisk 

vård, som fokuserar vården av sjuka äldre. Gerontologi omfattar det normala åldrandet 

och inkluderar biologiskt, psykosocialt och socialt perspektiv (Wadensten, 2006) och 
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innebär en stödjande funktion och inte sjukdomsbehandling. Vårdande av äldre 

människor utfört av sjuksköterskor– benämns i internationell litteratur som 

gerontological nursing (Eliopoulos, 2005) eller community nursing (Caffrey, 2005b).  

Wadensten (2006) beskriver viktiga attribut för gerontologisk omvårdnad som: förmåga 

att skapa terapeutiska relationer med äldre människor, betoning på unikhet hos den 

äldre människan, klinisk kompetens och grundläggande skicklighet som sjuksköterska, 

god kommunikationsförmåga och kunskap om fysisk psykosocial förmåga som ändras 

med åldrande. Gerontologisk omvårdnad beskrivs omfatta: vård- och omsorg, 

omvårdnad, undervisning, värnande om och skyddande av vårdtagaren (advocacy), 

stöd, medicinska uppgifter och ansvar för delegering (Caffrey, 2005a; Eliopoulos, 

2005).  

 

Gerontologisk omvårdnad kan beskrivas som långtidsvård (Caffrey, 2005b) och 

palliativ vård (Johnston & Smith, 2006). Davis and Higginsson (2004) menar att 

palliativ vård i större utsträckning måste prägla omsorg och vård av äldre, då 

vårdbehovet ofta innebär komplexa tillstånd som kräver samarbete mellan grupper från 

olika verksamhetsområden. Eliopoulos (2005) hänvisar till amerikanska studier där det 

har påvisats både kvalitetsökning och minskade kostnader inom äldrevård där särskild 

gerontologisk kompetens finns hos sjuksköterskor. Denna koppling finns inte beskriven 

utifrån svenska sammanhang, dock konstaterar Socialstyrelsen (2009c) att hög 

sjuksköterskebemanning i kombination med en verksamhetsutformning som stöder 

lärande och utveckling, främjar god kvalitet i vård och omsorg av äldre.  
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3 PROBLEMFORMULERING 
 

Som en konsekvens av Ädelreformen och utveckling inom hälso- och sjukvård har det 

skett en förskjutning från den kliniska sjukvården till den kommunala äldreomsorgen 

med vård och behandling i privata hem eller kommunala boenden. Denna utveckling 

har medfört att nattsjuksköterskor inom det komplexa sammanhanget kommunal 

äldreomsorg, förutom att hantera de för natten unika situationer och problem utför 

vårdinsatser som liknar de som sker under dagtid. Vidare har äldres behov av hälso- 

och sjukvård ökat och kommer enligt prognoser att öka ännu mer inom en 50 års 

period.  

  

Nattsjuksköterskornas arbete innebär till stor del ensamarbete i en konsulterande 

funktion. Detta innebär att sjuksköterskorna är långt ifrån vårdtagarna med 

konsekvensen att de oftare har kontakt med omsorgspersonalen än vårdtagarna. 

Omsorgspersonalen är de som i huvudsak utför den vårdtagarnära vården och 

omsorgen. För nattsjuksköterskor i kommunal äldreomsorg i ett gerontologiskt 

sammanhang, innebär arbetet sällan vårdande möten med vårdtagare. Vad innebär då 

vårdande för nattsjuksköterskorna som i liten utsträckning möter de äldre vårdtagarna?  

Därtill finns oförenlig realitet och förväntningar på sjuksköterskors funktion i den 

kommunala organisationen, och under nattetid ökar dessutom omfattningen av 

vårdtagare för vilka nattsjuksköterskorna har omvårdnadsansvar. Därför finns behov att 

beskriva nattsjuksköterskors vårdande och förutsättningar för vårdande i 

arbetssituationen. Överlag är också vårdande nattetid i forskning sparsamt beskrivet 

och speciellt vårdande som sker nattetid i kommunal äldreomsorg är ringa undersökt. 

Sjuksköterskor måste kunna lita till sin egen kunskap och kunskap som nås med 

reflektion framställs ofta som ett gynnsamt sätt för sjuksköterskor att medvetandegöra 

och strukturera upplevelser för att utveckla kunskap och erfarenheter. Reflektion kan 

därmed medföra att vårdande kan förändras och utvecklas. Vårdande i sjuksköterskors 

omvårdnad utgår från relationer som det basala i vårdande. Utifrån detta är det 

intressant att belysa arbetssituationen och beskriva vad nattsjuksköterskors vårdande 

innebär, hur det erfars och upplevs när sjuksköterskorna har omvårdnadsansvar för 

stora grupper vårdtagare för att skapa ökad kunskap om och förståelse för vård och 

omsorg av äldre. 
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4 SYFTE 
 

Det övergripande syftet med avhandlingen är att beskriva vårdande och dess 

förutsättningar såsom det upplevs, uppfattas och reflekteras av nattsjuksköterskor inom 

kommunal äldreomsorg, för att skapa ökad kunskap om och förståelse för vård och 

omsorg av äldre. 

 

 

4.1 SYFTE FÖR DELSTUDIE I-IV 

 

Delstudie I: Syftet med studien var att belysa innebörden av vårdande som det upplevs 

av kommunala nattsjuksköterskor. 

 

Delstudie II: Syftet med studien var att undersöka förutsättningar för vårdande i    

kommunala nattsjuksköterskors arbetssituation. 

 

Delstudie III: Syftet med studien var att belysa nattsjuksköterskors omsorg om   

 omsorgspersonal i kommunal äldreomsorg. 

 

Delstudie IV: Syftet med studien var att beskriva kommunala nattsjuksköterskors  

uppfattningar av reflektion i arbetet. 

 



 

  11 

5 METOD 
 

Avhandlingsarbetets fyra delstudier är samtliga empiriska och har analyserats med 

metoder som har en kvalitativ ansats.  I denna metodansats har ett öppet och 

upptäckande förhållningssätt tillämpats för att försöka förstå det eftersökta i de olika 

delstudierna. Levd erfarenhet, som undersöktes i delstudie I, kan inte överföras direkt 

från en person till en annan. Det som kan överföras är innebörden av den levda 

erfarenheten (Ricoeur, 1976). I delstudie II undersöktes upplevelser och erfarenheter. 

Detta innebar att beskriva företeelser så som de upplevdes och kommunicerades 

(Downe - Wamboldt, 1992). För att beskriva hur det eftersökta visade sig (III) 

eftersträvades att beskriva fenomenet så som det visade sig i sin naturliga miljö (Baxter, 

1991). I delstudie IV undersöktes ’uppfattningar av’, vilket innebar att beskriva vad 

något uppfattas vara och vilket innehåll som ges i det för den person som beskriver sin 

uppfattning (Marton, 1981; 2005).    

 

5.1 URVAL 

För att besvara syftet eftersträvades en totalundersökning med samtliga tjänstgörande 

nattsjuksköterskor i en kommun. Med anledning av avhandlingsarbetets olika 

datainsamling som planerades att ske vid olika tidpunkter, beslutades att begränsa 

inkludering till att bestå av endast en kommuns nattsjuksköterskor. En betydande faktor 

för att möjliggöra dessa datainsamlingar var att kommunen skulle finnas på rimligt 

reseavstånd i Mellansverige. Chefer på olika nivåer och nattsjuksköterskor i en 

kommun tillfrågades och samtliga accepterade deltagande.  

 

5.2 KONTEXTBESKRIVNING OCH DELTAGARE 

Kontext för datainsamlingen var kommunal äldreomsorg i en medelstor kommun (drygt 

90 000 invånare) i Mellansverige. Nattsjuksköterskorna var organiserade i en egen 

enhet med en grupp bestående av sju nattjänstgörande sjuksköterskor (år 2005). Varje 

natt tjänstgjorde två sjuksköterskor. De hade ett uppdelat omvårdnadsansvar i ett 

geografiskt område med olika äldre- och serviceboenden och hemvårdsområden i 

kommunen. Sjuksköterskorna, som alla var kvinnor, hade vid projektets start mellan 6 

till 35 års erfarenhet som sjuksköterskor från olika verksamhetsområden inom både 

hälso- och sjukvård och kommunal äldreomsorg.  
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Sjuksköterskornas arbete innebar att de var i beredskap och fanns tillgängliga för att 

stödja och instruera omsorgspersonal samt vid behov göra besök på vårdenheter eller i 

privata hem inom 30 minuter efter telefonkontakt. Av säkerhetsskäl åkte 

sjuksköterskorna, så långt det var möjligt, tillsammans på olika besök. De utförde också 

planerade avancerade medicinsktekniska behandlingar hos landstingets 

primärvårdspatienter. Sjuksköterskorna gjorde också kontaktbesök hos personer som 

vårdades palliativt i livets slutskede. Vid behov kontaktade sjuksköterskorna 

jourhavande distriktsläkare, och om det fanns akuta medicinska problem överförde 

sjuksköterskorna vårdtagare till det närliggande länsdelssjukhusets akutmottagning. 

Uppskattningsvis hade två sjuksköterskor 30 - 50 telefonsamtal under en natt. I 

medeltal tog ett besök av en sjuksköterska ca 45 minuter. Under en natt med hög 

arbetsbelastning genomfördes cirka 15 besök på olika enheter och i privata hem. 

 

År 2005, när datainsamlingen påbörjades (II, IV), hade sjuksköterskorna 

omvårdnadsansvar för 21 enheter med äldreboende och 25 olika gruppboende med 

handikappade personer (1104 vårdtagare). Vid datainsamlingen till delstudie I 

omfattade sjuksköterskornas omvårdnadsansvar även hemvårdens vårdtagare, och de 

gav även stöd till omsorgspersonal som åker till personer som har trygghetslarm i 

privata hem. Sjuksköterskorna var också tillgängliga för akuta omvårdnadsbehov hos 

invånare inom kommunens upptagningsområde. Totalt omfattade sjuksköterskornas 

omvårdnadsansvar då omkring 2700 personer. Vid datainsamling till delstudie III (år 

2007 och 2008) framkom år 2008 att sjuksköterskorna även hade omvårdnadsansvar 

för patienter inom kommunens socialpsykiatri, vilket innebar att de totalt hade 

omvårdnadsansvar för omkring 2900 vårdtagare/natt.  

 

5.3 DATAINSAMLING  

Data har samlats in i tre olika faser under åren 2005-2008. Datainsamlingen omfattar 

samtliga nattsjuksköterskor i den aktuella kommunen. Vid datainsamling till delstudie 

II och IV deltog samtliga anställda sjuksköterskor (n=7). Vid datainsamling till 

delstudie III hade en sjuksköterska avslutat anställningen, vilken inte återbesattes, och 

detta innebar att de sex deltagarna (III) var samtliga anställda nattsjuksköterskor i 

kommunen. Vid datainsamling till delstudie I var det ytterligare ett bortfall på en 

sjuksköterska med anledning av sjukdom. Delstudier, antal deltagare, datainsamling 

och metoder illustreras i följande figur:  
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Figur1. Datainsamlingar och metoder 
 
 
5.4 INTERVJUER OCH DAGBOKSANTECKNINGAR 

Data samlades in genom intervjuer (I, II, IV) och dagboksanteckningar (II). Vid 

studien med två datainsamlingar (II) genomfördes först intervjuer. Därefter 

instruerades sjuksköterskorna att skriva dagboksanteckningar i en struktur enligt Gibbs 

(1988) reflektionscykel. Anteckningarna skulle omfatta minst fyra 

omvårdnadssituationer i deras arbete, och dessa skulle genomföras inom en period på 

fyra veckor.  

 

Samtliga intervjuer genomfördes som kvalitativa forskningsintervjuer (Kvale, 1996) 

med några förutbestämda inledningsfrågor och samtliga spelades in på band (I, II, IV). 

Uppföljningsfrågor varierade mellan de intervjuade sjuksköterskorna utifrån deras 

individuella berättelser (I), beskrivna erfarenheter (II) eller uppfattningar (IV). 

Intervjuerna varade mellan 55 till 120 minuter (I, II, IV). I delstudie I var intervjuerna 

narrativa, vilket innebar samtal som syftade till att fånga intervjupersonens berättelser 

om sin levda erfarenhet (Mishler, 1986). Samtliga intervjuer genomfördes i enrum och 

enligt deltagarnas önskemål om tid och plats. Såväl bandinspelade intervjuer som 

dagboksanteckningar transkriberades ordagrant. 

 
5.5 DELTAGANDE OBSERVATIONER  

För att studera sjuksköterskornas omsorg om omsorgspersonal i kommunal 

äldreomsorg (III) samlades data in med deltagande observationer (Dahlberg, Dahlberg, 

& Nyström, 2008). Syftet var att studera sjuksköterskornas omsorg om 

omsorgspersonal i naturlig miljö. Datainsamlingen omfattade observationer med 

fältanteckningar och uppföljande intervjuer. Fältanteckningar vid observationerna 

omfattade beskrivningar av situationerna som observerades, orsaker till kontakt med 

sjuksköterska, miljöbeskrivningar, deltagare, handlingar och mina egna reflektioner om 

omsorgen. Mitt deltagande i själva situationen innebar att jag endast talade om någon 

 Delstudie I Delstudie II Delstudie III Delstudie IV 

Deltagare Fem sjuksköterskor 
(n=5) 

Samtliga anställda 
sjuksköterskor (n=7) 

Samtliga anställda 
sjuksköterskor (n=6) 

Samtliga anställda 
sjuksköterskor 
(n=7) 

Data 
insamling 

Intervjuer  Intervjuer och 
dagboksanteckningar 

Deltagande 
observationer 

Intervjuer  

Metod Fenomenologisk 
hermeneutik  

Tematisk 
innehållsanalys 

Tematisk 
innehållsanalys 

Fenomenografi 
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ställde en direkt fråga. Data från deltagande observationerna reflekterades senare, under 

samma natt i uppföljande intervjuer med de två observerade sjuksköterskorna. 

Utgångspunkten i dessa intervjuer var att sjuksköterskorna ombads berätta mer om 

omsorgen om omsorgspersonal som observerats och att de ytterligare skulle beskriva 

sina upplevelser av och reflektioner om detta. Data till delstudie III omfattade 

observationer genomförda under totalt sju nätter (år 2007 och 2008).  

 
5.6 DELSTUDIE I - FENOMENOLOGISK HERMENEUTIK 

En fenomenologisk hermeneutisk metod, inspirerad av Paul Ricoeur och utvecklad av 

Lindseth och Norberg (2004) användes för att beskriva innebörder av levd erfarenhet 

genom att tolka intervjutexter (I). Narrativa intervjuer genomfördes med 

nattsjuksköterskorna, en viss tolkning skedde redan i intervjusituationen, då mina 

frågor och följdfrågor ställdes utifrån min tolkning och förståelse. Lindseth och 

Norberg (2004) beskriver forskningsintervjun som konstruerad i interaktion mellan en 

intervjuad och den som intervjuar. Texten skapades således i en delad språklig kontext 

där båda parter delar förståelse i dialogen i intervjusituationen.  

 

5.6.1 Dataanalys  

Analys av intervjutexter skedde i en dialektisk rörelse mellan tre faser. Det var naiv 

läsning som ledde till naiv förståelse, tematisk strukturanalys som ledde till subteman 

och teman samt kritisk läsning som mynnade ut i en tolkad helhet (Lindseth & Norberg, 

2004). De tre faserna innebar en pendling mellan att se texten som en helhet eller som 

delar samt mellan förståelse och förklaring. Analysprocessen inleddes med att läsa 

texten och samtidigt lyssna på inspelningarna för att få en första förståelse. Texten 

lästes sedan ett flertal gånger för att få en förståelse av texten som helhet. Därefter 

formulerades en första naiv förståelse av innebörderna i texten. Nästa steg i 

analysprocessen var strukturanalysen, där en detaljerad och kritisk analys innebar att 

texten förklarades och skulle verifiera den naiva förståelsen. Detta var en process som 

pågick tills det fanns samstämmighet mellan den naiva förståelsen och resultatet av 

strukturanalysen.  

 

Strukturanalysen innebar att texten delades in i meningsenheter som hade en egen 

innebörd. En meningsenhet kunde vara några enstaka ord, flera meningar eller ett 

stycke. Under analysprocessen fanns det med den naiva förståelsen som grund, en 

pågående dialog med texten utifrån frågorna: Vad säger texten?  Vad är innebörden? 
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Vad pekar texten på och vilken förståelse öppnar sig framför texten? Meningsenheterna 

jämfördes med varandra, kondenserades, abstraherades i gemensamma innebörder till 

subteman och dessa sammanfördes till teman. Ett tema var en innebörd som löpte som 

en tråd genom texten. Nästa steg, den kritiska läsningen, var baserad på förförståelse, 

den naiva förståelsen, teman och subteman och ledde fram till en tolkad helhet. Den 

tolkade helheten reflekterades slutligen i förhållande till forskningsfrågan, studiens 

kontext och relevant litteratur. Litteraturen hjälpte till att förklara, revidera, vidga och 

fördjupa förståelsen av texten. Den tolkade helheten undersöktes kritiskt, eftersom den 

skulle belysa innebörder i levda erfarenheter. 

 
5.7 DELSTUDIE II OCH III - TEMATISK INNEHÅLLSANALYS 

En tematisk innehållsanalys (Baxter, 1991) användes för att analysera data från 

delstudie II och III. Innehållsanalys användes för att försöka nå fördjupad förståelse av 

vårdande (II) och omsorg (III) genom att relatera textens innehåll till kontext. Vid 

intervjuer (II) och uppföljande intervjuer (III) ombads de intervjuade (II) att fritt 

beskriva upplevelser, reflektioner och vidareutveckla mina observationer (III) om 

fenomenet som studerades. Jag blev medskapare av texten genom att stimulera den 

intervjuade till vidare beskrivningar (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). I 

tolkningsprocessen hade kontext betydelse i både det manifesta innehållet (Downe - 

Wamboldt, 1992) och det latenta innehållet (Baxter, 1991; Downe - Wamboldt, 1992).  

 

5.7.1 Dataanalys  

Analysen innebar en stegvis kategoriseringsprocess utifrån de i texterna (intervjuer och 

dagboksanteckningar) beskrivna erfarenheter av vårdande (Noddings, 1984; van Hooft, 

2003) i arbetssituationen (II) och vårdande (van Hooft, 2003) i form av omsorg om 

omsorgspersonalen (III).  Texten lästes inledningsvis som en helhet för att få en första 

förståelse. Ett inledande fokus var riktat mot det textnära, manifesta innehållet. 

Texterna omvandlades sedan i meningsenheter som innefattade det eftersökta 

innehållet. Meningsenheter kunde vara en del av en mening, en hel mening, ett stycke 

eller flera stycken tillsammans, vilka hade liknande innehåll (Downe - Wamboldt, 

1992; Graneheim & Lundman, 2004; Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Denna 

process gav sammanlagt 89 meningsenheter (II) respektive sammanlagt 208 

meningsenheter (III). I nästa steg kondenserades och kodades beskrivningar av det 

manifesta innehållet utifrån respektive delstudies syfte (Downe - Wamboldt, 1992; 

Graneheim & Lundman, 2004). I övergången till att tolka innehållet, söktes den latenta 
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meningen och koderna bildade kategorier, vilka omfattade flera koder med likande 

innehåll. I den fortsatta tolkningsprocessen utgjorde det manifesta innehållet bakgrund 

för att i tolkning av den latenta meningen söka förståelse för vad koder och kategorier 

hade för underliggande innehåll. I denna tolkningsprocess abstraherades innehållet i 

kategorierna i subteman och teman för att beskriva den latenta meningen (Baxter, 1991; 

Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Betydelser som framträdde i de tolkade 

temana verifierades såväl i kondenserade meningsenheter som i koder, kategorier och 

subteman. Analysen skedde i en interaktion mellan det berättade och 

dagboksanteckningar (II), eller det observerade och vidare beskrivna (III) och 

kontexten.  

 

5.8 DELSTUDIE IV - FENOMENOGRAFI 

En fenomenografisk ansats användes för att beskriva sjuksköterskors uppfattningar av 

reflektion i arbetet (IV). Den tillämpades för att beskriva variationer av uppfattningar i 

sjuksköterskornas verklighet. Grundläggande i metoden är förståelsen för individers 

dynamiska och kontextspecifika erfarande av sin värld (Marton, 1981; Marton & 

Booth, 1997).   

 

5.8.1 Dataanalys 

Utsagor om reflektion i kommunala nattsjuksköterskors arbete (IV) analyserades med 

fenomenografisk metod (Marton, 1981). Den fenomenografiska bearbetningen av 

data innebär medvetenhet om sammanhanget - kontexten, och analysprocessen 

genomfördes som en rörelse mellan del och helhet.  Data analyserades utifrån sju steg 

(Dahlgren & Fallsberg, 1991; Sjöström & Dahlgren, 2002), vilket innebär en 

analysprocess med sökande efter kvalitativt skilda variationer som beskrev 

uppfattningar av reflektion i de kommunala nattsjuksköterskornas arbete. Stegen 

omfattade bekantgörande, sammanställning, jämförelse, gruppering, artikulering, 

etikettering och kontrastering. Sökandet efter utsagor utifrån studiens syfte gav 185 

utsagor (meningsenheter), vilka beskrev uppfattningar och utgjorde underlag för 

analys. Utsagorna kondenserades för att finna betydelse i långa beskrivningar eller 

dialoger. Samstämmighet och variationer i utsagorna identifierades och sorterades 

utifrån uppfattningarnas karakteristik med utgångspunkt i jämförelse av likheter och 

skillnader dem emellan. Kategorierna som framträdde jämfördes och formulerades så 

att de beskrev utfallsrummet i kvalitativt skilda variationer av sjuksköterskornas 

uppfattningar av reflektion i arbetet.  
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5.9 ETISKA REFLEKTIONER 

Genom hela avhandlingsarbetet, från val av problemområde och genomförande till 

publicering av resultat har forskningsetiska överväganden beaktats (Gustafsson, 

Hermerén, & Petersson, 2006). Inför samtliga delstudier (I-IV) erhölls etiskt tillstånd 

från en regional etisk kommitté (Dnr 2004-Ö-437). Utifrån ändrade förutsättningar (I, 

II, IV) och tillägg (III) kompletterades etikprövningen. Bifall erhölls som beslut 2005-

05-11 och 2007-06-01. Samtliga delstudier i avhandlingsarbetet har vägletts av SSNs 

etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning (Sykepleiernes Samarbeid i Norden, 2003). 

Fyra krav i dessa riktlinjer har uppfyllts: saklig och tydlig information har givits till 

deltagarna, studierna är utförda efter deltagarnas samtycke, deltagarnas säkerhet har 

ansvarats för och garantier för konfidentialitet har iakttagits. Deltagarnas 

konfidentialitet har skyddats genom att all insamlad data har kodats och förvaras under 

sekretess. 

 

Enligt principen om att göra gott ska forskning vara till nytta för den eller de grupper 

forskningen avser. I en risk-/nyttobedömning (Gustafsson et al., 2006; Polit & Beck, 

2008) ansågs att riskerna för deltagarnas upplevelser av obehag var liten. Dock kan 

människors levda erfarenheter och den personliga närheten i intervjusituationen 

medföra att känsliga minnen och upplevelser framkallas. Därför erbjöds samtliga 

informanter samtalshjälp av en utomstående person om behov skulle uppstå efter 

intervjuerna (I, II, IV). Mig veterligen utnyttjade ingen av de deltagande 

sjuksköterskorna erbjudandet. Empiriska studier med yrkesutövare bör också beakta att 

datainsamling kan förbruka deltagarnas arbetstid. Med medvetenhet och vaksamhet om 

dessa risker bedömdes att en större nytta med studierna skulle åstadkommas i 

jämförelse med riskerna för skada. 

 

För att få tillgång till fältet krävdes informerat samtycke (SFS 2003:460) från alla 

inblandade parter. Därför ställdes först frågan till enhetschefen för nattsjuksköterskorna 

och omsorgschefen med ansvar för äldreomsorgen i den aktuella kommunen. Efter 

deras samtycke ställdes frågan till de berörda nattsjuksköterskorna vid ett muntligt 

informationstillfälle då också skriftlig information delades ut. Samtliga 

nattsjuksköterskor samtyckte då till att deltaga. För att informerat samtycke ska kunna 

ges krävs att det har funnits en faktisk valfrihet, och därför skedde ytterligare en 

förfrågan via e-post. Detta för att minska risken för upplevelser av grupptryck och 
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obehag över att tacka nej till deltagande inför gruppen. Efter att deltagarna samtyckt via 

e-post eller via telefonkontakt, bestämdes tid och plats för den första datainsamlingen 

(II,IV). Förfarandet med e-postförfrågan tillämpades inför samtliga datainsamlings-

tillfällen (I-IV). Till datainsamling för delstudie I avböjde en sjuksköterska via e-post 

deltagande med anledning av långvarig sjukdom. En annan sjuksköterska avböjde 

fortsatt deltagande i delstudie I och III med anledning av avslutad anställning. I 

delstudie III, där observationer tillämpades, bad jag sjuksköterskorna att be vårdtagare, 

eventuella anhöriga och omsorgspersonal som blev delaktiga, om tillåtelse för att göra 

observationer. Ingen av de tillfrågade avböjde observation. I samband med 

observationerna följde jag samma tystnadsplikt som gäller för hälso- och 

sjukvårdspersonal (SFS 1998:531). Under observationerna (III) hade jag rollen som 

observatör, ej sjuksköterska, vilket några enstaka gånger upplevdes som en moralisk 

konflikt. Det var i situationer då jag uppmärksammade brister i vårdande men jag 

undvek att ingripa.  
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6 RESULTAT 
Avhandlingens delarbeten presenteras utifrån följande struktur: resultat från delstudie I 

beskrivs med utgångspunkt i en sammanfattning av den tolkade helheten. Resultat från 

delstudie II och III redovisas utifrån teman där respektive tema med tillhörande 

subteman har skrivits ihop i en sammanhängande text. Resultat från delstudie IV 

beskrivs i utfallsrum med utgångspunkt i kategorier och tillhörande underkategorier 

skrivna i en sammanhängande text. 

 

6.1 DELSTUDIE I 

Syftet med delstudie I var att belysa innebörden av vårdande så som det upplevs av 

nattsjuksköterskor inom kommunal äldreomsorg. Nattsjuksköterskornas vårdande 

innebär att med ett vårdande förhållningssätt värna om vårdtagaren, ha omsorg om och 

ge viss service till omsorgspersonalen. Det vårdande förhållningssättet innebär att 

vårdtagarens bästa prioriteras framför anhörigas bästa och även framför 

omsorgspersonalens behov och önskningar. Sjuksköterskornas vårdande av vårdtagarna 

innebär ofta en förmedlad vård i en triad, där vårdtagaren vårdas via 

omsorgspersonalen eller anhöriga. Detta vårdande innebär vårdande på distans, där 

vården är beroende av omsorgspersonalen eller anhöriga, men där sjuksköterskorna är 

tillgängliga och stödjer omsorgspersonal eller anhöriga i deras vård och omsorg om 

vårdtagaren. Sjuksköterskornas vårdande på distans innebär att de framhåller och 

betonar vårdtagarnas perspektiv i syfte att skydda och värna om deras behov, 

välbefinnande och värdighet. Detta är viktigare än motsvarande krav från 

omsorgspersonalen och anhöriga. Sjuksköterskornas vårdande beskrivs som en strävan 

att svara mot ett överordnat omvårdnadsansvar relaterat till yrkesmässiga krav som 

legitimerad sjuksköterska. Nattsjuksköterskornas vårdande innebär paradoxerna: att 

vara nära på distans, att vara ansvarig utan kontroll och att vara oberoende i beroende.  

 

6.2 DELSTUDIE II  

Syftet med delstudie II var att undersöka förutsättningar för vårdande i kommunala 

nattsjuksköterskors arbetssituation. Sjuksköterskornas vårdande beskrivs som beroende 

av organisationen och omsorgspersonalen, och det är sammanflätat med det faktum att 

nattsjuksköterskorna inte är arbetsledare för omsorgspersonalen. Beroende i 

sjuksköterskornas vårdande innebär att de är lämnade att lita till att omsorgspersonalen 

uppmärksammar och bedömer vårdtagarnas tillstånd och behov av omvårdnad i en 
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välfungerande organisation. Yrkesmässigt ansvar beskriver sjuksköterskornas vårdande 

utifrån lagar, författningar, yrkets etiska kod och sjuksköterskornas egen förståelse av 

vad yrket innebär. Ett grundläggande förhållningssätt i professionen sjuksköterska, 

verksam nattetid, innebär att prioriterat försvara och värna om vårdtagaren genom att 

inta ett vårdtagarperspektiv och kritiskt granska, bedöma och diskutera behandlingar, 

vårdande och vårdbehov. Brister i förutsättningar för vårdande innebär frustration 

utifrån sjuksköterskornas egen och omsorgspersonalens kunskapsbrist och relateras till 

vårdande av äldre med demenssjukdom med utåtagerande och aggressiva symtom. 

Autonomi i sjuksköterskornas vårdande beskriver självständighet som en förutsättning 

för att hantera arbetet, vilket i huvudsak innebär förmedlat vårdande som 

kommuniceras via telefon i kontakt med omsorgspersonalen eller anhöriga.  

 

6.3 DELSTUDIE III  

Syftet med delstudie III var att belysa nattsjuksköterskors omsorg om omsorgspersonal 

i kommunal äldreomsorg. Ömsesidig tilltro, förståelse i ett vårdande förhållningssätt 

med omsorg om omsorgspersonalen är grundat i nattsjuksköterskornas engagemang att 

försöka förstå, intresse av och medvetenhet om omsorgspersonalens stundtals svåra 

arbetssituation. Sjuksköterskorna ställer sig på omsorgspersonalens sida och värnar om 

dem i kontakter med andra vårdgivare och i vissa fall med deras kollegor på dagtid och 

arbetsledare. Ömsesidig tilltro mellan sjuksköterskorna och omsorgspersonalen innebär 

en gemensam acceptans att sjuksköterskorna är överordnade med övergripande ansvar, 

dock med ett delat ansvar att bereda gynnsamma möjligheter till god vård av äldre 

vårdtagare nattetid. Sjuksköterskornas omsorg om omsorgspersonalen innebär att stödja 

dem i deras vårdande av de äldre vårdtagarna och i kontakter med deras anhöriga. 

Sjuksköterskornas omsorg om omsorgspersonalen innebär ett informellt ledarskap, att 

utifrån medicinsk kompetens och befogenheter intar sjuksköterskorna en överordnad 

ledarfunktion i omvårdnaden. Sjuksköterskorna värnar om omsorgspersonalen utifrån 

personkännedom och kunskap om dess resurser och kompetens. Omsorg om 

omsorgspersonal framstår som vårdande i form av arbetsledning.  I sjuksköterskornas 

tillit till och respekt för omsorgspersonalens individuella resurser och kunskaper 

anpassas instruktioner, ordinationer och delegeringar.  
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6.4 DELSTUDIE IV  

Med syftet att beskriva nattsjuksköterskors uppfattningar av reflektion i arbetet (IV) 

framstår att reflektion uppfattas som ett ”taget för givet” fenomen. I sammanhanget 

framträder inte reflektion som ett isolerat fenomen, utan istället beskrivs det utifrån 

förmåga att reflektera, förutsättningar och betydelser i sjuksköterskors yrkesutövning. 

Utfallsrummet av sjuksköterskornas uppfattningar av reflektion utgörs av två 

kategorier. Den första kategorin är Tillämpning av reflektion med underkategorierna 

’Ett instrument för att tolka’, ’En strategi för att hantera arbetssituationen’ och ’En 

metod för lärande’. Den andra kategorin omfattar Förutsättningar för reflektion med 

underkategorierna ’Närvaro möjliggör reflektion’, ’Flexibilitet innebär reflektion’ och 

’Mod i tanke och handlingar förbättrar reflektion’. Kategorin tillämpning av reflektion 

beskriver att reflektion sker med ett syfte. Reflektion har ett innehåll att lära av, något 

som tolkas eller skall förstås eller något svårt och känslomässigt berörande. Reflektion 

uppfattas förutsätta förmågor som närvaro, flexibilitet och mod. Att reflektera uppfattas 

innebära att kunskapsmässigt och etiskt, och utifrån personliga ställningstaganden, 

värdera och bedöma situationer och handlingar. Det som reflekteras är upplevelser i 

stunden, reflektion-i-handling, men också det som erfarits och utförts, reflektion-efter-

handling, där det som skett eller erfarits reflekteras.  
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7 DISKUSSION 

 
7.1 RESULTATDISKUSSION 

Avhandlingsarbetets övergripande syfte var att beskriva vårdande och dess 

förutsättningar såsom det upplevs, uppfattas och reflekteras av nattsjuksköterskor inom 

kommunal äldreomsorg. Inom syftet ryms också avsikten att skapa ökad kunskap om 

och förståelse för vård och omsorg av äldre. Nattsjuksköterskornas vårdande är 

komplext och sker nattetid i ett sammanhang med personer som på olika sätt påverkar 

och interagerar i vårdandet. Vårdandet kan förstås som en helhet med dimensioner som 

är integrerade i varandra. Dimensionerna som framträder i resultaten ska ses utifrån 

denna integrering samt att vårdande utgör dimensionernas bakgrund, likväl som 

dimensionerna utgör vårdandets bakgrund. Reflektion framträder då som 

sammanlänkande och binder ihop vårdande med dimensionerna och dimensionerna 

med vårdande.  Nattsjuksköterskors vårdande i kommunal äldreomsorg kommer 

fortsättningsvis att diskuteras utifrån ’Vårdande i en organisationsdimension’, 

’Vårdande i en självförståelsedimension’ och ’Vårdande i en yrkes- och 

relationsdimension’ (figur 2).  

 

Figur 2. Dimensioner i kommunala nattsjuksköterskors vårdande.  

 

De tre dimensionerna av nattsjuksköterskornas vårdande möts i en mittpunkt, där 

sjuksköterskan som person, utifrån självförståelse i yrket och i relationer med andra, är 

själva instrumentet för vårdande i organisationen. Hur sjuksköterskan använder sig 

själv som instrument i vårdandet (Gustafsson & Fagerberg, 2004) är beroende av de 

olika dimensionerna utifrån förståelse och förhållningssätt mot vårdtagare, deras 
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anhöriga, annan vård- och omsorgspersonal samt organisationen. I samtliga 

dimensioner finns inslag av reflektion som ett sammanfogande instrument för att förstå, 

tolka, lära och utveckla vårdande. De beskrivna dimensionerna är nära sammanlänkade 

med varandra och speglas i varandra. Modellen (figur 2) skall ses som en teoretisk 

konstruktion för att åtskiljt diskutera vårdande utifrån de olika dimensionerna.  

 

Reflektion är ett komplext begrepp med olika betydelser och innebörder (Fejes, 

2008). Att reflektera vårdande innebär en överlappande, dynamisk förståelseprocess 

utifrån de olika dimensionerna för organisation, självförståelse och yrket/relationer 

(figur 2). Epistemologiskt beskrivs reflektion som en kognitiv aktivitet, vilken 

innebär att erfarenheter och upplevelser reflekteras för att lära och förbättra t.ex. 

yrkesutövning (Benner et al., 1999; Fejes, 2008). I nattsjuksköterskornas arbete 

innebär detta en process att hantera arbetet och arbetssituationen men också att förstå, 

tolka, lära och utvecklas (IV). Rolfe och Gardner (2006) framhåller att ontologiskt 

innebär reflektion ökad självkännedom och självmedvetenhet, vilket innebär att 

reflektion används mer eller mindre medvetet för att förstå sig själv i yrket och i 

relationer med omsorgspersonal, anhöriga och vårdtagare (IV). I föreliggande 

diskussionsavsnitt används en kombination av reflektionens epistemologiska och 

ontologiska innebörd (Fejes, 2008; Rolfe & Gardner, 2006), där reflektion framträder 

som ett sammanlänkande instrument för att förstå, tolka, lära och utveckla vårdande 

utifrån de olika dimensionerna (figur 2). Att på något sätt bli berörd är något som 

startar reflektion (Gustafsson et al., 2007). Trots att beskrivningar av reflektion var 

svårfångade framträdde att reflektion i sjuksköterskornas vårdande inte sker utan ett 

syfte. Reflektionerna har ett innehåll och är något att lära av, något som ska tolkas 

och förstås eller något svårt eller känslomässigt berörande som skall hanteras (IV).  

Därmed framstår reflektion som ett instrument för nattsjuksköterskorna att ’få ihop 

det’ utifrån erfarenheter, upplevelser och kunskap (IV). Detta sker i en kunskapsform 

som filosofen Aristoteles beskrev som fronesis (Aristoteles, 1988; van Hooft, 2006). 

Därför är reflektion mer än ett instrument för att lära. Det är också ett instrument för 

att hantera arbetet men även ett sätt att försöka förstå vårdande (IV) och sig själv i 

vårdandet. Reflektion i vårdande är något som ofta tas för givet och är därmed ofta 

omedvetet (IV), medan den teoretiska konstruktionen (figur 2) kan ses som en modell 

för att förstå hur reflektion tillämpas i nattsjuksköterskornas vårdande. 
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7.1.1 VÅRDANDE I EN ORGANISATIONSDIMENSION  

Organisationsdimensionen beskriver sammanhanget för sjuksköterskornas vårdande. 

Organisationen bereder förutsättningar och innebär yttre omständigheter för 

sjuksköterskornas vårdande. Dimensionen diskuteras i avsnitten ’Social omsorg med 

äldreomsorg i kommunen’, ’Sjuksköterskefunktionen i social omsorg’ och ’Kompetens 

hos personal’.  

 

7.1.1.1 Social omsorg med äldreomsorg i kommunen 

Vårdandet som är beskrivet i avhandlingsarbetet sker i en organisation som har formats 

i spåren av Ädelreformen (SOU 09). Sjuksköterskorna vårdar i en organisation enligt 

idén om sjuksköterskor som konsulter (Westlund & Larsson, 2002). Denna 

organisation medför att sjuksköterskorna sällan befinner sig hos de äldre (I-III) och att 

de är utlämnade att lita till att omsorgspersonalen uppmärksammar och bedömer 

vårdtagarnas tillstånd och behov (II). Ädelreformen som genomfördes 1992 (SOU 09 ) 

har påverkat sjukvårdens utveckling (Carlström, 2005; Kihlgren, 2005; Thorslund, 

2009). Reformen har medfört en högspecialiserad sluten sjukhusvård med korta 

vårdtider och snabba utskrivningar av ofta multisjuka äldre personer med komplexa 

behov av både omsorg och omvårdnad (Damron-Rodriguez, 2008; Hjalmarsson, 2006; 

Socialstyrelsen, 2009a). Detta har fått konsekvensen att behov av avancerad medicinsk 

behandling, tillsyn och uppföljning i den kommunala äldreomsorgen har ökat. Under 

natten innebär det att få sjuksköterskor hanterar en situation med allt fler äldre i behov 

av avancerad medicinsk behandling (II), och de har ett omvårdnadsansvar som ofta 

omfattar många hundratals vårdtagare (I, II). Vårdtyngden i den kommunala 

äldreomsorgen har stigit drastiskt, och behov av tillgänglig personal dyngnet runt har 

uppstått (Drageset et al., 2009; Kihlgren, 2005). Sjuksköterskor i konsultfunktion med 

omvårdnadsansvar för många hundratals vårdtagare med komplexa vårdbehov kan inte 

ses som en garant för kvalitet och säkerhet i vård och omsorg nattetid. Med 

Ädelreformen åsyftades en vård och omsorg om äldre, där reformen lade betoning på 

det friska (Carlström, 2005). Denna betoning har numera en mindre framträdande roll, 

då förutsättningarna för att lägga tonvikten på det friska är överskuggade av ökad 

vårdtyngd och behov av sjukvårdande behandlingar. Därmed kan organisationen som 

utformats utifrån den ursprungliga tanken innebära, att tillgängligheten till personal 

med tillräcklig kompetens inte svarar mot vårdtagarnas behov. 
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Förutsättningar för sjuksköterskors vårdande i den kommunala äldreomsorg 

organisationen (II) kan liknas vid utvecklingen av hälso- och sjukvården i Sverige på 

1960 och 1970 talen, då sjukvårdsbiträden och undersköterskor avlastade 

sjuksköterskorna för att de skulle vara läkarnas medhjälpare (Bisholt, 2009; Johansson, 

1979). Denna utveckling hade sitt ursprung i en uppgiftscentrering (Dwyer, 2008) och 

inte i en helhetssyn (Socialstyrelsen, 2005a) utifrån vårdtagarens behov. Många 

rapporter och utredningar, se t.ex. (Hjalmarsson, 2006; Socialstyrelsen, 2005b, 2008, 

2009a), har pekat på brister i dagens äldreomsorg. Det är i vissa fall kommunala 

riktlinjer som styr behovsbedömningen och inte den enskildes behov. Sjuksköterskorna 

framstår som anställda för att göra de uppgifter omsorgspersonalen inte har kunskap 

och befogenheter att utföra (II). Konsekvensen blir att verksamheten regleras och 

organiseras utifrån uppgifter kopplade till olika professioner istället för att man 

åstadkommer en organisation anpassad till vårdtagarnas behov. Med närvarande 

sjuksköterskor som ledare för vård och omsorg under hela dygnet skulle en helhetssyn 

på vårdtagarna och deras behov möjliggöras. I ’Nationella riktlinjer för vård och 

omsorg vid demenssjukdom’ (Socialstyrelsen, 2009c) poängteras behovet av en 

helhetssyn utifrån ett multiprofessionellt teamarbete. Detta skulle sjuksköterskor kunna 

realisera genom att ta en ledande roll för att tillförsäkra äldre vårdtagare god och ökad 

kvalitet i vård och omsorg nattetid.  

 

7.1.1.2 Sjuksköterskefunktionen i social omsorg  

Autonomi i vårdande beskrivs som en förutsättning för sjuksköterskorna att hantera sin 

arbetssituation (II). Denna autonomi innebär att sjuksköterskorna löser problem på ’sitt 

sätt’. Andra yrkesgrupper inom kommunal omsorgsverksamhet beskrivs arbeta i kraft 

av delegation från politiker medan sjuksköterskor vårdar i kraft av sin legitimation 

(Carlström, 2005). Sjuksköterskor bär därmed ett ansvar som organisationen efterfrågar 

i kombination med ett yrkesmässigt ansvar för vårdande. Dock är detta ett komplext 

ansvar i den kommunala äldrevårdsorganisationen vilken regleras av de två olika 

lagarna SoL och HSL. Ofta är arbetsledarna inom den kommunala äldreomsorgen 

representanter för SoL (SFS 2001:453). Sjuksköterskor, som av tradition är ledare för 

omsorgspersonalen, lyder istället under HSL (SFS 1982:763) och har därmed inget 

arbetsledaransvar för omsorgsarbetet (Karlsson, 2007). Nattsjuksköterskorna upplever 

ändå ett övergripande omvårdnadsansvar (I, III), då yrket innebär att se vårdtagaren i 

ett helhetsperspektiv (Socialstyrelsen, 2005a). Dock medför den uppdelade 

lagregleringen av verksamheten problem, då den innebär hot om åtskillnad mellan 
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omsorg, vård och omvårdnad.  Detta får konsekvenser som risk för en fragmenterad syn 

på de äldre vårdtagarna. Man riskerar även oklart ansvar (Svensson, 2002) och 

konflikter med omsorgspersonal om hur bästa möjliga vård och omsorg skall ges till de 

äldre vårdtagarna. Organisationen medför också risk att sjuksköterskornas arbete blir 

uppgiftsfokuserat och endast ses som medicinska sjukvårdande uppgifter (I, II). 

 

Nattsjuksköterskornas hälso- och sjukvårdande konsultfunktion i social omsorg om 

äldre (II) medför att de har ansvar utan kontroll (I) och att de är självständiga i sitt yrke 

men beroende av omsorgspersonalen (I, II). Sjuksköterskorna har en speciell ställning 

med sin medicinska kompetens i den kommunala organisationen (Carlström, 2005; 

Karlsson, 2007). Den i många kommuner införda konsultfunktionen kan ses som 

positiv, då den innebär att sjuksköterskorna har tid för de vårdsituationer som verkligen 

behöver en sjuksköterskas kompetens och befogenheter. Dock har sjuksköterskornas 

vårdande reducerats till medicinska behandlingar och befogenheter (I, II) samtidigt 

som konsultfunktionen innebär att nattsjuksköterskorna måste ta snabba och kortsiktiga 

beslut i komplexa problem (II) utifrån vaga underlag (IV). Sjuksköterskors vårdande 

försvåras av organisationer som den beskrivna vilket Nortvetd et al. (2008) anser 

begränsar sjuksköterskors yrkesutövning genom att utarma vårdandet. I 

avhandlingsarbetets delstudier I och II, framgår att nattsjuksköterskornas vårdande har 

en medicinskt orienterad betoning, där de likt förhållanden i Storbritannien ersätter 

läkare i vården av äldre (Goodman, Robb, Drennan, & Woolley, 2005). Detta blir 

problematiskt, då nattsjuksköterskornas vårdande riskerar att utarmas och motverkar en 

helhetssyn på äldre vårdtagares sammansatta behov av vård och omsorg.  

 

7.1.1.3 Kompetens hos personal 

Nattsjuksköterskorna är i starkt beroende av omsorgspersonalen, eftersom den med sin 

kunskap och sina erfarenheter uppfattar, kontaktar och uppmärksammar 

sjuksköterskorna på omvårdnadsproblem (I, II). Sjuksköterskorna beskriver att de 

träder in som arbetsledare för omsorgspersonalen (I, III), något som de formellt inte 

har befogenheter för (Karlsson, 2007; Karlsson et al., 2009). Dock sker det utifrån 

omsorg om omsorgspersonalen (III), då sjuksköterskorna nattetid är de enda 

tillgängliga för omsorgspersonalen. Sjuksköterskorna vill också att omsorgspersonalen 

skall uppleva stöd i sin arbetssituation (I-III). Moiden (2002) menar att det finns stort 

behov av ledare inom äldrevården för att bekräfta men också motivera dem till att 

utveckla vård och omsorg av äldre. Därtill bör tilläggas att förekomsten av 



 

  27 

omsorgspersonal med vård- eller omsorgsutbildning är otillräcklig (Hjalmarsson, 2006; 

Socialstyrelsen, 2008, 2009c; Sveriges Kommuner och Landsting, 2008). Låg 

personalbemanning och ofta generell avsaknad av specifik utbildning inom äldrevård, 

ger konsekvenser som kan innebära brist på alternativ vid akut uppkomna problem som 

t.ex. aggressiva symtom vid demenssjukdom. Detta medför ofta akuta, kortsiktiga 

lösningar som behandling med lugnande läkemedel. Det visar på brister i 

förutsättningar för vårdande i organisationen och pekar på nattsjuksköterskornas och 

omsorgspersonalen otillräckliga kunskaper (II). Malmedal, Ingebrigtsen och Saveman 

(2009) har också uppmärksammat att lågutbildad äldreomsorgspersonal är mindre 

uppmärksamma på inadekvat vård och omsorg.  

 

Nattsjuksköterskornas vårdande innebär att de är lämnade att lita till att 

omsorgspersonalen uppmärksammar och bedömer vårdtagarnas tillstånd och behov av 

omvårdnad (II). Sveriges Kommuner och Landsting (2008) redovisar att knappt 70 % 

av all anställd omsorgspersonal har vård- eller omsorgsutbildning. Det är inte bara i 

Sverige som omsorgspersonal beskrivs som lågutbildade (Socialstyrelsen, 2009b; 

Sveriges Kommuner och Landsting, 2008), utan denna situation verkar vara liknande i 

Europa (Nordenfelt, 2009; Socialstyrelsen, 2009a) såväl som i USA (Voelker, 2008) 

och i Asien (de Guzman, Coronel, Chua, Constantion, & Cordova, 2009). Även 

sjuksköterskornas utbildningsnivå bör diskuteras. I Sverige är kraven för sjuksköterskor 

i äldreomsorgen endast grundutbildning till legitimerad sjuksköterska, och det finns 

heller inga speciella krav för nattsjuksköterskor. Sjuksköterskor med 

specialistkompetens i vård av äldre omfattande både omvårdnad och medicinska och 

sociala aspekter bör ge bättre förutsättningar för god vård och omsorg om äldre 

(Goodman et al., 2005; Hjalmarsson, 2006). Anmärkningsvärt är att sjuksköterskors 

utbildning och behov av vidareutbildning knappt omnämnts i rapporter som beskriver 

kompetens och kompetensutvecklingsbehov inom kommunal äldreomsorg 

(Socialstyrelsen, 2009b, 2009c; Sveriges Kommuner och Landsting, 2008). 

Sjuksköterskorna själva framför inte heller behov av specialistkompetens annat än i 

vård av demenssjuka. Dock betonas vikten av att de är erfarna inom många olika 

omvårdnadskontexter (II, IV). En förklaring till detta kan vara att omsorgspersonalens 

låga utbildningsnivåer överskuggat sjuksköterskornas vidareutbildningsbehov. Samt att 

sjuksköterskorna ansvarar för en hälso- och sjukvård, som mest består av kortvariga, 

framförallt medicinska, vårdinsatser (I-III). I framtiden kommer det generellt att finnas 

behov av mer högutbildad personal, eftersom enbart omsorg inte kommer att vara 
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tillräckligt (Fläckman, Fagerberg, Häggstrom, Kihlgren, & Kihlgren, 2007; 

Socialstyrelsen, 2008). Förutsättningar för nattsjuksköterskornas vårdande, som är 

diskuterat i organisationsdimensionen, är sammanlänkade med vårdande utifrån en 

självförståelsedimension. 

 

7.1.2 VÅRDANDE I EN SJÄLVFÖRSTÅELSEDIMENSION  

Självförståelsedimensionen omfattar förståelse av att vara vårdande sjuksköterska i 

kommunal äldreomsorg. Grunden är ’att tänka’ vårdande. Detta sker utifrån de 

förutsättningar för vårdande som finns i organisationen samt i de yrkesmässiga 

förutsättningar som ligger i att vara vårdande sjuksköterska i relationer med vårdtagare 

och annan vård- och omsorgspersonal. Dimensionen diskuteras med utgångspunkt i: 

’Vårdande förhållningsätt’, ’Vårdande på distans’ och ’Reflektion över vårdande’. 

 

7.1.2.1 Vårdande förhållningsätt 

Sjuksköterskornas vårdande innebär att försvara och värna om vårdtagaren genom att 

inta ett vårdtagarperspektiv (II) med ett vårdande förhållningssätt och ha omsorg om 

anhöriga och omsorgspersonalen (I). Vårdandet sker utifrån bedömningar om att 

vårdtagarens bästa prioriteras (I) i syfte att skydda och värna deras behov, 

välbefinnande och värdighet (I). Detta kan förstås med en utgångspunkt i att vårdande 

bör utgå från en professionell faktakunskap, som även innebär en etisk förståelse för 

att möta en annan människas lidande, vilket väcker ett moraliskt ansvar. Kärnan i 

moraliskt ansvar är känslighet för en annan människas upplevelser som svarar mot 

den etiska förståelsen (Nortvedt, 1998). Noddings (1984) menar, att den som möter 

ett vårdbehov har ett val att svara mot behovet eller inte. Dock finns det här en 

grundläggande skillnad. I Noddings teori beskrivs vård utan koppling till profession, 

medan Nortvedt beskriver det moraliska kravet som baserat på ansvaret i en yrkesetik 

för sjuksköterskor. Att vara ansvarig för den andre innebär att ansvara för dennes 

tillstånd, smärta och sårbarhet. Känslomässig förståelse sker utifrån den etiska 

förståelsen: att vara – där – för den andre (Nortvedt, 1998).  Sjuksköterskornas 

vårdande förhållningssätt (I) kan förstås genom visionen och föreställning genom det 

goda och etiska vårdandet (van Hooft, 1999). Att se en annan människas behov 

innebär att vara känslig för den andra och låta sig bli berörd. Detta synsätt går att 

relatera till Aristoteles etik (Aristoteles, 1988), dygdeetik (van Hooft, 1999, 2003, 

2006) och Ricoeurs praktiska visdom (Kemp, 2001). Synsättet innebär ett sökande 

efter det goda livet för sig själv utifrån moralisk riktighet, att vårda och göra gott. 
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Grunden finns i den filosofi som säger, att om man gör gott för andra så gör man även 

gott för sig själv. 

 

Delstudie II visade att nattsjuksköterskorna tar yrkesmässigt ansvar i relation till etisk 

kod för sjuksköterskor (Fry & Johnstone, 2002; ICN Etisk kod för sjuksköterskor, 

2007; Socialstyrelsen, 2005a). Detta skiljer sig från vad Tadd et al. (2006) och Nortvedt 

et al. (2008) beskrivit, då de funnit att sjuksköterskor visar brist på förståelse för 

professionens etiska kod. Skillnaden här kan möjligen bestå i att de studerade 

nattsjuksköterskorna är erfarna. Dock bör påtalas att sjuksköterskorna inte beskrev sitt 

ansvar i termer av etik, utan de beskrev det som just ansvar i sitt vårdande (I). 

Sjuksköterskornas vårdande innebär att de tar ett större ansvar än de egentligen är 

anställda för (I, III). Nattsjuksköterskornas vårdande förhållningsätt kännetecknas av 

att framhålla och betona vårdtagarnas perspektiv i syfte att skydda och värna deras 

behov, välbefinnande och värdighet (I).  Detta berör vårdandets mening som ofta sägs 

framträda i mötet mellan vårdtagaren och sjuksköterskan i beskrivningar av 

vårdvetenskapliga teorier (Eriksson, 1987; Eriksson, 2001; Watson, 2003). Det 

beskrivna vårdandet (I-III) innebär sällan ansikte – mot – ansikte möten som framställs 

i dessa teorier. Istället sker vårdandet på distans (I) och nattsjuksköterskorna förmedlar 

vårdande via omsorgspersonal eller anhöriga (I, II). Detta visar på att trots distansen 

till, och brist på rumsliga möten med vårdtagare kan ett vårdande förhållningsätt ändå 

tillämpas. 

 

7.1.2.2 Vårdande på distans  

Vårdande på distans (I) sker i en organisation som främst använder sjuksköterskornas 

medicinska kompetens och befogenheter. I ett historiskt perspektiv kan detta förstås 

på grundval av att sjuksköterskors vårdande har förändrats. Tidigare innebar kärnan i 

sjuksköterskors yrkesutövning att ge omsorg och ta hand om sjuka människor, vilket 

numera har ersatts av komplicerad och avancerad teknisk omvårdnad, ett slags 

behandlingsvård (Rask Eriksen, 1991). De studerade nattsjuksköterskorna företräder 

denna behandlingsvård men har ändå ett vårdande förhållningssätt (I, II) med ett 

vårdtagarfokus (Rask Eriksen, 1991). Sjuksköterskornas vårdande förhållningsätt 

framstår som en yrkesmässig strävan efter en helhetssyn och inte något som de 

upplever att organisationen efterfrågar. Detta kan vara en förklaring till den 

organisationsutveckling som har skett, den kommunala organisationen har enbart sett 

till sjuksköterskors medicinska kompetens, inte deras resurser till vårdande utifrån en 
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helhetssyn. Därför är det en viktig uppgift att lyfta fram och belysa kunskap om 

sjuksköterskors vårdande.  

 

För nattsjuksköterskorna är vårdandet komplicerat, då de befinner sig långt ifrån 

rumsliga möten med vårdtagarna (I, II). Ändå framgår att de har ett förhållningssätt, 

med vårdtagaren i tanken, där de intar vårdtagarens perspektiv (I-III) och är nära på 

distans (I).  Att vara närvarande i tanken beskriver en icke rumslig närvaro, en 

närvaro i tanken (Marcel, 1964). Marcel beskriver som co-presence ett sorts möte 

som sker i tanken, dvs. att man är med den andre i tanken. Sjuksköterskornas 

vårdande innebär att de har en vårdande hållning med innebörden att vara nära 

vårdtagaren på distans (I). Denna närvaro kräver reflektion (IV) för att tolka och 

försöka förstå vårdtagaren, då det är omsorgspersonalen eller anhöriga som beskriver 

problemet (I). Nattsjuksköterskorna strävar att utifrån kunskap och erfarenheter (IV) 

behålla vårdtagarperspektivet (I, II), men de använder också sina personliga 

värderingar när det gäller att bedöma situationer och handlingar (IV). Detta framstår 

som viktigt, då sjuksköterskorna vårdar på distans i en triad, där omsorgspersonalen 

förmedlar vårdtagarnas behov (I). Distansen hindrar sjuksköterskornas möjlighet att 

höra, ta ställning till och göra bedömningar utifrån vårdtagarens egen berättelse. Detta 

medför att sjuksköterskorna använder personliga värderingar i bedömningar och 

tolkningar, vilket innebär en avancerad förmåga som kräver en väl utvecklad etisk 

medvetenhet (Snellman, 2001) och reflektionsförmåga (IV) för att bevara och värna 

om den äldres värdighet (Bullington, 2009; Öhlander, 2009). Att vårda på distans 

innebär således stora risker för kränkning av vårdtagaren, när vårdandet grundar sig i 

sjuksköterskans personliga värderingar. Sjuksköterskornas vårdande på distans 

innebär följaktligen en komplicerad process som kräver personlig och yrkesmässig 

mognad, erfarenhet och kunskap.  

 

Nattsjuksköterskorna i avhandlingsarbetet har många års erfarenhet av självständigt 

arbete inom kommunal äldreomsorg (I-IV). För att förstå detta självständiga 

vårdande, som är baserat i etik (I), väcks tankar om hur nattsjuksköterskor tänker och 

utvecklar etisk medvetenhet. Enligt Rumbold (1999) innebär etik en reflektiv 

aktivitet. När vårtagares vårdbehov förmedlas av omsorgspersonalen eller anhöriga 

(I, II) medför det, att nattsjuksköterskorna i sina reflektioner bör vara medvetna om 

att det inte är vårdtagarens egen berättelse. Sjuksköterskorna bör alltså reflektera över 

vårdtagarnas behov utifrån omsorgspersonalen eller anhörigas berättelser.  
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7.1.2.3 Reflektion över vårdande 

Reflektion i sjusköterskornas vårdande är ett instrument för att värdera, förstå, tolka 

och lära vårdande. Reflektion används också för att hantera det som upplevs svårt och 

känslomässigt berörande (IV). Att reflektera vårdande kan innebära att inse sina brister 

och att rannsaka sitt samvete. Dahlqvist (2008) beskriver samvete som en auktoritet 

som hjälper vårdare att reflektera över och lära av sina misstag och på så sätt utvecklas. 

I den kommunala äldreomsorgen finns många svåra vårdsituationer, och i en komplex 

organisation kan det vara svårt för nattsjuksköterskor att urskilja vilket ansvar som är 

rimligt att lägga på sig själv. Dessutom finns en diskrepans mellan vad 

sjuksköterskorna uppfattar att organisationen efterfrågar av deras medicinska 

kompetens och innebörden i yrket, vilket kan innebära samvetsstress. När villkor i en 

organisation inte stämmer med egna värderingar eller normer kan det medföra att 

sjuksköterskor inte upplever sig som goda yrkesutövare (Juthberg, 2008). I delstudie IV 

framkom att nattsjuksköterskorna ofta reflekterade över omvårdnadssituationer utifrån 

egna uppfattningar och värderingar. Det innebär att sjuksköterskorna vågar låta sig bli 

berörda och komma nära vårdtagarna, men det medför också en hög risk för 

samvetsstress och också en fara för omedveten maktutövning. Därför kräver detta 

förhållningssätt en avancerad etisk medvetenhet i att urskilja vems behov som styr. 

Denna medvetenhet kan möjligen nås med reflektion (Gustafsson  et al., 2007; 

Gustafsson  & Fagerberg, 2004). Reflektion kan också användas för sjuksköterskors 

yrkesmässiga utveckling (Gustafsson & Fagerberg, 2004). Dock har farhågor beskrivits 

för hur reflektion i handledning används som övervakningsmetod och maktmedel med 

bekännelseliknande ändamål (Cotton, 2001; Gilbert, 2001; Rolfe & Gardner, 2006). 

Därför skall reflektion över sjuksköterskors vårdande omfatta nyanser av 

yrkesutövningen (Rolfe & Gardner, 2006). Denna form av reflektion, som med fördel 

kan ske i grupp kräver säkra, trygga och erfarna sjuksköterskor för att vårdande skall 

kunna reflekteras på ett medvetet, nyanserat sätt som ger ökad självförståelse 

(Gustafsson  et al., 2007). Nattsjuksköterskornas självförståelse i att vara vårdande 

sjuksköterskor är sammanlänkad med förutsättningar för vårdande i en 

organisationsdimension och även med sjuksköterskornas vårdande i en yrkes- och 

relationsdimension. 
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7.1.3 VÅRDANDE I EN YRKES- OCH RELATIONSDIMENSION 

Yrkes- och i relationsdimensionen innebär att utföra vårdande i relationer med 

vårdtagare, anhöriga och omsorgspersonalen. Dimensionen omfattar också betydelsen 

av självförståelsen i att vara vårdande nattsjuksköterska i relation till andra och att vara 

nattsjuksköterska i vårdande relationer i organisationen. Dimensionen diskuteras med 

utgångspunkt i: ’Vårdsammanhang och vårdande’, ’Konsult i vårdande’ och 

’Samarbete med och omsorg om omsorgspersonalen’. 

 

7.1.3.1 Vårdsammanhang och vårdande  

Nattsjuksköterskornas vårdande (I-III) framstår som grundat i en palliativ vårdfilosofi 

(Johnston & Smith, 2006; Ternestedt, 2005). Palliativ vård skall skapa tillåtande 

miljöer där vårdtagaren, anhöriga och omsorgspersonalen känner sig trygga och 

stimuleras till att bereda möjligheter för vårdtagaren att leva den sista tiden på så bra 

sätt som möjligt (Ternestedt, 2005). För att uppnå en god palliativ vård krävs utbildad 

personal med kunskaper inom olika vårdområden, med ett öppet och flexibelt 

förhållningssätt samt en stödjande organisation (Dwyer, 2008). Då dessa krav inte kan 

uppfyllas i nattsjuksköterskors vårdande (I, II) innebär det svårigheter att bereda 

möjligheter för en god palliativ vård. Brister finns i det faktum att en stor del av 

omsorgspersonalen är utan vårdutbildning (Sveriges Kommuner och Landsting, 2008), 

det saknas ledarskap (III) och organisationen ger inte heller förutsättningar för en god 

palliativ vård. Nattsjuksköterskornas vårdande (I-III) kan ändå förstås med en palliativ 

vårdfilosofi som grund (Ternestedt, 2005). Denna återfinns i ett omsorgsorienterat 

(långsamhetens) sammanhang (Sahlberg-Blom, Ternestedt, & Johansson, 2001). Ofta 

har dock sjuksköterskornas insatser ett uppgiftsfokus på medicinsk service (I) utifrån 

ett medicinorienterat (snabbhetens) sammanhang (Andershed & Ternestedt, 1997). 

Sjuksköterskornas akuta, ofta medicinska insatser sker i ett omsorgsorienterat 

sammanhang och kan innebära samarbetssvårigheter på grund av brist på förståelse och 

kunskap hos omsorgspersonalen. Dock sker vårdande nattetid i ett speciellt 

sammanhang, vilket beskrivs som mindre hierarkiskt, mer avspänt och för 

sjuksköterskor med krav på en välutvecklad autonom yrkesutövning (Brooks & 

MacDonald, 2000). Detta innebär att sjuksköterskorna stundtals tar beslut om och 

genomför aktiviteter som balanserar på gränsen till att de överskrider sina befogenheter 

i yrkesutövningen (II, III). När det dessutom är en personalsituation präglad av 

ekonomiska besparingar, omorganisationer och neddragningar, kan det innebära 

problem (Lövgren, Eriksson, & Sandman, 2002; Tadd & Calnan, 2009; Thorslund, 
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2009; Webster & Bryan, 2009) och medföra stor risk för uppgiftsfokuserat vårdande, 

vilket inte bevarar äldre och sårbara vårdtagares värdighet. Detta i kombination med 

brist på omsorgspersonalens utbildning, träning och handledning (III) medför stora 

risker för avsaknad av värdighet i vårdandet. Konsekvensen blir att sjuksköterskorna 

kan uppleva svårigheter att leva upp till ett ansvar för en god och värdig vård av äldre 

nattetid (I). 

 

7.1.3.2 Konsult i vårdande 

Nattsjuksköterskornas vårdande i en autonom yrkesfunktion innebär att kritiskt 

granska, bedöma och diskutera behov av behandlingar, vårdande och vårdbehov (II). 

Detta sker med utgångspunkt från sjuksköterskornas omvårdnadskompetens likväl som 

deras medicinska kompetens och befogenheter (III). Nattsjuksköterskornas 

självständiga yrkesutövning (I) som konsulter i vårdande innebär att de kan distansera 

sig från omsorgspersonalen och företräda vårdtagarnas perspektiv (II). Att det finns 

sjuksköterskor att tillkalla nattetid är en trygghet för såväl de äldre vårdtagarna och 

deras anhöriga (Öhlén et al., 2007) som för omsorgspersonalens i deras arbetssituation 

(Lind, 2007). Dock krävs att sjuksköterskorna har tillgång till information om 

vårdtagarna samt att de har en stödjande miljö för sin yrkesutövning (Larsson Kihlgren, 

Fagerberg, Skovdahl, & Kihlgren, 2003). Att en sjuksköterska finns tillgänglig nattetid 

innebär ekonomiska besparingar genom att problem kan bedömas och lösas (Lind, 

2007). Konsulteringar i vårdande kan dock endast ske i samarbete med dem som är 

nära vårdtagarna, och detta har både för och nackdelar (I). Med stöd av sin 

distansfunktion kan sjuksköterskorna avskärma sig från omsorgspersonalen och 

anhöriga och fokusera på vårdtagarens perspektiv. Samtidigt innebär deras 

konsultfunktion svårigheter, då sjuksköterskorna sällan har grundligare kännedom och 

kunskap om vårdtagaren. I samarbete med omsorgspersonalen kan därför 

sjuksköterskornas strävan att framhålla vårdtagarna i en helhetssyn bereda möjligheter 

till hjälp för omsorgspersonalen och stödja dem (III) i reflektion och 

kunskapsutveckling (Häggström, Skovdahl, Fläckman, Kihlgren, & Kihlgren, 2005). 

 

Att ha ett övergripande omvårdnadsansvar och vara konsult medför att 

sjuksköterskorna sällan har kontroll över äldre vårdtagares individuella behov (I). I 

Storbritannien beskrivs att sjuksköterskors vårdande på äldreboenden sker genom att de 

tar sig an uppgifter som omsorgspersonalen inte har befogenheter att utföra. De ger 

även service i form av att leverera utrustning som saknas (Goodman et al., 2005). Detta 
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är likande förhållanden som beskrivs i delstudie I, II och III, men de studerade 

sjuksköterskornas konsulteringar i vårdande innebär mer än att ge medicinsk service. 

Sjuksköterskorna beskriver att de har omvårdnadsansvar för hälso- och sjukvård 

reglerad i lagar och författningar. De har också ett yrkesmässigt ansvar, som de antar 

utifrån yrkets etiska kod (I, II). Att balansera ansvar, som de har och tar, innebär att 

hantera att vara oberoende i beroende och att kunna förmedla vård på distans i beroende 

till omsorgspersonalen (I). Detta ger som konsekvens en situation där de är ansvariga 

utan kontroll. Att kunna hantera denna situation och förstå, tolka och bedöma innebär 

att reflektera (IV). Denna reflektion borde kunna utvecklas till att bli ett organiserat 

stöd, kanske i form av grupphandledning. För sjuksköterskor skulle det kunna betyda 

att bättre hantera sitt arbete men också att utvecklas i sin yrkesutövning (Gustafsson & 

Fagerberg, 2004). God omvårdnad kräver sjuksköterskor som har förmåga att ta beslut 

baserade på erfarenhet och kunskaper och detta kräver reflektion om och i vårdandande 

(Tronto, 1993). Fler sjuksköterskor i den vårdtagarnära vården och omsorgen nattetid 

kan innebära att äldres värdighet försvaras och beaktas bättre i vårdandet. Detta 

förutsätter dock att sjuksköterskorna frångår organisationen med  konsultfunktion för 

att istället ingå i det vårdtagarnära teamarbete i vårdandet av äldre. 

 

Med den förändrade bild av äldres vård- och omsorgsbehov inom den kommunala 

äldreomsorgen som numera föreligger (Thorslund, 2009) uppkommer frågan om det är 

tillräckligt med sjuksköterskor i en konsultfunktion. Konsultfunktionen innebär för 

sjuksköterskorna att de har ansvar utan kontroll (I). Denna omständighet beskrivs som 

en hög riskfaktor för arbetsrelaterad stress (Karasek & Thorell, 1990), moralisk stress 

(Dwyer, 2008; Lützén, Cronqvist, Magnusson, & Andersson, 2003) och 

utbrändhetssymtom (Juthberg , Eriksson, Norberg, & Sundin, 2008). Dessa 

omständigheter kan vara orsaker till att vårdpersonal lämnar arbete inom äldreomsorg 

(Fläckman, Sørlie, & Kihlgren, 2008; Secrest, Iorio, & Martz, 2005).  Lind (2007) 

beskriver att det inom den kommunala organisationen är svårt för sjuksköterskor att 

vara arbetsledare relaterat till professionen. Detta kanske dock inte skall ses som 

anmärkningsvärt, då arbetsledarfunktionen inte är ett formellt uppdrag som 

sjuksköterskorna har (I, III). Flera studier har dock påvisat behov av tillgängliga och 

ledande sjuksköterskor inom kommunal äldreomsorg (Albinsson & Strang, 2002; 

Fläckman et al., 2007; Häggström et al., 2005).  Även under natten finns detta behov, 

då det nuvarande ledarskapet beskrivs som svagt och inadekvat (Albinsson & Strang, 

2002). Detta visade sig i delstudie III, då nattsjuksköterskornas omsorg om 
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omsorgspersonalen kan ses som en konsekvens av svagt ledarskap. Ledarskap under 

natten kan därför förstås som eftersatt (Thorslund, 2009). Sjuksköterskorna träder in 

som arbetsledare eftersom de är de enda tillgängliga vid denna tid på dygnet (I, III). 

 

7.1.3.3 Samarbete med och omsorg om omsorgspersonalen 

Sjuksköterskornas samarbete och omsorg om omsorgspersonalen (III) sker med 

medvetenhet om att det idag ställs helt andra krav på personalen inom äldreomsorg än 

för 10-20 år sedan (Thorslund, 2009). Omsorg om omsorgspersonalen sker med 

motivet att göra gott (van Hooft, 1999) men också för att underlätta samarbete med 

goda relationer (Hallin & Danielson, 2007; Nilsson, Campbell, & Pilhammar 

Andersson, 2008) och göra arbetet smidigt i en komplex organisation. 

Sjuksköterskornas omsorg innebär att stödja omsorgspersonalen i dess vårdande av de 

äldre vårdtagarna och dess stöttande av vårdtagarnas anhöriga (III). Omsorgen sker 

också med en medvetenhet om parallellprocesser för att omsorgspersonalen i sin tur 

skall ha omsorg om och vårda de äldre vårdtagarna och stötta deras anhöriga (I, III). 

Arbetsledare inom vård och omsorg har en viktig funktion i att ge omsorgspersonalen 

feedback, vilket enligt Thorslund (2009) är outvecklat inom svensk äldreomsorg. 

Sjuksköterskors handledning kan vara en form av ledning i vård och omsorg. 

Wadensten och Ahlström (2009) menar att omsorgspersonals behov av handledning är 

stort, då denna grupp ofta är lågutbildad inom vårdande och etik. Sjuksköterskornas 

ledande funktion kan då innebära att träda in som experter med syftet att influera 

omsorgspersonalen att utveckla och förbättra sitt vårdande (Cook & Leathard, 2004). 

Arbetsledning under natten kan därför förstås som eftersatt, eftersom sjuksköterskorna 

då träder in som informella arbetsledare (I, III). 

 

Nattsjuksköterskornas självständiga yrkesutövning (I) innebär att de kan träda in som 

ledare med kunskap och befogenheter som omsorgspersonalen saknar (I, III). 

Sjuksköterskorna har en intensiv kontakt med omsorgspersonalen trots att de inte är 

formella ledare. Denna funktion hos sjuksköterskeskor i kommunal äldreomsorg 

kännetecknas av flexibilitet, hög aktivitet och tillgänglighet (Carlström, 2005). Med 

ständig tillgänglighet via mobiltelefoner är sjuksköterskorna åtkomliga för 

omsorgspersonalen, anhöriga och vårdtagare hela natten. Detta samarbete med 

omsorgspersonal förutsätter ömsesidig tilltro, förståelse och ett vårdande 

förhållningssätt mot omsorgspersonalen (III). Det innebär att sjuksköterskorna har som 

inställning att de är överordnade omsorgspersonalen. Då sjuksköterskorna inte har 
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befogenhet att leda omsorgspersonalen (Karlsson, 2007), måste de hantera denna 

situation som informella ledare. Viktigt att beakta är att i sjuksköterskornas förvaltande 

av en ledande funktion finns maktaspekter, då vårdande innebär ojämnlika 

maktförhållanden (Tschudin, 1992; Woodward, 1998). Detta framträder då 

sjuksköterskorna utöver att vårda vårdtagarna och deras anhöriga också intar en 

vårdande hållning gentemot omsorgspersonalen (I-III). Därför är det av betydelse att 

sjuksköterskorna varsamt förvaltar det informella ledarskapet när de vårdar genom 

närhet på distans, med avsikten att bereda gynnsamma förhållanden för en god vård och 

omsorg om de äldre vårdtagarna och deras anhöriga.  

 

7.2 METODDISKUSSION 

Det övergripande syftet med avhandlingsarbetet var att beskriva vårdande och dess 

förutsättningar såsom det upplevs, uppfattas och reflekteras av nattsjuksköterskor inom 

kommunal äldreomsorg. Utifrån det syftet var det ett naturligt val att välja metoder med 

kvalitativ forskningsansats. Den ursprungliga idén med avhandlingsarbetet var att 

studera reflektion i nattsjuksköterskornas vårdande (IV). Dock visade det sig under 

arbetets gång att vårdande framträdde som mer relevant att studera (I-III). När istället 

vårdande fokuserades visade det sig att vårdande framträder som grundat i etik (I, II). 

Med fokus riktat mot vårdande och etik, blev det synligt att denna etik reflekteras i 

vårdande (IV). Denna process visar att avhandlingsarbetet har präglats av följsamhet 

med det som har studerats och ger därmed en ökad kunskap och förståelse för den vård 

och omsorg av äldre som sker nattetid. 

 

7.2.1 SVAGHETER OCH STYRKOR 

En svaghet i föreliggande avhandlingsarbete kan vara att endast en liten grupp av 

nattsjuksköterskor har studerats. Dock utgör denna grupp samtliga anställda 

nattsjuksköterskor i den studerade kommunen, vilket innebär att en totalundersökning 

har genomförts. Samtidigt var avsikten att följa samma grupp av sjuksköterskor med 

upprepade datainsamlingar, vilket möjliggjordes av att endast en kommuns 

nattsjuksköterskor inkluderades i avhandlingsarbetets delstudier (I-IV). En styrka i 

avhandlingsarbetet är just detta att en sammanhållen grupp har studerats i olika 

delstudier med olika syften under en tidsperiod på fyra år. Detta har givit möjlighet till 

fördjupad förståelse, insikt i kontext samt kunskap om hur utvecklingen har skett över 

en längre tid. Dock kan datainsamling under lång tid innebära att data blir 

motsägelsefulla (Graneheim & Lundman, 2004). Detta har inte varit framträdande 
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problem i de olika delstudierna. Efter att ha genomfört datainsamling och analyser i 

delstudierna I, II och IV valdes utifrån följsamhet med tidigare resultat deltagande 

observation för att undersöka nattsjuksköterskornas vårdande av anhöriga och 

omsorgspersonalen (III). Det visade det sig dock att vårdande av anhöriga förekom 

sparsamt i observationerna, och därför analyserades endast sjuksköterskornas omsorg 

om omsorgspersonalen (III). Detta kan visa på en viss motsägelse i data samtidigt som 

det visar på betydelsen av att använda olika datainsamlingsmetoder. Genom att samla 

in data med deltagande observationer (III) kunde en mer nyanserad bild av 

sjuksköterskornas vårdande beskrivas, vilket kan ses som en styrka.    

 

Datainsamling har skett i förenlighet med kvalitativ ansats och analysmetoder har valts 

utifrån studiernas syfte och följsamhet till vilken analys data tillåtit. Jag har själv inte 

erfarenhet av att vara sjuksköterska inom kommunal äldreomsorg, vilket kan ha 

påverkat både datainsamling och analys.  Detta medförde att sjuksköterskorna blev 

tvungna att ge mig rikliga berättelser och beskrivningar av både kontext och fenomenet 

som studerades, så att jag skulle kunna förstå deras erfarenheter, upplevelser och 

uppfattningar. Försök att förstå kan dock ha varit hindrande för uppföljande frågor för 

djupare förståelse, då försök att förstå både kontext och innehåll, innebörder och 

fenomen skedde samtidigt. Datainsamling med deltagande observationer nattetid (III) 

var intensiv och det skedde vid en för mig ovan vakenhetstid. Detta medförde att jag, 

trots förberedelser blev mycket trött, vilket är en risk vid observationer (Parahoo, 

1997). Det kan ha fått till följd att de deltagande observationerna inte genomfördes på 

bästa sätt. Observationerna avgränsades till att pågå så länge som det var någon 

aktivitet. Vid en lång period med väntan på telefonsamtal passade jag på att göra 

uppföljande intervjuer samt diktera mina reflektioner. De deltagande observationerna 

skedde periodvis inom tidsramen mellan 5 och 6,5 timmar. Merriam (1988) 

rekommenderar att observationer skall vara förhållandevis korta för att observatören 

skall kunna hantera sina intryck samt datamängden. Jag hade möjlighet att följa den 

rekommendationen, eftersom jag under observationerna kunde ta en paus, då inte 

omsorgspersonalen fanns med i sjuksköterskornas vårdande. Sjuksköterskorna hade 

också hade restid mellan de olika äldreboendena och privata hem som de besökte vilket 

gav möjlighet till vila från observationerna. 
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7.2.2 TROVÄRDIGHET 

Öppen redovisning av forskningsprocessen i delstudiernas problemområde, urval, 

metod, analys och resultatredovisning ger läsare möjlighet att bedöma trovärdigheten 

(Horsburgh, 2003). Där det varit möjligt finns också citat, från datainsamlingarna för att 

stärka och vitalisera resultatredovisningarna (Sandelowski, 1994). De metodologiska 

ansatser som har använts i delstudierna är: tematisk innehållsanalys (Baxter, 1991; 

Downe - Wamboldt, 1992) (II, III) fenomenologisk hermeneutik (Lindseth & Norberg, 

2004) (I) och fenomenografi (Dahlgren & Fallsberg, 1991; Marton, 1981; Marton & 

Booth, 1997) (IV). Dessa metoder är väldokumenterade och använda i ett flertal olika 

studier av olika forskare. Samtliga analyser har också skett i en samarbetsprocess med 

handledare, vilket motverkar risken för ensidiga tolkningar (Graneheim & Lundman, 

2004). Val av analysmetoder har skett utifrån följsamhet till data som varit underlag för 

analys. Både i datainsamling och analyser har jag haft en strävan att förhålla mig med 

vetenskaplig öppenhet (Gadamer, 1989) och med ett kritiskt förhållningssätt (Ricoeur, 

1976) i hela processen. Därför kan trovärdighet värderas av läsaren utifrån bedömning 

av hur tillämpning av valda metoder och analys av data har genomförts (Morse, Barett, 

Mayan, Olson, & Spiers, 2002).  

 

En riklig kontextbeskrivning är också viktig för en studies trovärdighet (Merriam, 

1988) och framställs som speciellt viktigt vid kvalitativ innehållsanalys (II, III), då 

analys av innehåll sker utifrån kontext och tvärtom (Graneheim & Lundman, 2004). 

Sammanhanget eller kontexten är också viktig för förståelse av det studerade. I 

samtliga delstudier (I-IV) har beskrivningar av såväl kontext och deltagare tillförts. 

Dock har en riklig förekomst av sådana dämpats genom de begränsningar av ord som 

vetenskapliga tidskrifter tillämpar.  

 

7.2.3 ÖVERFÖRBARHET 

Att beskriva vårdande (I-III) och reflektion (IV) valdes utifrån avsikten att fördjupa 

kunskap om och förståelse för nattsjuksköterskors vård och omsorg om äldre, så att det 

skulle ge möjlighet för läsare att överföra resultaten till likande situationer och 

sammanhang. Organisationer för kommunala nattsjuksköterskor ser olika ut i Sverige. 

Den studerade kommunen valdes utifrån att den har en organisation av 

nattsjuksköterskor, vilken liknar de som finns i många storstadsregioner. 

Sjuksköterskorna kan inte sägas representera någon särskild grupp annat än att de alla 

är kvinnor, av nordisk härkomst, i varierande åldrar och med olika erfarenheter från 
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både kommunal äldreomsorg samt landstingsdriven hälso- och sjukvårdsverksamhet. 

Möjligen de kan beskrivas som en erfaren grupp sjuksköterskor. Därför måste även 

möjlighet till överförbarhet av resultaten värderas av läsaren. 
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8 SLUTSATS OCH IMPLIKATIONER  

Nattsjuksköterskors vårdande, i form av närhet på distans inom kommunal äldreomsorg 

är komplext. De i diskussionen redovisade dimensionerna ger kunskap om och 

förståelse för att nattsjuksköterskors vårdande inte sker förutsättningslöst, vårdande 

sker utifrån förutsättningar som ges i organisationen, yrkets ramar, relationer med andra 

och sjuksköterskans självförståelse. Ökad kunskap om detta och insikt om att reflektion 

har betydelse för utveckling kan på olika nivåer i organisationen ge ökad förståelse för 

vårdandets förutsättningar och medföra ökad kvalitet i diskussioner och 

kvalitetsutveckling i kommunal äldreomsorg.  

 

Vårdandet beskrivet i en självförståelse- och yrkes och relationsdimension visar att 

sjuksköterskorna har en arbetssituation som kräver erfarenhet, trygghet i yrket, 

kunnighet och reflektionsförmåga för att behärska omvårdnadsansvar för mycket stora 

grupper av äldre vårdtagare. Detta innebär att sjuksköterskorna måste kunna hantera att 

vårda på distans utan att förlora yrkets grundförutsättning att vårda, trots att de sällan 

möter vårdtagarna. Med reflektion kan sjuksköterskorna behålla ett vårdande 

förhållningsätt trots att förutsättningarna egentligen inte finns i sjuksköterskornas 

konsultfunktion. 

 

I en organisations- och yrkesdimension framträder att den kommunala organisationen 

inte tar tillvara sjuksköterskors kompetens. Möjligheter till förbättring och utveckling 

av vård och omsorg av äldre nattetid kan beredas genom att frångå att använda 

sjuksköterskor i en uppgiftscentrerad konsultfunktion. Ett större antal närvarande 

nattsjuksköterskor kan ta ett bättre omvårdnadsansvar. Detta kan ske genom att 

sjuksköterskorna görs mer delaktiga i det vårdtagarnära vårdandet samt att de i 

organisationen blir formella ledare i vårdande för omsorgspersonalen, vilket är ett 

angeläget behov då endast 70 % av omsorgspersonalen har någon form av vård eller 

omsorgsutbildning. Detta bör ge möjligheter till högre kvalitet, ökad vårdtagarsäkerhet, 

utveckling och förbättringar för en god och värdig vård och omsorg av äldre på natten 

(Socialdepartementet, 1998). Denna förändring skulle också innebära förutsättningar att 

äldre vårdtagares behov av vård och omsorg beaktas i en helhet istället för 

uppgiftscentrering.   
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Organisationer inom äldreomsorg där nattsjuksköterskor ansvarar för många hundratals 

vårdtagare kan inte ses som förenligt med vårdkvalitet och vårdtagarnas säkerhet. 

Utifrån prognoser som pekar på ökade grupper av äldre med vård och omsorgsbehov 

och en utveckling där alltmer sjukvårdande behandlingar sker i vårdtagares hem eller 

andra boendeformer kan det ifrågasättas om grundutbildning till sjuksköterska är 

tillräckligt för nattjänst inom kommunal äldreomsorg. Därmed är ytterligare en 

implikation i sammanhanget att specialistutbildade sjuksköterskor med adekvat 

vidareutbildning också borde förbättra och höja kvaliteten i vård och omsorg av äldre 

vårdtagare på natten, då de i utbildningen kan ges bättre förutsättningar att hantera 

arbetssituationen med att vårda utifrån närhet på distans.   
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9 FRAMTIDA FORSKNING 

Att bedriva vetenskapliga studier om nattsjuksköterskors vårdande och reflektion 

utifrån olika synvinklar öppnar upp för många möjligheter för fortsatta studier. Ett 

intressant forskningsområde är att undersöka och beskriva vårdande med 

sjuksköterskor verksamma i olika kontexter. Finns det gemensamma upplevelser, 

erfarenheter och uppfattningar av vårdande, eller är det kontextspecifikt utifrån 

förutsättningar som finns i sammanhang och organisationer? Utifrån kontexten 

kommunal äldreomsorg bör en sammanhållen bild av vårdsammanhanget undersökas, 

vilket innebär att vårdtagares, anhörigas, omsorgspersonals och annan berörd personals 

upplevelser och erfarenheter bör studeras. Speciellt vårdtagarnas och anhörigas 

upplevelser och erfarenheter, vilka inte undersöks i detta avhandlingsarbete, är centrala 

i ett sammanhang där vårdande undersöks. Hur skall vårdande kunna utvecklas och 

förbättras, om inte också vårdtagarnas upplevelser, erfarenheter och uppfattningar 

beskrivs?  
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10 TACK 

 

Denna avhandling är ett resultat av många människors ansträngningar. Främst vill jag 

rikta ett stort och varmt tack till de i studierna deltagande nattsjuksköterskorna som 

tålmodigt och generöst har välkomnat mig, gett mig av sin tid, svarat på mina frågor, 

berättat om sitt arbete och delat med sig av sina erfarenheter. Jag är er varmt tacksam 

och jag har stor respekt för er kompetens och ert personliga och professionella 

engagemang. 

 

Framför andra vill jag tacka mina handledare professor Ingegerd Fagerberg och lektor 

Margareta Asp. Ni har lagt ned mycket tid och arbete på att få mig att skriva begripligt, 

att utvecklas och att våga. Ni har gjort detta med stort tålamod, engagemang och 

framför allt med en kunskap som jag har stor vördnad för. Ingegerd, du var också den 

som fick mig att ”hoppa på tåget”. Jag är glad att du, efter att ha varit min handledare i 

min D-uppsats, peppade mig att fortsätta studera. Det hade jag aldrig gjort utan ditt 

erkännande. Tack också Agneta Breitholtz för ditt engagemang i reflektionsprojektet 

som vi tyvärr lade åt sidan. 

 

Jag vill också tacka akademichef, professor Roland Svensson på Akademin för hälsa, 

vård och välfärd, Mälardalens högskola för att jag fått möjligheten att gå 

forskarutbildningen på Karolinska Institutet och för all hjälp och stöd. Varmt tack 

också till den administrativa personalen på HVV, Lena Jonsson, Gunnel Gustafsson, 

Ann-Britt Johansson och Maria Gärtner. 

 

Personalen på Biblioteket, Mälardalens högskola vill jag också tacka för den välvilja, 

vänlighet och otroliga kunskap och service som ni bistått med. Tack också Gun Hede 

som så vänligt hjälpt mig med den svenska språkgranskningen och Simon Dyer som 

granskat avhandlingens engelska avsnitt. 

 

Stor hjälp har jag haft av flera personer som kritiskt granskat mina olika texter i olika 

faser av forskarutbildningen; CECAR gruppen på KI, seminarieverksamheten på KI 

under ledning av professor Sirkka-Liisa Ekman. Tack alla ni som deltagit i dessa 

seminarier och också låtit mig få lära massor genom att granska era texter.  
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Jag har förmånen att vara anställd på HVV, Mälardalens högskola, och här finns 

underbara arbetskamrater och doktorandkollegor som med intresse gett mig stöd under 

dessa år TACK! En annan grupp som jag upplevt stöd och gemenskap i är 

doktorandgruppen på HVV. Jag kommer att sakna att vara en i gruppen. Speciellt vill 

jag tacka Cecilia Rydlo för otrolig vänskap och glada och lärorika stunder vid våra 

tvåmansseminarier, Ewa Stenwall och Catharina Frank, tack för ert för stöd och de 

stunder som vi suckat och skrattat oss igenom. 

 

Tack också för ekonomiskt stöd från HVV, Mälardalens högskola, Sandströmska 

studiefonden, Svensk sjuksköterskeförening, Johanniter Orden, Uppsala 

hemsysterskola, Strategiska rådet, Mälardalens högskola, Stipendiefonden på 

Karolinska Institutet samt Ragnhild och Einar Lundströms minne. 

 

Det varmaste tack till mina föräldrar, alla vänner och bekanta som med intresse och 

stöd på olika sätt följt mig på denna resa. Slutligen mitt djupaste tack till min familj, 

Per och Agnes. Tack för att ni finns. 

 

Eskilstuna, oktober 2009 

Christine Gustafsson 
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