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Syftet med denna magisteravhandling är att förstå vårdledares roll, vad som är viktigt att 

beakta så att personalen känner sig delaktig och får stöd i arbetet, då kraven på 

förändringar ökar inom hemsjukvården. Studiens teoretiska perspektiv utgår från det 

caritativa ledarskapet som har en grund i caritasmotivet samt kulturens och den 

evidensbaserade kunskapens betydelse. 

Forskningsfrågan är: Hur kan vårdledare leda personalen genom förändringar så att ett 

evidensbaserat tankesätt bibehålls? 

Den empiriska delen är utförd genom semistrukturerade intervjuer med åtta vårdledare 

inom hemsjukvården i södra Finland. Ett intervjutillfälle gjordes som en gruppintervju 

med tre vårdledare, de övriga fem intervjuerna gjordes individuellt. Som analysmetod 

användes den kvalitativa innehållsanalysen enligt Graneheim och Lundman (2004). 

Den kvalitativa innehållsanalysens resultat gav fem teman. Det första temat var: Att våga 

leda, vars underteman är att ha en klar vision, att våga ta tag i saker och prova samt att ta 

tid för att reflektera och planera. Det andra temat var: Att göra personalen delaktig, 

underteman är att samarbeta över gränserna, att vara lyhörd för olika signaler, att ha ett 

ansvar. Det tredje temat var: Att ha en god fungerande kommunikation, underteman är att 

utvärdera och föra diskussion om förändringar, att få en smidig informationsgång. Det 

fjärde temat var: Att inneha kompetens, underteman är en kunnig personal som bryr sig, 

att kunna se behovet, att ständigt lära sig nya saker. Det femte temat var: Att ha en 

förståelse för förändring underteman är att få en insikt i utvecklingsprocessen och dess 

möjligheter, att se befintliga resurser. 
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The aim of this Master’s thesis is to understand the nurse leader’s role, what is important 

to consider so that nurses feel involved and receive support in their work, when demands 

for change increases in a home care context. The theoretical perspective of this study is 

based on caritative leadership which originates in the caritas motive and the significance 

of cultural and evidence-based knowledge.  

The research question is as follows: how can nurse leaders guide nurses through changes 

to maintain an evidence-based mind-set? 

The empirical part was implemented through semi-structured interviews with eight nurse 

leaders in a home care context in southern Finland. One interview was conducted as a 

group interview with three nurse leaders and the other five interviews were conducted 

individually. A qualitative content analysis according to Graneheim and Lundman (2004) 

was used. 

The results of the qualitative content analysis gave five themes. The first was to risk 

leading, with the subthemes to have a clear vision, to risk take matters in hand and test, 

and to take time for reflection and planning. The second theme was to involve nurses, 

with the subthemes to cooperate across boundaries, to be responsive to various signals 

and to have responsibility. The third theme was to have good communication, with the 

subthemes to assess and discuss changes and to have a flexible distribution of 

information. The fourth theme was to have competence, and the subthemes were skilful 

nurses who care, to be able to perceive needs and to continuously learn new things. The 

fifth theme was to understand change, and the subthemes were to   

obtain an insight into the development process and its possibilities and   

to recognize existing resources. 
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Förord 

Det har varit givande att studera vid Åbo Akademi för jag har länge haft ett intresse för 

vårdvetenskapen. Jag inledde studierna efter ett långt och moget övervägande. Här får jag 

tacka min chef grundtrygghetschef Anne Öhman som sporrade mig att inleda studierna 

och som har uppmuntrat och stöttat mig under studiernas gång. 

Studierna har tagit sin tid men har nu kommit till sitt slut. Det har inte alltid varit så enkelt 

att kombinera livspusslet med studier. Denna tid med studierna har dock gett mig många 

nya insikter som jag hoppas kunna förvalta väl. 

Ett tack vill jag rikta till min handledare HVD Jessica Hemberg för ett värdefullt stöd 

under skrivandets process. 

Sist men inte minst vill jag också tacka mina informanter. Trots en fylld kalender så 

hittade ni tid för att delge mig era erfarenheter som vårdledare och er syn på ledarskapet 

inom hemsjukvården. Utan er medverkan skulle det inte varit möjligt att genomföra denna 

studie, som låg i mitt intresse. Jag önskar er styrka och mod i denna föränderliga värld. 
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1   Inledning 

 

Hemsjukvården har en längre tid stått inför förändringar i verksamheten. Detta gör att 

frågan ställs om vilka förändringar som kan göras så att arbetet fungerar smidigare och 

som även gör att vården blir mera lätt tillgänglig för patienterna. Många äldre önskar bo 

hemma så länge som möjligt i den egna miljön. För som Hilli (2007) säger så är hemmet 

en skyddad reträtt och ger vila och en inre trygghet.  

Befolkningen i Finland blir äldre och livslängden ökar genom att hälsan har förbättrats 

(Statistikcentralen, 2018). Detta påverkar i sin tur behovet av hemsjukvård och hur 

strukturen av vården är uppbyggd. Målet har även under ett flertal år varit att öka på och 

förnya tjänsterna som erbjuds hemma i stället för att vårda på anstalt (SHM, 2013). 

Genom att få mångsidigare service hemma som främjar hälsa och funktionsförmåga så 

ges det större möjlighet för den äldre att bo längre hemma. Genom att patientmängden 

ökar inom hemsjukvården så ställer det också krav på att verksamheten utvecklas för att 

kunna svara på efterfrågan. För att stöda verksamhetens utveckling skall kommunerna 

även ha en uppgjord plan för hur den äldre befolkningens välmående stöds och hur 

servicen utvecklas, så att den äldre kan klara sig att bo hemma under hela dygnet med 

tillräckliga tjänster. Denna plan ses över varje fullmäktigeperiod, vilket gör att en 

kontinuerlig bedömning görs av hur tjänsterna ser ur samt ger ett stöd i vårdledarnas 

arbete. Planen finns stipulerad i Lagen om stödjande av den äldre befolkningens 

funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre 980/2012. 

Den planerade vårdreformen som hade för avsikt att reformera vården på alla nivåer i 

Finland och som skulle ha påverkat riktningen av vårdens uppbyggnad, föll under våren 

2019. Trots att denna vårdreform föll så kommer följande regering att fortsätta arbetet för 

att genomföra förändringar i vårdens uppbyggnad för att i framtiden kunna trygga en god 

och jämställd vård. Dessa förändringar kan bli utmanande om det ställer krav på stora 

strukturella förändringar och här ser jag att vårdledaren inom hemsjukvården har en 

nyckelroll, då personalen skall ledas genom dessa förändringar.  

Utgående från detta så kommer frågan om vad vårdledarens roll inom hemsjukvården är. 

Liknande studier har gjorts inom andra kontexter om hur vårdledarna hanterar 

förändringar. Men hur vårdledaren hanterar förändringar inom hemsjukvården är av 

intresse. Hemsjukvården fungerar i patientens hemmiljö, vilket gör att det inte alltid finns 

endast en lösning på hur vården kan utformas. Vården idag har allt mer styrts från 

sjukhusen till den öppna vården, vilket ställer krav på förändringar då den hemförlovade 

ofta har ett större vårdbehov än vad som tidigare varit fallet.   
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2   Bakgrund   

 

I studiens bakgrund beskrivs förförståelsen för studien. Förförståelsen ger ett 

sammandrag av vad som styr hemsjukvårdens verksamhet samt vad det bland annat har 

gjorts för forskningar som berör vårdledarskap och evidensbaserad kunskap. 

 

2.1   Hemsjukvårdens verksamhet 

 

Hemsjukvårdens verksamhet styrs av olika lagar såsom Hälso- och sjukvårdslagen 

1326/2010 och Lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om 

social- och hälsovårdstjänster för äldre 980/2012. Dessa lagar lyfter fram ett flertal 

kriterier för att vården skall vara jämlik och av god kvalitet.  

Hemsjukvårdens verksamhet har utvecklats rätt mycket under de senaste årtiondena och 

utvecklingen fortsätter. Dess verksamhet styrs av lagar för att trygga den vårdbehövandes 

rättigheter. En sådan lag är Lagen om stödjande av den äldre befolkningens 

funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (2012), vilken 

stipulerar att kommunerna skall säkerställa kvaliteten på tjänster som erbjuds samt att den 

vårdbehövande skall garanteras en god vård och omsorg. Personalmängden skall 

motsvara antalet personer som får vård av enheten. Utbildning och uppgiftsstukturen är 

även väsentlig och skall möta behovet samt beakta ett rehabiliterande arbetssätt för att 

främja den äldres hälsa. Även vikten av samarbete mellan yrkesgrupper och andra 

myndigheter framhålls. Ledarskapet behöver beakta helheten och stöda utveckling av nya 

verksamhetsmodeller så att behoven av hälso- och sjukvård uppfylls. 

Hemservice och hemsjukvård kan vara olika uppbyggda i kommunerna. En del 

kommuner har sammanslagit dessa tjänster medan andra har separata tjänster. 

Hemsjukvårdens verksamhet styrs av Hälso- och sjukvårdslagen 1326/2010. 

Hemsjukvårdens funktion är att stödja ett självständigt hemmaboende och vården skall 

genomföras enligt en vård- eller serviceplan. Hälso- och sjukvårdslagen tar även fasta på 

att vårdens kvalitet skall basera sig på evidens, god vårdpraxis med goda rutiner av hög 

kvalitet på ett säkert sätt. Detta förutsätter att det finns tillräckligt med yrkesutbildad 

personal för att säkerställa kvaliteten. 

Social- och hälsovårdsministeriet och Finlands Kommunförbund har även utfärdat en ny 

kvalitetsrekommendation för att trygga ett bra åldrande och att förbättra servicen (2017). 

Denna rekommendation är i kraft till slutet av 2019 och där lyfts även fram personalens 

kompetens och beredskapen att möta det ökade behovet av tjänster. Servicestrukturen 

skall utvecklas på ett hållbart sätt för att beakta befolkningens möjligheter att bo hemma 

på trygga grunder.  
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2.2   Vårdledarens uppgift  

 

Vårdledaren har en central uppgift vid utvecklande av arbetet och som Hyrkäs (2010) 

lyfter fram så finns det ingen enkel formel för att hantera förändringsarbete men ledaren 

bör respektera mångfalden i förändringen. Bondas (2009) ser å sin sida att det bör finnas 

en ständig reflektion i ledarskapet. Genom att lyfta fram personalens kunskaper, föra 

visioner framåt samt att framhålla den evidensbaserade kunskapen så tjänar det både 

personal, patienter och anhöriga. Kommunikationen blir här viktig, för det är inte alltid 

helt klart vilka behov som finns och i vilken riktning förändringen skall styras. Enligt  

Dickenson-Hazard (2004) kräver detta talang samt att de egna värderingarna styr långt 

för att föra förändringsprocessen framåt. De egna värderingarna påverkar handlandet men 

som Bondas (2006) säger så är det viktigt att komma ihåg att vi är där för patienten och 

inte tvärtom, vilket är en väsentlig del av att se hur förändringen påverkar helheten. Att 

genomföra förändringar man tror på kan kräva mod. Samtidigt som vårdledaren 

medverkar till att förändringen skall sträva till något bättre. Salmela, Eriksson och 

Fagerström (2013) ser också att vårdledarna inte alltid utnyttjar sin kunskap och 

erfarenhet till fullo för att förändringens resultat skall leda till en bättre vård. Oriz (2015) 

ser att utnyttjande av kunskapen från vårdvetenskapen stöder ledarskapet i de ontologiska 

processerna och det ger ett unikt perspektiv för att planera och tänka på allmänhetens 

hälsa (Clarke, Swider & Bigley, 2013). 

Vårdledarens roll är att stöda patientsäkerheten genom ett förebyggande arbete samt för 

att beakta den evidensbaserade praxisen som lyfts fram i Hälso- och sjukvårdslagen 

1326/2010. Bondas och Solbakken (2016) tar fasta på att vårdledarens uppgift är att 

tillgodose dessa faktorer för att verksamhetens kvalitet skall hålla en hög standard och för 

att minimera riskerna för olyckor. De ser att detta kan göras genom en balans mellan klar 

ansvarsfördelning och bemanning. Evidensbaserat kunnande är en del av att kunna hålla 

hög standard och som Salmela, Eriksson och Fagerström (2011) ser det så för att kunna 

genomföra förändringar måste man öka sitt kunnande samt förmågan att föra en aktiv 

kommunikation. Denna förmåga består i att kunna hantera och bygga en stark kärna som 

stöder utbildning och främjar utveckling och innovativt tänkande. Och sätten för detta 

kan vara många. Enligt Hyrkäs (2010) finns det inte någon formel för att leda och hantera 

förändringar men man måste vara modig. Dessa förändringar påverkar också kulturen, så 

hur dessa förändringar lyfts fram av ledningen påverkar hur förändringen kan genomföras 

(Nilsen, Wallerstedt, Behm & Ahlström, 2018). En tydlig målsättning i kombination med 

den aktiva kommunikationen stöder även förändringsarbetet och minskar risken för att 

konflikter uppstår (Kristiansen, Westeren, Obstfelder & Lotherington, 2016). För att 

undvika konflikter och för att stöda patientsäkerheten ser även Byers (2017) att det behövs 

kunskap och medvetenhet för att möta klienterna som önskar vara mera delaktiga i vården 

och för att hantera detta behöver personalen stöd men även tillräcklig kunskap. 

För att utveckla processer tar Dickenson-Hazard (2004) fasta på att fokus bör vara på att 

kunna ifrågasätta vad skillnaden blir då förändringar görs. Det räcker inte med att lyfta 

upp viktiga frågor. Donohue-Porter (2014) ser också att processerna kan utvecklas genom 

att aktivt använda sig av omvårdsteorier och spegla denna kunskap i ledarskapet, för att 

få verktyg i utvecklings- och förändringsprocesser. För att kunna leda förändringar i 

utvecklingsprocessen är det även viktigt att utnyttja andra tidigare processer och som 

Deisher (2013) säger bör man i denna process kunna omdefiniera de traditionella rollerna 

för att underlätta förändringar. I dessa förändringsprocesser är vårdledaren inte enbart en 
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administratör som genomför förändringar, utan som Salmela (2012) säger är det viktigt 

att fungera som en modell samt att involvera personalen för att lyckas genomföra dessa 

förändringar. Vårdledarens kompetens gällande vården är av stor betydelse för att kunna 

utvärdera vad förändringen kan ha för betydelse i både positiv och negativ bemärkelse 

för den vårdbehövande. Solbakken, Bergdahl, Rudolfsson och Bondas (2018) ser detta 

som viktigt i förändringsprocessen, då kraven på förändringar är höga men situationen 

kan vara konfliktfylld för vårdledaren som skall kunna ifrågasätta vad denna skillnad 

betyder. 

Etiken lyfts fram som en viktig aspekt som bör beaktas i vårdledarskapet men det är även 

viktigt att alla samarbetspartner handlar utgående från ett etiskt perspektiv. Både personal 

och vårdtagare berörs av de olika förändringarna på olika sätt. Gabriel (2015) ser att 

etiken är att bry sig om och det skall finnas en balans som är rättvis genom att erkänna att 

det finns olika behov. De olika behoven gör att alla behöver stöd i olika grad. Ledarens 

handlingssätt och värderingar avspeglar sig även på personalen och hur situationer 

hanteras (Stanley, 2014). Handlingssättet visar på vad som är accepterat och stöder arbetet 

så att det inte uppstår skillnader mellan personalgrupper (Kroth & Keeler, 2009), vilket i 

sin tur påverkar arbetsgemenskapen. 
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3   Teoretiskt perspektiv  

 

Det teoretiska perspektivet ser på det Caritativa ledarskapet enligt Bondas. Det Caritativa 

ledarskapet har sin grund i Caritasmotivet i vilket en etisk hållning framhålls och som 

utgör grunden för handlande genom att förmeda tro, hopp och kärlek genom ansning, lek 

och lärande. Enligt Eriksson (1990) betyder Caring människokärlek och barmhärtighet, 

ansvaret att inte lämna den andra ensam utan att vilja den andra väl. Vårdpersonalen kan 

också vara mottagare av caring som då förmedlas till personalen av vårdledaren, vars 

uppgift är att stöda och ha omtanke om personalen i arbetet (Nyberg, 2010). Det teoretiska 

perspektivet tar även fasta på faktorer som påverkar kulturen samt vad den 

evidensbaserade kunskapen betyder. 

  

3.1   Det caritativa ledarskapet enligt Bondas 

 

I det Caritativa ledarskapet ser Bondas (2003) att det finns en gemensam nämnare mellan 

vården och administrationen och hon lyfter fram fem teser. Dessa teser innefattar 

människan som en helhet med kropp, själ och ande som även har ett ursprung i Erikssons 

caritativa vårdteori. Det finns en gemenskap men även ensamhet som påverkas av olika 

faktorer. För att ledarskapet skall vara caritativt skall det grunda sig på kärlek och 

barmhärtighet samt finnas en vilja att ta ett ansvar för att arbeta för en kultur utgående 

från caring, ha ett ansvar. Detta ansvar ses som en grundpelare i det caritativa ledarskapet. 

Alla är unika i vården och alla har en kompetens som skall respekteras men för att uppnå 

kompetens behövs även stöd. För att organisationen skall kunna utvecklas bör upplevelser 

och erfarenheter beaktas.  

Bondas (2003) ser även att begrepp som hälsa, lidande, vårdande och värdighet har 

betydelse för ett caritativt ledande. Dessa begrepp beskrivs även som omätbara. Genom 

att kulturen är öppen främjar det att de gemensamma målen uppnås. Att respektera och 

visa vänlighet mot varandra är en del av den öppna kulturen och det är väsentligt vid 

vården av den lidande patienten men påverkar även de administrativa uppgifterna. Det 

har också en inverkan på hur de gemensamma målen kan utformas. Ett caritativt ledarskap 

ger också utrymme för reflektioner, tankar samt visioner för att främja en god 

organisationskultur med öppenhet och respekt. Vårdedaren bör även fungera utgående 

från de etiska värderingarna samt visa värdighet och följa de gemensamma värderingarna 

genom att visa ansvar på ett ödmjukt sätt men även vara modig vid utmaningar och ärligt 

utveckla organisationen och dess kultur.  

Bondas (2006) ser vikten av att vårdledaren sprider entusiasm och är ärlig och att man 

inte bara går före, utan också med. Detta återspeglar sig på att arbetsrelationen inte är 

personlig mellan ledare och personal, men det är viktigt att det gemensamma målet för 

god patientvård finns. Den balanserade relationen av delaktighet ger även utrymme för 

reflektioner av erfarenheter och upplevelser som gör att personalen kan känna att deras 

resurser uppskattas (Bondas, 2003). 
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Utvecklandet av en vårdande kultur för att bevara den mänskliga värdigheten är en central 

punkt i den caritativa ledaskapsteorin en central punkt. Detta görs genom att personal, 

patienter och deras anhöriga hörs och att dessa åsikter tas i beaktande vid utvärdering i 

vården samt vid förändringar. Förutom vikten av att åsikter beaktas så ser Bondas (2003) 

även att utbildning och kompetens är minst lika centrala och hon lyfter fram den 

evidensbaserade vården där utbildning ger styrka och stöd för att utveckla den vårdande 

kulturen och bevara den mänskliga värdigheten speciellt vid förändringar. 

 

3.2   Förändringsledarskapets centrala begrepp  

 

Många aspekter inverkar då det tagits beslut eller det har planerats förändringar som skall 

genomföras. I detta kapitel behandlas kulturens och den evidensbaserade kunskapens 

inverkan på förändringsledarskapet. 

 

3.2.1   Kulturens betydelse 

 

Kulturen är som en ram för värderingar och antaganden och den skall ge en förståelse och 

mening enligt Alvesson (2015) medan Gadamer (2002) talar om att man måste förstå 

traditionen för att förstå en annans situation för att finna gemenskap. Finns denna 

förståelse för kulturen så ser Alvesson (2015) att insikten att hitta nya lösningar ökar. 

Även samhörigheten som uppstår då personalen känner att deras arbete värdesätts 

inverkar på arbetskulturen och har betydelse då strategier lyfts fram av ledningen (André, 

Sjovold, Rannestad & Ringdal, 2014) av ledningen. Kulturen ger en styrka i 

samhörigheten då de berörda har en förståelse för situationen och för hur individen 

uttrycker sig  och rutiner kan upplevas som en trygghet (Rytterström, Unosson & Arman, 

2013). Wärnå-Furu (2014) lyfter även fram att kulturen förändras om de grundläggande 

värdena förändras, vilket kan främja eller hämma kulturen. Men det är väsentligt att 

verklighet och kunskap möts för att finna nya lösningar som stöder patientvården 

(Martinsen & Eriksson, 2009). Dessa nya lösningar ger meningsfullhet och en känsla av 

delaktighet då det finns en struktur. Strukturen gör det lättare att se möjligheter och ger 

människan en känsla av sammanhang (Antonovsky, 2007). 

Ledningens betydelse lyfter även Salmela (2012) fram att har en central roll för att ena 

vårdpersonalen då arbetet utvecklas eller förändras, så att förändringen skall passa in i 

verksamhetens kultur. Vårdledaren har därmed en viktig uppgift i att stöda personalen 

och skapa en vårdkultur som är byggd på tillit och ärlighet men även genom att fungera 

som en förebild gällande moral och etik som grundar sig på en synlig värdegrund (Wärnå-

Furu, 2014).  För kulturen kan vara som en vägledare men även ses som en faktor för 

sammanhållning (Alvesson, 2015). Ledarskapet både påverkas av och har ett inflytande 

på kulturen, samtidigt som det är en delaktig faktor i hur olika händelser påverkas och 

vilka konsekvenserna kan bli av ett handlande. Enligt Lindholm, Sivberg och Udén 

(2000) är det viktigt att kunna hantera kulturen i en föränderlig miljö. Detta gör att 

ledningen har ett ansvar för att värna om kärnan i en etiskt hållbar vårdkultur. Men 

personalens betydelse för att vara delaktig och skapa en god vårdkultur är minst lika 

betydelsefull (Salmela, Koskinen & Eriksson, 2017). Kulturen som har en reflekterande 

atmosfär, möjliggör en god vård då informationen är öppen vid förändringar (Fagerström 
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& Salmela, 2010). Men som också Nyberg (2010) säger så är öppenhet inte så enkelt som 

det låter, men vårdledaren behöver befrämja öppenheten som innefattar allt från att 

lyssna, fråga rätta saker, se non-verbala uttryck, ta emot respons och så vidare. 

Eriksson (1988) liknar vården och ledarskapet vid en konst som förmedlar ett tänkande 

som är estetiskt och sätter de emotionella rörelserna igång. Finner människan delaktighet 

i denna rörelse så finns det en frihet och möjligheterna kan öppna sig. Denna rörelse sker 

via den dagliga kommunikationen och enligt Eriksson (1993) är det en kamp mellan det 

goda och onda som är livets mysterium. I denna kommunikation finns både lidande och 

lust men också ett ansvar för andra. Eriksson (1990) säger att generositet är en 

grundhållning och anpassning är ibland en förutsättning men att anpassa sig, är att ge 

efter. Ledaren behöver dock hitta nya kunskaper för att leda förändringar i en föränderlig 

kultur (Fagerström & Salmela, 2010), vilket inte är detsamma som att anpassa sig.  I 

kommunikationen är lyssnandet en viktig del och fungerar som ett mottagande och blir 

därmed en del av förståelsen och hur det sagda uppfattas och tolkas (Vikström, 2005). Att 

lyssna är även att ge en bekräftelse och mod åt den andra (Eriksson, 1987). 

Gemenskap skapar delaktighet och ger en känsla av samhörighet (Wärnå-Furu, 2014). 

Wärnå-Furu (2014) lyfter även fram att gemenskapen är en av de viktigaste faktorerna 

för hälsa och denna gemenskap stöder även ensamheten i människan själv. Näsman, 

Lindholm och Eriksson (2008) ser även att människans värdighet respekteras då kulturen 

är öppen och det finns en gemenskap. Denna gemenskap inger en trygghet och motverkar 

likgiltighet. Gemenskap är också att inte vara ensam och i denna gemenskap finns det en 

möjlighet att reflektera och att föra en dialog (von Post, 2000). Delaktighet och 

engagemang inverkar på motivationen i arbetet fastän det sker förändringar i 

verksamheten (Rosengren, 2014). För att det i gemenskapen skall finnas en god 

kommunikation, så behöver det finnas en relation för att en delaktighet skall uppstå. 

Eriksson (1987) ser att då människor möts och det finns en relation, så finns det rum för 

att skapa. Finns detta rum så öppnar det även för en god kommunikation. Både arbete och 

arbetskulturen påverkas av relationen mellan personal och ledning.Finns det en 

inbjudande inställning till denna relation så öppnar det för att kunna hantera förändringar 

på ett konstruktivt sätt (Rosengren, 2014). 

von Prost (2000) lyfter också fram det professionella handlandet med att visa människor 

värdighet, vilket syns genom vilken värdegrund som ligger till grund för vårdhandlingen. 

Denna vårdhandling innefattar ett ansvar som inte kan ges över till någon annan, men 

som det kan kräva ett stort mod för att förverkliga. Ansvar är också en etisk fråga och kan 

ha två dimensioner; antingen ett yttre ansvar som avser något som har en förutbestämd 

föreskrift eller ett direktiv eller ett inre ansvar som avser mötet mellan människor och att 

man engagerar sig i ett möte och ger något av sig själv (Eriksson, 1995). Ansvar är även 

omsorg om och respekt för människans värdighet och syns i på vilket sätt den andra 

bemöts. Bevarande av andra människors värdighet är att respektera och tro på den andra, 

att se den andra och att bekräfta den unikhet som finns hos alla människor (Edlund, 2002). 

Uteblir denna bekräftelse uppstår en ensamhet som påverkar välbefinnadet och relationen 

i gemenskapen. 
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3.2.2   Evidensbaserad kunskap 

 

Evidensbegreppet omfattar ett seende, inseende och synligörande, för att slutligen 

granska och bedöma situationen genom att veta, vidimera och revidera (Eriksson, 2009). 

Eriksson (2009) framhåller även att det evidenta skall lyftas fram och göras gångbart och 

att det är en fråga om verklighet och sanning. Resultatet av forskning är evident då 

kunskapen kan hämtas in i vårdverkligheten och det sker en förändring. Denna förändring 

är inte alltid konkret men det sker en insikt genom utvärdering att slutresutatet är gott 

(Eriksson, 2012). I det evidensbaserade tänkandet lyfter Eriksson (1999) fram ”huvud – 

hjärta – hand”-modellen. Huvudet står för kunskap från verkligheten  som 

sammankopplas med det vetenskapliga, hjärtat har etiska värden och handen gör konst då 

huvudets och hjärtats egenskaper har förenats och det sker ett meningsfullt agerande.  

Det finns ett krav på effektivitet och hur resurser är fördelade, så att den bästa möjliga 

vården ges och detta förutsätter att det sker en kontinuerlig uppdatering av kunskaper 

inom området. Rosengren (2014) lyfter även fram vårdpersonalens kompetens. 

Vårdpersonalen är enskilda individer och alla har olika behov av att uppdatera denna 

kunskap. Enligt Martinsen är det den egna kunskapen och kompetensen som påverkar hur 

en vårdsituation uppfattas och vilken utvärdering som görs (Alvsvåg, 2018). För att kunna 

göra de rätta besluten utgående från vårdens ontologi så behöver dessa beslut baseras på 

evidens (Råholm, 2009). Evidens baserar sig även på kritiskt tänkande, att kunna ta till 

sig ny kunskap och anpassa den kunskapen till vårdverkligheten (Levi, 2014). 

Grunden för patientsäkerhet och god vård utgår enligt Salmela, Koskinen och Eriksson 

(2017) från vårdpersonalens etiska och professionella kunnande. Den evidensbaserade 

kulturen formas av vårdledaren och vid genomförande av förändringar behöver 

personalen omfatta ett lärande av nya sätt att tänka och fungera (Salmela, 2012). Att lära 

sig nya saker är att se på utbildning såsom Gadamer (2002) uttrycker det; det är någonting 

som behöver vara i ständig rörelse. I denna rörelse kan det först uppstå ett främlingskap 

men som individen sen hittar sin förståelse i.   

Den evidensbaserade kunskapen har en hermeneutisk rörelse där man ser och inser en 

vårdverklighet samt lyfter fram denna verklighet och har kunskap att bedöma denna 

situation. Denna kunskap bearbetas för att därefter få en ny förståelse. Etiken har en 

viktigt del i denna bedömning (Eriksson, 2009). Eriksson (1987) lyfter också fram att det 

behöver finnas kunskap om vårdkulturen för att få en kunskap om vårdandet samt för att 

se helheten av dessa.  

 

3.3   Sammanfattning av studiens teoretiska utgångspunkter 

 

Wärnå-Furu (2014) lyfter fram att betydelsen av att klara sig i arbetslivet har blivit allt 

viktigare. I arbetslivet är en god arbetsmiljö viktig och Wärnå-Furu (2002) lyfter fram 

dess betydelse för att ha hälsa i arbetslivet. Arbetsmiljön innefattar arbetsgemenskapen 

och kulturen i denna. Finns det en trygghet i denna gemenskap så ger det även 

förutsättningar för att kunna bemöta och hantera förändingar. 
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Utgående från den tanken ger ett caritativt ledarskap som har utgångspunkten i 

caritasmotivet ett gott stöd i vårdledarens arbete och det ger en styrka i vardagen 

(Eriksson, 1990). Vårdledaren har ett ansvar för att utveckla vården och för att beakta 

patientsäkerheten men framför allt för att stöda personalen och vårda den gemensamma 

kulturen. Genom att vårdledaren har en förankring i vårdvetenskapen får vårdledaren stöd 

i sitt dagliga arbete för att kunna hantera de förändringar som uppstår. För som Eriksson 

(1987) säger så är vårdandet att visa vägen. Vårdledarens egen värdegrund ger styrka och 

stöd för att kunna visa denna väg. Studien ser det som värdefullt, att denna värdegrund är 

en del av den evidensbaserade kunskapen i ledarskapet.  

Kulturens betydelse och verkningarna av den ger sig i uttryck i människors förmåga att 

kommunicera. I kulturen finns en gemenskap för den gemensamma synen, men kultur 

kan även visa sig som ett intresse för att utveckla, förbättra och ta till sig ny kunskap. Den 

nya kunskapen skall finnas som stöd vid integrering av förändingar för att förebygga 

motstånd (Rissanen & Lammintakanen, 2011). Kulturen har därmed en stor betydelse för 

att ta tillvara nya tänkesätt och fungera som ett stöd vid förändringsarbete. Rissanen och 

Lammintakanen (2011) ser också att etiken i förändringsledarskapet är viktig genom att 

visa respekt och se andras värde så att personalen känner sig rättvist behandlad. Med stöd 

av denna kunskap är målsättningen med denna studie att se hur vårdledarna ser på 

förändringar inom sina verksamhetsområden.  
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4   Syfte och frågeställningar  

 

Syftet med denna studie är att förstå vårdledarens roll och vad som är viktigt att beakta 

så att personalen känner sig delaktig och får stöd i arbetet, då kraven på förändringar ökar 

inom hemsjukvården. 

 

Forskningsfråga: Hur kan vårdledare inom hemsjukvården leda personalen genom 

förändringar så att ett evidensbaserat tankesätt bibehålls? 
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5   Beskrivning av forskningsprocessen  

 

Kapitlet innefattar en beskrivning av studiens design och dess genomförande. Studiens 

etiska frågeställningar behandlas även i detta kapitel. 

 

5.1   Design  

 

Studien utgår från en hermeneutisk ansats enligt Gadamer (1989) som ser vikten av att 

först se bakom frågans innebörd för att hitta ett svar och för att få ny insikt. Syftet är att 

förstå vårdledarens roll då kraven på förändringar ökar inom hemsjukvården. Som metod 

har använts den kvalitativa innehållsanalysen med induktiv ansats, som är en 

förutsättningslös analys av text för att beskriva variationer. Intervjuer har använts som 

datainsamlingsmetod och har gjorts i södra Finland, varefter dessa har transkriberats 

ordagrant.  

 

5.2   Urval och deltagare  

 

Målgruppen för denna studie är vårdledare inom hemsjukvården. Intervjuer gjordes med 

8 vårdledare som alla är anställda inom den offentliga sektorn i södra Finland. Deltagarna 

i studien är samtliga kvinnor och deras ålder är mellan 30 och 62 år. Deras 

arbetserfarenhet som vårdledare inom hemsjukvården varierar från 3 månader till 30 år. 

7 av vårdledarna har ledarskapsutbildning på olika nivåer medan en saknar 

ledarskapsutbildning. Hälften av deltagarna är närmaste chefer för vårdpersonalen medan 

den andra hälften är ledare för hemsjukvården och därmed ledare för de närmaste 

cheferna. Henricsson och Billhult (2017) lyfter fram vikten av att urvalet är brett och att 

samtliga deltagare har olika erfarenhet av området för att få fram en större bredd och 

förståelse i studien. Enligt Kjellström (2017) är det även en rättvisefråga att inte utesluta 

någon deltagare. Med tanke på att få bredd i materialet så intervjuades både närmaste 

chefer och ledare. I studien nämns alla informanter under benämningen vårdledare. 

Anhållan om forskningslov inlämnades till respektive kommuners och städers 

grundtrygghetschef eller social- och hälsovårdsdirektör (bilaga 1), erhållna forskningslov 

(bilaga 2). Efter att skriftligt lov och kontaktuppgifter till vårdledarna erhållits, skickades 

e-post med information till vårdledarna. Vårdledarna blev i detta skede informerade om 

att ett deltagande är frivilligt och om intresse fanns fick de komma med förslag på var 

och när intervjun kunde ske.  

 

5.3   Datainsamling och material  

 

Insamlingen av material utgår från en kvalitativ metod då frågeställningen söker svar på 

uppfattningar som är ett uttryck i en specifik miljö och för att få en ökad förståelse för 

denna uppfattning. Som datainsamlingsmetod används semi-strukturerade intervjuer, 

vilket avser att det finns en struktur på frågor med möjlighet till följdfrågor men ändå är 

utgångstanken att den intervjuade får fritt berätta om sina uppfattningar (Kvale & 
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Brinkman, 2017). Utöver att vårdledaren får berätta fritt så uppstår även möjligheten till 

dialog genom att ställa följdfrågor, vilket är fördelen med en intervju (Hirsjärvi & Hurme, 

2014). Detta stöder valet av en semi-strukturerad intervju.  

Intervjuerna har bandats och under intervjun användes en intervjuguide som stöd. 

Henricson (2017) ser att den som gör intervjun skall vara införstådd med frågorna och en 

guide kan finnas som stöd men den får inte störa intervjun. De inspelade intervjuerna och 

det transkriberade materialet sparas fem år efter att avhandlingen har färdigställts för att 

kunna gå tillbaka och kontrollera materialet, speciellt avsnitt som har citerats.  

En intervju gjordes som en gruppintervju på önskan av vårdledarna medan de övriga fem 

intervjuerna har gjorts enskilt. Vid inledningen av samtliga intervjuer berättade 

vårdledarna muntligt om sin bakgrund och arbetserfarenhet medan informanterna i 

gruppintervjun gav sin information skriftligt. Av intervjuerna gjordes fem på svenska och 

en på finska. Alla deltagare i intervjun skrev under en blankett för informerat samtycke 

(bilaga 3). Alla deltagare fick information om studiens syfte och om att intervjuernas 

innehåll hanteras konfidentiellt samt att deltagandet i intervjun kunde avbrytas i vilket 

skede som helst, om så önskades.  

Intervjuerna är gjorda på vald plats utav vårdledarna. Platsen valdes utgående från att 

vårdledarna skulle få prata i lugn och ro och att platsen var lätt tillgänglig för dem. 

Författaren, som även skötte samtliga intervjuer, lyssnade aktivt och visade intresse utan 

att avbryta samt ställde eventuella förtydligande frågor. Intervjuguiden (bilaga 4) följdes 

ganska långt på samma sätt vid de olika intervjuerna för att intervjutillfällena skall vara 

jämförbara som Kvale och Brinkman (2017) framhåller.   

Litteratursökning över tidigare forskningar har gjorts i vetenskapliga databaser vid flera 

tillfällen under år 2018 och våren 2019. I första hand granskades doktors- och 

magisteravhandlingar för att se vad som tidigare har presenterats. Sökord som använts i 

databaser är change and leadership, caring and nursing science, evidence and leadership 

samt evidence and leadership and caring science. Förutom sökord har även abstrakt och 

artiklar som nämnts i tidigare arbeten som funnits intressanta lästs. Sökning av artiklar 

har gjorts på Google Scholar, där var dock utbudet så stort att materialet inte var 

hanterbart och artiklar som var av intresse fanns inte alltid att tillgå i full text. Sökningen 

gav dock en möjlighet att hitta intressanta artiklar från andra databaser. Åbo Akademis 

portal Alma gav ett brett utbud. Litteratursökningens steg presenteras i tabell 1. 
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Tabell 1. Litteratursökning  

Läsning Litteratursökni

ng 

Val Kompletteri

ng 

Valda artiklar 

En genomsökning 

gjordes i ÅA:s 

publicerade doktor- 

och 

magisteravhandling

ar över vad som 

redan är undersökt. 

Sökord som 

användes var 

change and 

leadership, 

caring and 

nursing 

science, 

evidence and 

leadership  

Sökorden 

användes i 

olika 

kombinationer. 

Sökning 

gjordes även på 

Google 

Scholar.  

Ett första val 

gjordes 

utgående 

från rubrik 

och abstrakt. 

Vetenskapli

ga artiklar 

valdes som 

berörde 

förändring, 

evidens samt 

ledare och 

chefer inom 

vården. 

Intressanta 

artiklar 

genomlästes. 

Artiklar som 

tidigare har 

erhållits 

under 

studierna har 

använts samt 

artiklar som 

framkommit 

i andra 

använda 

artiklar. 

 

 

Sammanlagt 

har 26 artiklar 

använts. 

Samtliga 

artiklar 

presenteras i 

en 

litteraturöversi

kt i bilaga 5. 

 

 

5.4   Analys av data  

 

Samtliga intervjuer bandades i mobiltelefon, dessa intervjuer transkriberades därefter ord 

för ord av författaren själv. Även eventuella pauser, skratt och tonlägen noterades. 

Danielson (2017) framhåller vikten av att dessa nyanser kommer fram, för att underlätta 

den fortsatta analysen. Intervjuerna genomlyssnades flera gånger för att säkerställa att 

alla uttryck uppfattats och transkriberats korrekt, vilket Lundman och Graneheim (2008) 

ser som viktigt för att få en helhetsbild av materialet.  

De transkriberade intervjuerna med vårdledare inom hemsjukvården analyserades 

utgående från Lundman och Graneheims (2004) kvalitativa analys. För att få ny insikt 

genomlästes samtliga texter i sin helhet. Detta ger en möjlighet att se delar i de olika 

texterna som kan lyftas fram. Genom detta får analysen en förankring i den hermeneutiska 

cirkeln enligt (Östman-Myllyoja & Nyström, 2015). 

Innehållsanalysen gjordes genom att meningsbärande enheter har plockades ur 

intervjutexten. Dessa meningsbärande enheter kondenserades för att beskriva innehållet 

kortare utan att något väsentligt har utelämnats. Avsikten med koderna var att identifiera 

likheter som har sammanslagits till underteman och kategorier som därmed 

sammanbinder innehållet från intervjuerna (Lundman & Graneheim, 2008). Innehållet i 

de kategorier som framkom från intervjuerna presenteras i avsnittet resultat.  
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6   Etiska frågeställningar 

 

Respekt har visats för informanterna (Kjellström, 2017) genom att deltagandet var 

frivilligt och samtliga informerades om studiens syfte. Deltagarna har gett sitt skriftliga 

samtycke till deltagande i studien. Deltagarna har erhållit kontaktuppgifter till forskaren 

och handledaren i samband med intervjun. Deltagarna blev även informerade om att de 

kan avbryta sitt deltagande när som helst utan att behöva ange orsak (Forskningsetiska 

delegationens rekommendationer, 2012). Informationen från intervjuerna behandlas 

konfidentiellt och ingenstans framkommer uppgifter som kan avslöja informanternas  

identitet.  

Studien har följt Forskningsetiska delegationens rekommendationer (2012) gällande god 

vetenskapspraxis genom att genomföra studien omsorgsfullt och hantera det insamlade 

materialet varsamt. De inbandade intervjuerna sparades omsorgsfullt tills analysen var 

slutförd. Rapportering och analys av data har gjorts så noggrant som möjligt så att det 

inte finns risk för att väsentlig data utelämnas. 

Forskningslov beviljades av fyra kommuner/städer i södra Finland för att utföra denna 

studie. 
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7   Resultat  

 

Syftet med denna studie var att förstå vårdledarens roll och vad som är viktigt att beakta så 

att personalen känner sig delaktig och får stöd i arbetet, då kraven på förändringar ökar 

inom hemsjukvården. Resultatet presenteras utgående från de fem teman med respektive 

underteman som framkom i analysen. Dessa teman är: Att våga leda, Att göra personalen 

delaktig, Att ha en god fungerande kommunikation, Att inneha kompetens samt Att ha en 

förståelse för förändring. De tre förstnämnda temana ger en syn på hur vårdledaren kan 

leda personalen genom förändringar och de två sistnämnda ger synen på hur ett 

evidensbaserat tankesätt bibehålls. Citat presenteras för att läsaren skall få möjlighet att 

bedöma resultatets giltighet och trovärdighet. För att tydliggöra vad som är citat i texten, 

så har dessa skrivits med kursiv stil. 

 

Tabell 2. Studiens Teman och Underteman 

Tema Undertema 

Att våga leda  Att ha en klar vision  

 

Att ta tag i saker och prova 

 

Att ta tid för att reflektera och planera 

Att göra personalen delaktig Att samarbeta över gränserna 

 

Att vara lyhörd för olika signaler 

 

Alla har ett ansvar 

Att ha en god fungerande kommunikation Att utvärdera och föra diskussion om 

förändringar 

 

Att få en smidig informationsgång 

 

Att inneha kompetens En kunnig personal som bryr sig 

 

Att kunna se behovet 

 

Att ständigt lära sig nya saker 

Att ha en förståelse för förändring Att nå insikter i förändringens 

utvecklingsprocesser och möjligheter 

 

Att se befintliga resurser 
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7.1   Att våga leda 

 

I intervjuerna för vårdledarna fram att det inte alltid är så enkelt att leda personalen i 

förändringar. De ser att ett positivt sinne samt en noggrann utredning av vilka 

förändringar som skulle tjäna verksamheten stöder deras arbete. 

 

...sjäv vara, helst positivt inställd till det men åtminstone införstådd i varför 

förändringen måste göras, jag tror att man kanske börjar där... (F4) 

 

7.1.1   Att ha en klar vision  

 

Vårdledarna ser att de har en stor uppgift i förändringsarbetet. Vårdledarna uttrycker att  

den egna inställningen skall vara klar för att klara av att föra fram och argumentera för de 

egna visionerna. I intervjun beskriver de att det gäller att vara väldigt säker på sin sak och 

att det inte räcker med att de har en vision. 

 

...ibland så får man bara ta emot ganska mycket, fast man liksom ... måste 

tro på att man själv har liksom rätt vision... (F4) 

 

Vårdledarna lyfter även fram att den egna inställningen till förändringen är väsentlig. För 

att trovärdigt kunna förespråka en förändring kräver det en målmedvetenhet samt att man 

även själv står bakom sina beslut. I denna målmedvetenhet ser de även vikten av att tänka 

på jämställdheten i förändringen, inte lova något åt en och något annat åt en annan. De 

ser betydelsen av att ha en klar inställning, att alla i personalen får har samma utgångsläge 

i förändringen. 

 

...själv tänker att, det är knappast en dålig förändring, hitta den positiva 

eller neutrala, inte den dåliga... (F2) 

 

Vårdledarna ser att visioner behövs för det är en del av det förebyggande arbetet, då det 

inte går att enbart minska på något utan att börja med något annat. Speciellt som antalet 

klienter som skall skötas hemma hela tiden ökar. Alternativa verksamheter och 

dagverksamhet lyfter de fram som visioner för att kunna beakta helhetsynen och för att 

kunna stöda hemmaboende så att klienterna inte blir isolerade. Vårdledarna lyfter fram 

att då dylika visioner skall förverkligas är det väsentligt att personalen tas med från 

början, så att det inte uppstår onödig oro. Personalen kan inte alltid påverka besluten men 

hinner det börja strömma ut rykten om vad som eventuellt planeras, så kan det väcka 

mycket känslor hos personalen, vilket vårdledarna ser som viktigt att förebygga. 
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...hela den ändringen redan när vi slutade med långvårdsplatser, så det var 

ju ett sånt där tankesätt och sen då att börja bygga upp...(F4) 

 

7.1.2   Att ta tag i saker och prova 

 

Vårdledarna upplever att det är krävande att lyfta upp förändringar som behöver göras då 

det uppdagas behov av förändring, speciellt då personalen kanske inte alltid ser detta 

behov. Vårdledarna poängterar att det kräver ett målmedvetet agerande, att ta tag i saker 

fastän det kan vara tidskrävande.  

 

...det krävde liksom också att man på något sätt skulle ta i tu med det och 

gå igenom det med alla, och faktiskt ge tid för det... (F4) 

 

Fastän vårdledarna ser att det krävs mod att prova, så finns det även risker med 

förändringar trots att intentionen varit att stöda personalen och att utveckla vården. Visar 

det sig att förändringen inte fungerar eller är bra, så anser de att man får backa. Men 

vårdledarna lyfter fram att de har förståelse för att arbetet idag kräver förändringar, att 

nya kreativa lösningar hittas för att utveckla vården. Men också att det inte alltid går att 

på förhand veta slutresultatet, utan som de säger, att man är tvungen att testa. Men de 

upplever att även en sak som först kan verka helt kaotisk och som ett misslyckande, ändå 

kan visa sig bli mycket bättre än tänkt. 

 

...man kan aldrig veta liksom på förhand...egentligen hur slutresultatet blir, 

man måste testa nån viss grej. För att konstatera att nä, vi måste fundera 

på något annat...(F3) 

 

Vårdledarna ser förändringarna som en öppen stig och det ger möjligheter till positiva 

resultat om möjligheten förvaltas rätt. Även genom att våga se det positiva i saken trots 

att förändringen kan upplevas som både jobbig och skrämmande, hjälper det en framåt i 

förändringsprocessen. För det mesta upplever vårdledarna att förändringar tas emot rätt 

bra trots att det först kan förekomma ett visst missnöje innan saken hittar sin form. 

 

...förändringarna, dom är ju hela tiden en möjlighet och hela tiden liksom 

en, en på något sätt en öppen stig... som vi liksom har möjlighet att 

vandra...(F3) 

 

Vid ibruktagande av större förändringar upplever de även att det är viktigt att våga ta ett 

steg tillbaka och ändra lite på vissa saker för att verksamheten inte skall lida men också 

att vara tydlig med att det är de som gör förändringen. Vårdledarna ser att det även har en 
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betydelse för  personalen att få tid att prova sig fram med de nya arbetssätten innan den 

verkliga ibruktagningen görs för att se hur förändringen inverkar på arbetssättet. 

 

...vi fick god tid på oss att träna in oss...(F6) 

 

7.1.3   Att ta tid för att reflektera och planera 

 

Vårdledaren lyfter även fram de egna ramarna, på vilket sätt förändringarna görs. De ser 

att man inte kan göra det omöjliga. Fastän ramarna styr så ser de som väsentligt att 

kontrollera fakta och bakgrund för att se att allt går rätt till då det kan vara stora beslut att 

ta.  

 

...att gör vi nu rätt och tänker vi rätt, varje sak har ändå så många 

dimensioner...(F1) 

 

Personalresurserna upplevs som en utmaning för vårdledarna, resurserna kräver tid och 

långsiktig planering. Personalfrånvaro är en stor sak i vardagen. Vårdledarna ser att det 

finns olika sätt att hantera frånvaro av personal och ibland får situationen råda. Vårdledare 

lyfter fram exempel som att de lämnar någon liten vakanslucka i lugna perioder för att 

använda då situationen är hopplös, vilket de ser att ibland kan rädda situationen. Detta 

förutsätter förstås att det går att få in extra personal då det behövs, vilket inte heller alltid 

visat sig vara så enkelt. Men även att de försöker ordna med arbetsturer som personalen 

önskar upplevs som ett bra alternativ. Vårdledarna ser sig ha märkt att personalen mår bra 

då de själva får medverka i hur situationen blir löst. Vårdledarna ser att det finns en större 

vilja till mer flexibla lösningar och en positiv inställning till att jämka på jobbet då de är 

med i processen. 

 

...lugna perioder lämnar jag någon liten vakanslucka någonstans för att 

inte ha mera personal än det behövs...(F4) 

 

Personaladministrationen ser vårdledarna även som viktig, att det finns tid för chefsarbete 

och att det även satsas på den delen. Inte så att personaladministrationen kommer i andra 

hand, för personalen är en viktig del av chefsjobbet. Vårdledarna lyfer fram att alla nivåer 

i arbetet är viktigt och har sin egen betydelse. Rollen som närmaste chef ser de att behövs 

för att bland annat ha tid för att planera och leda teamets arbete.  

 

...det kan ju inte bara vara det här, att man släcker bränder. Utan vi måste 

ju jobba före...(F1) 
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De vardagliga svängningarna i behovet av resurser utgående från klienternas behov 

upplever vårdledaren att gör vardagen väldigt rörlig och leder till snabba beslut, vilket 

kan göra att tiden för att planera kan vara väldigt begränsad. För att klara av dessa svängar 

ser vårdledarna det som viktigt att ibland stanna upp för att se om läget är under kontroll, 

att se lite bakåt och därmed kunna konstatera om utvecklingen går åt rätt håll. 

 

...väldigt rörlig vardagen, att den svänger väldigt hastigt..sett till klientelet 

och också förstås sett till personalen..(F1)..om det inte varit så bråttom att 

få hem, så mera tid att planera...(F2) 

 

7.2   Att göra personalen delaktig  

 

Vårdledarna ser att samarbete behövs i förändringsprocessen, vilket även stöder att 

ansvaret fördelas på ett naturligare sätt. Men man måste även vara lyhörd för signaler så 

att stödinsatser sätts in i tid. 

 

...var och en hade lite sitt eget..med lite stöd sen och ja sånt här gjorde lite 

bekvämare tror jag. Att vi blev lite mera du med varandra...(F6) 

 

7.2.1   Att samarbeta över gränserna 

 

I intervjuerna framkom att det är viktigt att ha ett gott överskridande samarbete över 

gränserna för att kunna ge en kvalitativt god vård åt klienterna. Vårdledarna ser att genom 

samarbete med olika enheter inom organisationen uppstår det en bättre förståelse för 

tidtabeller och varför eventuella system finns eller ändras och hur det påverkar den egna 

enhetens verksamhet. Genom att man samarbetar och samordnar vårdplatserna, leder det 

till att det då oftare är samma personal som följer upp de äldre, vilket de uppfattar att ger 

en bättre helhetssyn för vården. Vårdledarna lyfter fram att vid förändringar är alla 

beroende av varandra, vilket kräver samarbete. 

 

...kanske förståelse att det även finns ett tryck på de andra enheterna... (F2)  

...att det är ju liksom bra att vi, kan vara en personal, att vi jobbat ihop 

liksom och stöder samma klienter oberoende om dom är inne på boende 

eller hemma...(F4) 

 

 

Är samarbetet och stämningen dålig i arbetsgemenskapen påverkar det klienternas vård i 

negativ bemärkelse, anser vårdledarna. Det är viktigt att veta vem samarbetsparten är och 

vart personalen skall ta kontakt i sina klienters ärenden. Vårdledarna lyfter bland annat 
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fram egenvårdarnas betydelse som samordnare av klienternas vård. Egenvårdarna känner 

klienternas ärenden och vårdplaner. 

 

...ändringar i till egenvårdarsystem, nog hämtar det mera kvalitet.Då där 

går samma människor och vårdaren så att säga, insatt i i klientens ärenden 

mera, vet lite mera om var vi står och också annars i vården, vårdplanen 

och vem som är samarbetspartners vart man skall vara i kontakt...(F2) 

 

Samarbete ser vårdledaren som viktigt och det har en betydelse för att arbetet för övrigt 

skall vara smidigt. Strukturen i ledningen har ändrats genom åren och dessa ändringar 

ställer även krav på samarbete och dessa förändringar påverkar alla personalgrupper mer 

eller mindre. Uppstår det sammanslagningar av enheter är det en utmaning enligt 

vårdledarna att få personalen att hitta varandra och detta kräver sin tid. 

 

...mycket har varit helt nödvändigt från liksom verksamhetens 

perspektiv...(F3) 

 

7.2.2   Att vara lyhörd för olika signaler 

 

I intervjuerna framkommer hur viktigt det är att lyssna på personalens signaler om 

verksamhetens arbetsituation. Vårdledarna ser att det bör finnas en förståelse för att 

personalen behöver ha tid för besöken. Men det är även viktigt att tillsammans med 

personalen gå igenom och fundera över besökens innehåll så att fördelningen av arbetet 

blir jämn över dygnet. Genom att lyssna på de dagliga problem som uppstår kan 

personalen, som ofta kan uppleva att de inte hinner utföra allt arbete, känna att 

vårdledaren uppfattar svårigheterna och detta ser vårdledarna som viktigt. 

 

...att sätta sig ner och tillsammans med personal fundera igenom...(F4) 

 

Vårdledarna berättar att erfarenheten visar att det kräver tid att införa nya arbetsverktyg. 

Då det gäller arbetssätt som skall underlätta arbetet och göra arbetet smidigare upplever 

vårdledarna att det är viktigt att personalen involveras i ett tidigt skede och att ge 

tillräcklig tid för att införa förändringen. De nya arbetsverktygen kan ibland upplevas som 

stressande och svåra innan man märker att det finns en nytta med dem. Här lyfter 

vårdledarna fram vikten av att personalen får föra fram ideér och därigenom vara 

delaktiga. Dialogen med personalen om ideér som kommer från dem ses som viktig 

oberoende av om det är möjligt att testa dessa ideér eller om det enbart stannar på 

diskussionsnivå. 
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...som förman är med och är lyhörd och man liksom tar emot feedback och 

liksom hela tiden bearbetar den där processen, att man inte bara kan säga 

att nu gör vi såhär och så lämnar man det...(F8) 

 

Personalen kan reagera olika och uppfatta att arbetsfördelningen är ojämlik speciellt då 

det sker ändringar i ett sammansvetsat team. Vårdledarna ser därför att om de känner sin 

personal så är det lättare. Det kan lätt bli en dragkamp om uppgifterna och personalen kan 

känna att någon blir särbehandlad, vilket vårdledarna tar avstånd ifrån. Men de ser även 

att det lätt kan uppstå en reaktion som att ”den här uppgiften hör inte till mig och jag 

tänker inte befatta mig med det här”. Detta visar enligt vårdledarna att fastän det finns en 

plan så är det viktigt för utformningen att personalen ändå får delta aktivt. Upplevelsen 

kan annars bli att man blivit lämnad utanför. 

 

...där var ju två olika arbetssätt, tankesätt, allt det här och det fodra nog 

ganska mycket tid...(F5) 

 

I intervjun framkommer att det alltid inte går att genomföra allting, men det måste ändå 

finnas tid för att lyssna och föra en diskussion. Personalen behöver få ge utlopp för stress 

och möjlighet att prata. Vid väldigt jobbiga perioder behöver ledaren vara lyhörd. För 

som vårdledarna upplever det, kan sådant som varit bra förstöras väldigt snabbt om 

hemvårdspersonalen är väldigt utsatt och pressad. Hemvårdspersonalen är ensam med 

alla beslut så det är viktigt med tillfällen då man får dela med sig av sina tankar och 

upplevelser. Dialogen kollegor emellan är viktig, och att ge personalen en möjlighet att 

fundera tillsammans och stöda varandra, ses som värdefullt av vårdledarna. 

 

...för jag tror att det finns inget som gör, bryter ner en hel personal mer än 

det att situation känns tröstlös...(F4) 

 

Förändringar i arbetssätten kan vara väldigt vardagliga. Förändringar är både på gott och 

ont enligt vårdledarna och människans första reaktion kan vara besvikelse, missnöje, sorg 

över någonting som man gjort och som man kanske upplever att inte duger trots att det 

alltid finns en möjlighet till något bättre. Vårdledarna ser ändå att finns det en öppenhet 

så kan det ändå skapas acceptabla lösningar som ger personalen trygghet. Dessa 

reaktioner i förändringsprocessen ser man att kan lindras om personalen är delaktig eller 

om förändringen kommer inifrån. 

 

...besvikelse, missnöje, sorg över någonting...(F3) 
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Förändringar kan även kännas som en lättnad då det finns klara skriftliga föreskrifter för 

hur personalen skall fungera vid vissa situationer. Dessa föreskrifter ses av vårdledarna 

som ett stöd i arbetet. Men de klara föreskrifterna ses även stärka sammanhållningen i 

teamet, då man jobbar för samma sak och personalen upplever att de inte är till besvär 

och situationen känns trygg.  

 

...och då verkade personalen riktigt nöjd med det, och kanske det också 

behövdes det där beslutet, kan jag så här i efterhand tänka...(F1) 

 

7.2.3   Alla har ett ansvar 

 

För att utvärdera och se till vilken vård som erbjuds ser vårdledarna det som viktigt att ta 

ställning till dålig respons och utgående från det hitta lösningar på hur det kunde fungera 

bättre. Förändringar upplevs olika och det är en ständig balansgång men strävan är att det 

alltid skall bli bättre. Denna strävan ser vårdledarna som en ansvarsfull uppgift. 

 

...det finns säkert dom som upplever förändringar som att det blir sämre 

men det finns också dom som upplever att det blir bättre...(F8) 

 

Idag är klienterna sjukare och klienterna blir allt fler, vilket gör att ansvaret blir större och 

arbetsbördan ökar för personalen och vårdledaren ser i detta ett ökat ansvar. Många är 

multisjuka och det finns mycket psykiska sjukdomar, ensamhet och otrygghet bland 

klienterna. Den övervakade medicineringen för mental- och missbruksvården har ökat 

och många behöver mångsidig hjälp. 

 

...att börja jobba inom hemvården för det är väldigt tungt...ett stort 

ansvar...(F7) 

 

Vårdledarna lyfter fram att för dem är personalens välmående en central uppgift. 

Välmåendet  kan bland annat beaktas genom att göra personalen delaktig och att se deras 

resurser. Hur förändringar framförs påverkar även vilka reaktionerna blir och hur dessa 

förändringar tas emot av personalen. Vårdledarna lyfter fram det som viktigt att inte sopa 

eventuella svårigheter under mattan, utan det är viktigt att lyfta fram saken och diskutera 

för att säkerställa arbetsgemenskapens välmående. För som vårdledarna ser det, så 

tillsammans orkar personalen då den lilla människan blir hörd och bekräftad. Uteblir den 

känslan så tappar man lätt sitt självförtroende. 

 

...att man ger det där utrymme och möjligheterna och framför allt, ser den 

där resursen i personalen...(F4) 
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Personalen behöver tänka på den enskilda människan och vad hen behöver. Ett 

egenvårdarsystem som fungerar i praktiken och inte enbart på pappret är ett bra 

arbetsverktyg enligt vårdledarna. Att tänka på välmående och förebyggande arbete har 

kommit allt mer in i hemvårdens arbete, vilket gör att arbetets innehåll har förändrats. 

Detta ser vårdledarna att har betytt att personalen fått börja se i nya banor. Personalen har 

idag enligt vårdledarna ett större ansvar för att kunna stöda sina egna klienters hela vård, 

så att de klarar sig hemma så länge som möjligt.  

 

...man måste få hela personalen att tänka, att vad behöver den här 

människan för att klara sig..sen är det att kolla, att ta till sig att vad betyder 

då egenvårdarsystem...(F4) 

 

7.3   Att ha en god fungerande kommunikation  

 

För att stöda arbetsgemenskapen lyfter vårdledarna fram vikten av att samma information 

kommer till alla och att personalen har möjlighet, att vara med och utvärdera nya 

arbetssätt. 

 

...välmående i arbetsgemenskapen ökar enbart med en öppen information 

samt att diskutera om saker och att förmannen lyssnar...(F2) 

 

7.3.1   Att utvärdera och föra diskussion både i förändringar och arbetssätt 

 

Vårdledarna ser att det är viktigt att prata om hur förändringen har förlöpt för att kunna 

se vilka aspekter som påverkar eller påverkas. Denna diskussion behöver föras, för 

förändringar är inte alltid det bästa enligt alla. Vårdledarna beskriver att det är viktigt för 

personalen att de får prata om förändringen genom att återkoppla och den vägen följa upp 

förändringen för att de skall känna sig involverade. De ser att finns dialogen om 

förändringen, så finns det en förutsättning för att undvika att personalen påverkas 

negativt. Genom denna dialog får personalen lyfta fram sina erfarenheter och kunskaper.   

 

...liksom den där dialogen, att ta med personalen är ju nog en jätteviktig 

sak. Det ger ju innehåll i deras arbete och dom får liksom förverkliga sina 

ideér...(F8) 
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Alltid finns det inte möjlighet att ge all den service som klienterna önskar utan arbetet 

styrs av olika kriterier och här har personalen som skall utreda vårdbehovet en viktig 

ställning. Utgående från det ser vårdledarna att personalen behöver få möjlighet att delta 

i diskussion om kriteriernas krav för att kunna möta klienternas önskemål.  

 

...vi hamnar nog titta igenom våra kriterier. Att till vem ger vi de och...(F5) 

 

Vårdledarna menar att personalen nog har vårdandet i ryggraden men olika problem kan 

uppstå under dagen som behöver diskuteras för att det inte skall uppstå stress. En del 

saker kan leda till ifrågasättande av verksamheten och den diskussionen ser de att skall 

föras inom den egna enheten. För som vårdledarna uttryckte det, så är det viktigt att ha 

en möjlighet att lyfta fram tankar och problem, för att kunna arbeta vidare. 

 

...det blir diskussioner i kansli. Och det är ju meningen att där ska dom 

bli...(F6) 

 

I intervjuerna framkom vikten av ha gemensamma möten för att kunna utvärdera olika 

arbetssätt, speciellt då hemvårdsarbetet är ett ensamarbete och personalen kan bli tvungen 

att överväga vad det bästa beslutet skulle vara. Genom att man utvärderar arbetet 

tillsammans stöder det även arbetsgemenskapen. Känslan av att tillhöra en grupp och av 

att inte alltid stå ensam uttrycktes som viktigt. 

 

...verkligen viktigt att fastän du gör ensamarbete, så att du i 

arbetsgemenskapen får fundera vad som är det bästa...(F2) 

 

7.3.2   Att få en smidig informationsgång 

 

Personalen behöver informeras i rätt tid med rätt information, vilket inte alltid är det 

lättaste, men genom att man själv är väl insatt i ärendet underlättar det 

informationsgången enligt vårdledarna. Känner vårdledaren sin personal är det även en 

fördel för att kunna framställa informationen så att personalen upplever att de har ett stöd 

i förändringen. 

 

...att man inte skall linda in det i bomull men att man åtminstone kan göra 

det på ett sakligt sätt, att man inte förvärrar eller målar upp någon 

skräck...(F4) 
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Balansgången då man framför förändringar ser vårdledarna att kan vara utmanande. Om 

det inte finns klara direktiv eller tillräcklig information i ärendet kan det väcka mera oro 

samtidigt som det är bra att lyfta fram kommande förändringar. I intervjuerna 

framkommer det att om det finns det för mycket oklarheter så finns det risk för att 

informationen tolkas på fel sätt. Vårdledarna uttrycker att en öppenhet i informationen 

och att chefen lyssnar påverkar arbetsgemenskapens välmående. 

 

...kanske det många gånger är det också att hur man säger det...(F5) 

 

Det som förs fram i intervjuerna och som ses som viktigt, är att alla får samma information 

för att alla säkert skall veta hur saker skall göras, men det kan ibland vara en stor 

utmaning. Alla tar inte emot förändringar med öppna armar, men är informationen 

välriktad så underlättar det förändringsarbetet enligt vårdledarna. De beskriver att 

informationen kan ges via olika kanaler och graden av föränding styr ganska långt hur 

informationen ges. 

 

...graden av förändring eller graden av hur viktig information är..vi 

tillämpar nu egentligen ett så här fler kanals system...(F1) 

 

Vid förändringar är det viktigt att stöda personalen så att de upplever att de klarar av 

situationen, trots att det kan kännas jobbigt. Beslutsprocesser och tidtabeller kan ofta vara 

svåra att påverka men trots det kan det finnas en tydlig informationsgång. Även den 

allmänna opinionen påverkar då det kan föras fram sådant som kanske inte alltid är det 

rätta. Detta påverkar stämningen hos personalen och vårdledarna ser utmaningar då det 

gäller att bevara balansen i processen och bemöta yttre påverkan så att personalen klarar 

trycket. 

 

...prata, informera mera..ge dom möjligheten att komma med allt dom 

tänker på och, och liksom ge utrymme för den där...sorgen då...(F3) 

 

7.4   Att inneha kompetens  

 

En kunnig personal som bryr sig och visar intresse för nya saker, ser även olika  

möjligheter i arbetet enligt vårdledarna. 

 

...först uppstod det mycket motstånd speciellt som det var utmanande..nu 

vill ingen avstå från det...(F2) 
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7.4.1   En kunnig personal som bryr sig 

 

Vårdledarna uppfattar att personalen arbetar på ett sådant sätt att de bryr sig och man är 

stolt över sitt arbete och personalen vill göra sitt arbete bra. De ser att en god 

sammanhållning utgör en fördel, för en sammansvetsad personal är mån om sitt rykte att 

göra ett gott arbete. Vårdledarna ser också att fastän personalen är kunnig och bryr sig så 

kan det ändå bli utmanande om alla i personalen inte alltid är insatta i alla system.   

 

...vi har en bra personal .. dom har förbundit sig nog till det här arbetet och 

de tycker om det...(F3) 

 

Att bry sig är även att kunna se vad som kan göras i förebyggande syfte och att ha en låg 

tröskel för att kunna få vård enligt vårdledarna. 

 

...att vi har haft bra med personal inom hemvården och då har vi kunnat ge 

det liksom i ett förebyggande syfte...(F5) 

 

7.4.2   Att kunna se behovet 

 

Man kan gå kurser och utbildningar utan att lära sig se helheter, men vårdledarna ser att 

personalen har blivit bra på att tänka på hälsan som helhet. Helhetstänkandet ses ge mera 

livskvalitet för människor som bor hemma. Alla människor har olika behov och behöver 

besök på olika tider. Men det finns enligt vårdledarna även ett behov av kunskap om de 

olika aspekterna som kan påverka en situation och för att kunna se hur människan klarar 

sig hemma. 

 

...man kan gå kurser och utbildningar hur mycket som helst liksom, utan att 

lära sig det där...(F4) 

 

Vårdledarna ser att det är viktigt att kunna anställa vikarier. Ny personal och studerande 

som hämtar ny kunskap och nya infallsvinklar till arbetsplatsen ses som en styrka. Men 

vårdledarna upplever även att det ständiga i behovet av vikarier inte alltid är så lätt att 

lösa. Detta är inte alltid heller så enkelt, då den vikarierande personalen inte alltid har en 

examen. Vetskapen att vikarien inte har tillräcklig utbildning ger en osäkerhetskänsla hos 

den ordinarie personalen som får en oro för att det skall hända något eller att man missar 

något. 

 

...hela tiden stress på den ordinarie personalen...tänk om det händer något, 

att vi missar något...(F3) 
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I intervjuerna framkommer att oberoende av om resurserna och möjligheterna finns, så 

kräver det även en viss flexibilitet och känsla av pålitlighet för att ta tillvara möjligheterna 

då behovet av vård uppstår. Vårdledarna ser att det inte går att fortsätta arbeta som man 

gjort, då kan man inte ge god vård. För att kunna ge fortsatt god vård behövs det 

förändringar.  

 

...att den där personalen också är flexibel och så där pålitlig skulle jag 

säga...(F4) 

 

7.4.3   Att ständigt lära sig nya saker 

 

Vårdledarna anser att införandet av nya arbetssätt kräver ett ständigt nytt lärande och nya 

rutiner för att klara av topparna i jobbet.  Först kan de nya arbetssätten eventuellt kännas 

onödiga och det kan finnas en upplevelse av att igen är det något nytt. 

 

...fast det kändes då, att månne vi behöver det nu...(F4) 

 

Att ständigt lära sig nya saker beskrivs som att det är krävande men viktigt att ta in nya 

arbetssätt och nya tekniska lösningar för att underlätta arbetet. Förutom nya arbetssätt   

lyfter de fram att det är viktigt med diskussion, information och utbildning så att 

personalen upplever att de klarar av det som förväntas av dem. Men även att ge personalen 

tillräckligt med tid för att sätta in sig i nya system är vilket är viktigt för att arbetet skall 

börja löpa enligt vårdledarna. 

 

...liksom i den här situationen just nu när vi kämpar med den här 

personalsituationen fundera på att, att vilka teknologiska lösningar är såna 

att dom skulle betjäna den här helheten...(F3) 

 

7.5   Att ha en förståelse för förändring 

 

En förståelse för förändringens inverkan beskrivs som att det blir lättare då personalen 

har en insikt i möjligheterna som förändringen ger.  

 

...vi kan inte i det här arbetet existera och jobba och vi får inte de, liksom. 

Det sker ingen liksom förbättring utan förändringar...(F3) 
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7.5.1   Att få insikter i förändringens utvecklingsprocesser och möjligheter 

 

Att få en insikt i förändringen kan vara att man ser att arbetet blir lugnare samt att man 

får konkret statistik om arbetet som åskådliggör verkligheten. Denna insikt kan även ses 

som en isbrytare som minskar motståndet och gör det lättare att prova nya saker.  

 

...efter det så var det lättare att få nya saker att, igenom eller att prova på 

nya saker...(F4) 

 

Ibland kan det behövas ny personal som ser på verksamheten med andra ögon och som 

kan öppna insikten för den ordinarie personalen genom att öppna upp de befintliga 

processerna. Detta öppnande ser man att kan leda till en förmåga att se bakåt och 

reflektera över hur det varit förut, vilket gör att man inte vill gå tillbaka till den röra som 

funnits tidigare. Den insikten ansågs vara en av de mest positiva då personalen själv lyfter 

fram skillnader i verksamheten efter förändringar. 

 

...här är helt annnat att jobba än tidigare. Här är, det är mera organiserat 

och det funkar mycket bättre...(F4) 

 

Insikt beskrivs även som att alla känner sina uppgifter och att förståelsen för bland annat 

dokumenteringens tillförlitlighet har blivit bättre menar vårdledarna. Den mobila 

dokumenteringens fördelar lyftes upp, vilken de ser att har gett ett stort stöd i arbetet. 

Personalen ser att deras arbete underlättats då man inte behöver lösa minneslappar och 

det är lättare att följa upp och kunna hjälpa varandra. 

 

... det är det att var och en vet vad den skall göra för uppgifter... (F4) 

 

7.5.2   Att se befintliga resurser 

 

Ett pilotprojektet kan ge en möjlighet att svara på det ökade behovet av vård på kvällar 

och under veckoslut. De befintliga resurserna räcker inte riktigt till, men att det ges en 

möjlighet att få utökade resurser för utvecklandet av arbetet upplevs som viktigt och som 

ett alternativ i förändringsprocessen. 

 

...viktigt att man kunnat svara på det här med ökat behov...(F4) 
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Om vi kan garantera personalsituationen och ha den personal vi behöver, då kan vi hålla 

fast vid principen att sjukskötaren är teamledare. Men av erfarenhet så ser vårdledarna 

det som en utmaning att det inte alltid finns personal som stannar kvar en längre tid. De 

ser även över kompetensen i befintliga resurser genom att efter att en hemhjälpare går i 

pension så överflyttas den resursen till en närvårdare för att svara på efterfrågan i 

kompetens. 

 

...vi har inte alltid en personal som är alltid insatt i alla våra system...(F3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stina Holmström 30 

 

8   Diskussion  

 

Det finns mycket forskning som berör ledarskap inom vården samt hur den 

evidensbaserade kunskapen beaktas. Den forskningen är dock så gott som uteslutande 

gjord i olika sjukhusmiljöer. Forskning som är gjorts inom hemsjukvården är det svårare 

att hitta och den forskningen har då fokus på vården och patientens upplevelser.  

Syftet med denna studie är att förstå hur vårdledare kan leda personalen genom 

förändringar inom hemsjukvården så att ett evidensbaserat tankesätt bibehålls. Studien 

har fokuserat på vårdledare som arbetar inom hemsjukvården i södra Finland. Analysen 

resulterade i fem huvudteman, varav tre teman lyfter fram ledarskapet: Att våga leda, Att 

göra personalen delaktig och Att ha en god fungerande kommunikation, och två teman 

lyfter fram det evidensbaserade tankesättet: Att inneha kompetens samt Att ha en 

förståelse.  

 

Att våga leda 

Vårdledarna lyfter fram vikten av att ha en positiv inställning och vara säker i den egna 

inställningen. En positiv inställning ger även uttryck för hur motiverad man är för 

förändringen. De ser att om det görs ett gott förarbete, så ger det en större förutsättning 

för att förändringen kan genomföras på ett bra sätt. Att ha visioner och att kunna se framåt 

är bra, men det räcker inte. Det behöver även finnas reflektioner för att föra fram en bra 

kultur (jfr Bondas, 2003). Det krävs även en målmedvetenhet och förmåga för att våga 

föra förändringen framåt.Vårdledarna ser här också vikten av att själv stå bakom de beslut 

som fattas för att trovärdigheten skall bibehållas. Vårdledarnas tankar stöder Bondas 

(2006) uttalanden om att påverkningarna på förändringarna är många och man bör se till 

helheten. För att kunna se till denna helhet behövs det ett bra förarbete för att kunna föra 

fram dessa visioner på ett målmedvetet sätt. Är detta förarbete välgjort så finns det också 

en trovärdighet (jfr Bondas, 2006). Denna helhet är även lättare att se om vårdledaren 

själv vågar se sina styrkor och svagheter, vilka också påverkar möjligheterna att lyckas i 

förändringar (jfr Salmela, 2012). Vårdledaren skall vara en förebild. 

En del av denna trovärdighet är att tänka på jämställdheten. Jämställdheten är inte viktig 

enbart för de vårdbehövande, den är minst lika viktig för personalen. Jämställdheten är 

en del av delaktigheten i en balanserad relation mellan personal och vårdledare (jfr 

Bondas, 2003), då hela personalen behöver känna att alla behandlas lika. Då det sker 

förändringar så påverkas alla av olika orsaker lite på olika sätt, men alla behöver få känna 

att en sak inte lovas åt en och något annat åt en annan. Genom ett gott handlingssätt av 

vårdledaren kan jämställdheten beaktas (Kroth & Keeler, 2009). Detta har betydelse för 

att det inte skall uppstå skillnader eller orätttvisa bland personalen, vilket leder till att 

någon kan känna sig åsidosatt. 

Vårdledarna ser att det är viktigt att personalen tas med i diskussion eftersom  

förändringen inverkar på personalens arbete och för att det inte ska uppstå en onödig oro. 

Alla beslut kan personalen inte påverka (jfr Gabriel, 2015) och att det finns inga enkla 

kompromisser och alla beslut tilltalar inte alla. Trots att personalen inte kan påverka dessa 

beslut så går det att hindra att rykten sprids som inte alltid innehåller den rätta 

informationen. Dessa rykten kan väcka mycket känslor hos personalen och påverka 
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inställningen till förändringen. Infinner sig en negativ inställning kan det bli svårt att 

bygga upp nya tankesätt. Av den orsaken är det väsentligt för vårdledaren att sträva efter 

att förändringen hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Handlingssättet tar även Kroth och 

Keeler (2009) fasta på för att det inte skall uppstå en brist i förtroende. Tas personalen 

med i förändringen och det kan föras en konstruktiv diskussion som lyfter fram vad 

skillnaden blir då förändringen genomförs, har detta en inverkan på gemenskapen. 

Att ta itu med förändringar kräver sin tid och det kräver ett målmedvetet agerande som 

vårdledare. Redan att bara lyfta fram en förändring eller något som behöver göras kan 

upplevas som krävande av vårdledaren, vilket vårdledarna sade att det kräver mod att 

prova. Även Hyrkäs (2010) är inne på detta att det krävs mod för att ta tag i förändringar. 

I modet bör de egna värderingarna styra för att föra fram förändringar (Dickenson-

Hazard, 2004). Även Salmela (2012) ser att vårdledaren behöver ha mod men även 

tålamod för att föra förändringsarbetet framåt. Arbetet idag kräver att det hittas nya 

kreativa lösningar för att utveckla vården och vårdledarna ser att förändringar är som en 

öppen stig där allt kan hända. Fagerström och Salmela (2010) ser också att att ledaren 

behöver ny kunskap för att leda dessa förändringar.  

Förändringen kan misslyckas och då bör man kunna ta konsekvenserna och backa. Då 

vårdledarna har denna kunskapsinsyn om att kunna ta steget tillbaka, så visar det på att 

de har en ärlig inställning till utvecklande av organisationen eller kulturen (jfr Bondas, 

2003). Alla förändringar ger inte alltid ett positivt resultat fastän intentionen varit att stöda 

personalen och att utveckla vården. Men det är viktigt att våga se det positiva i 

förändringen fastän det kan kännas skrämmande och jobbigt. Förändringar som verkar 

kaotiska och misslyckade kan ändå visa sig bli mycket bättre då saken hittar sin form.  

Genom att fokusera på skillnaderna i vad dessa förändringar kan ge, så kan det även bli 

tydligare vad målet är (jfr Dickenson-Hazard, 2004). Genom att tydliggöra nyttan med 

förändringen minskar man även de negativa reaktionerna (Salmela, 2012). Vårdledarna 

ser även att det har en stor betydelse att personalen ges tid att sätta sig in i de nya 

arbetssätten innan dessa tas i bruk. Detta är speciellt viktigt då det handlar om nya 

arbetsverktyg. Denna tid behövs för att personalen ska få känna sig säker på hur de skall 

hantera arbetsverktyget eller hur det inverkar på arbetssättet. Får personalen möjlighet att 

ta till sig det nya så ger det en känsla av förstående och stöd (jfr Bondas, 2003). 

Vårdledarna tar också fasta på de egna ramarna. Det är viktigt att ha möjlighet att 

kontrollera fakta och bakgrund så att allt går rätt, speciellt då det kan vara stora beslut 

som skall fattas. Att reflektera och göra en långsiktig planering kräver tid. Även 

Rosengren (2014) ser att arbetsuppgifternas mängd och stora krav på ledarna gör att tiden 

för reflektion ofta begränsas, vilket påverkar intentionerna att förbättra verksamheten. 

Här ser vårdledarna att en stor del av deras tid går till att planera personalresurser då 

frånvaron ofta är ganska stor. Här har vårdledarna lite olika strategier gällande hur 

resurserna planeras, speciellt gällande vikarier. En strategi kan vara till exempel att lämna 

någon vakanslucka i lugna perioder öppen. Man upplever även att personalen blir mera 

flexibel och jämkar mera vid tillfällen då det finns mera utmaningar i arbetet och det 

behövs mera personal, om vårdledaren varit mera tillmötesgående och beaktat önskemål 

vid planering av arbetslistorna. Känner personalen sig som en viktig del i sammanhanget 

så är arbetsmiljön trygg, vilket gör att den anställda känner sig mera välvilligt inställd till 

förändringar (Wärnå-Furu, 2014).  Stor frånvaro påverkar de befintliga resurserna men 

även motivationen i arbetet, vilket även är viktigt att beakta ur kompetenssynvinkel. Finns 

det möjligheter att utveckla sin kunskap påverkar detta även motivationen (jfr Rissanen 
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och Lammintakanen, 2011).  Vikariesituationen är enligt vårdledarna utmanande då det 

inte alltid finns vikarier att tillgå fastän det sätts mycket tid på att lösa problemet. De 

vardagliga svängningarna i behovet av resurser är även en utmaning då efterfrågan på och 

behovet av vård kan svänga väldigt snabbt. Dessa svängningar gör att det är viktigt att 

stanna upp för att se att läget är under kontroll och att utvecklingen går åt rätt håll. För att 

ha läget under kontroll behövs det en balans mellan bemanningen, ansvarsfördelningen 

och efterfrågan (Bondas & Solbakken, 2016). Vårdledarna ser också att de gärna skulle 

ha mera tid för att lyssna och stöda personalen men de är själva ofta upptagna med olika 

uppgifter. Vårdledarna ser att deras uppgifter har förändrats så att det är en utmaning att 

få allting att gå ihop. Detta att vara synlig och ge av sin tid ger en bild av att vårdledaren 

vill ge sin personal stöd i arbetet (Gabriel, 2015).  

 

Att göra personalen delaktig 

Ett gott överskridande samarbete över lag är viktigt men lyfts ännu starkare fram i 

förändringsprocessen. Samarbete stöder även att ansvaret fördelas på ett naturligare sätt 

då delaktigheten finns. Vårdledarna lyfter fram känslan av vi-anda. Delaktigheten i 

förändringsprocessen stöder känslan av att nu är det vi som gör detta. Vi-andan 

återspeglar sig i att kunna ge en kvalitativ god vård. Delaktighet är även en samhörighet, 

i vilken personalen kan känna sig bekväm då kulturen är känd (Salmela, 2012). Fastän 

samarbetet fungerar bra, så lyfter vårdledarna fram vikten av att vara lyhörd för signaler 

så att inte ett gott samarbete raseras på grund av olika syn på saken. Ett bra samarbete 

stöds av att vårdledaren genom att förstå signalerna lättare kan hantera förändringar för 

att nå ett resultat (Salmela, 2012). Saknas detta samarbete är det svårt att genomföra 

förändringar. Samarbetet fungerar då det finns fungerande relationer som utvecklas i en 

öppen kultur som ger en inbjudan (jfr Bondas, 2003). Vårdledarna lyfte även fram att om 

stämningen och samarbetet är dåligt, så återspeglar det sig också i patientvården i negativ 

bemärkelse. Samarbete ger även en ökad förståelse för hur andra enheter fungerar och för 

hur man får arbetet att löpa smidigt. Finns det en fungerande kommunikation så ökar 

också förståelsen och känslan för ansvar i arbetet, kommunikationen underlättar en 

involvering av personalen i förändringsarbetet (Salmela, 2012). Detta stöder vårdledarnas 

tankar om ett samarbete på olika nivåer för att hitta nya arbetsrutiner. 

Strukturen på alla nivåer har även ändrats genom åren och det ställer också krav på 

samarbete. Speciellt utmanande kan strukturförändringar vara om det sker 

sammanslagningar. Dessa förändringar kan vara utmanande för att personalen skall hitta 

varandra i nya sammansättningar. Uppmuntran att delta i förändringsprocessen ökar 

samhörigheten då olika arbetssätt tas i beaktande, vilket inverkar på arbetskulturen 

(André, Sjovold, Rannestad & Ringdal, 2014). Men för att undvika konflikter behövs 

även en tydlig målsättning och god kommunikation (Kristiansen, Westeren, Obstfelder & 

Lotherington, 2016). Fastän dylika förändringar kan vara nödvändiga kräver det mycket 

stöd av ledaren för att åstadkomma denna delaktighet. Delaktighet är en väsentlig del av 

att upprätthålla goda relationer, vilket kan stödas genom en öppen dialog (Salmela, 2012). 

Men andra förändringar kan kräva en annan förståelse. Vårdledarna lyfter fram systemet 

med egenvårdare som exempel. Egenvårdarsystem har egentligen länge funnits men det 

har dock visat sig att systemet inte riktigt har fungerat som det varit tänkt. Alla har kanske 

inte riktigt förstått innebörden i systemet eller så har det aldrig implementerats som en 

naturlig del av verksamheten. Här ser vårdledarna egenvårdarnas betydelse som 
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samordnare av klientens vård och detta arbete kräver ett gott samarbete, inte bara med 

patienten utan också med andra. Nu har dock detta system aktiverats och personalen har 

fått mera stöd och arbetsverktyg för att implementera systemet i vårdverkligheten. 

Personalen har varit delaktig i att utveckla systemet och de kan se att systemet både är ett 

stöd för personalen i arbetet och att det även stöder patientsäkerheten och den unika 

patientens behov. Personalen upplever att deras yrkeskompetens och erfarenheter har 

tagits i beaktande och de känner sig uppskattade som en resurs (jfr Bondas, 2003). 

Att vara lyhörd och lyssna på personalen om hur arbetssituationen ser ut är viktigt enligt 

vårdledarna. Speciellt behöver det finnas en förståelse för arbetstyngden. Genom att 

vårdledarna ger av sin tid och lyssnar visar de att de tar personalen på allvar. Att lyssna 

är att bekräfta den andra och det inger mod (jfr Eriksson, 1987). Personalens oro och ork 

kan ge sig till känna på flera sätt men det är viktigt att tillsammans med personalen 

fundera över arbetsfördelningen och besökens innehåll. Att fördela arbetstyngden under 

dygnet kan göra att personalen upplever att de hinner utföra sitt arbete bättre. Genom att 

lyssna på personalens tankar och oro görs de även delaktiga. Delaktigheten är som en 

rörelse som ger möjligheter att öppna sig (Eriksson, 1993).  

Oron kan lättas om det finns en dialog då det är tänkt att nya arbetssätt skall införas för 

att underlätta arbetet. Dessa nya arbetssätt kan även upplevas som stressande och det kan 

vara svårt innan man ser nyttan med denna förändring. Nya förändringar påverkar även 

kulturen. Det gamla arbetssättet känns tryggt och nya arbetssätt medför en osäkerhet. 

Finns då denna dialog så finns även förutsättningar för att personalen får en tillit till den 

nya situationen. Personalen för själva lättare fram nya ideér om det finns en öppen dialog. 

Vårdledaren behöver även vara lyhörd för signaler då det skett sammanslagningar eller 

andra förändringar så att det inte uppstår en dragkamp mellan personalgrupperna och så 

att ingen känner sig lämnad utanför. Finns det dock en öppenhet i denna kultur så ser 

Bondas (2003) att förändringen har en större förutsättning för att lyckas. 

Arbetsfördelningen kan vara utmanande att strukturera, då kulturen påverkar både 

arbetssätt och tankesätt, vilket gör att arbetsuppgifter kan göras på olika sätt fastän 

slutresultatet kan vara detsamma. Genom att det förs en tydlig kommunikation kan många 

oklarheter belysas så att personalen kan uppleva att deras kompetens och erfarenhet tas 

tillvara. Detta gör att då strukturändringar genomförs är det av betydelse att vårdledaren 

känner kulturen väl, för då arbetsfördelningen påverkas så kan även kärnan i den etiskt 

hållbara vårdkulutren påverkas (Salmela, Koskinen & Eriksson, 2017).  

Fastän allting inte går att genomföra bör det finnas tid för att lyssna och föra diskussion. 

Lyssnandet är en del av kommunikationen. Genom denna kommunikation öppnas det för 

en förståelse (jfr Vikström, 2005) för hur vardagen ser ut.Hemvårdspersonalen har ett 

ensamt arbete och kan vara väldigt utsatta och ha en pressad arbetsdag. . Det är viktigt att 

få möjligheten att föra en dialog med kollegor och chefer för att att få stöd så att 

situationen inte känns hopplös. Finns det en möjlighet att föra denna dialog så stöder det 

personalen i deras arbete och de kan känna en tillit till att deras röst blir hörd (Wärnå-

Furu, 2014). Genom att hitta även vardagliga förändringar som stöder personalen i arbetet 

kan man lätta arbetsbördan. Men även dessa förändringar kan ge upphov till en negativ 

reaktion som besvikelse eller missnöje. Får personalen vara delaktig och de kan känna att 

idén kommit inifrån så kan reaktionerna vara lindrigare.  Vårdledarna lyfter fram att 

skriftliga föreskrifter för vissa situationer om hur personalen skall handla kan stärka 

sammanhållningen och upplevelsen av att man inte är till besvär om arbetssituationen inte 

känns trygg. Känslan av kunna hjälpa andra med sin kunskap stöder även utvecklingen 
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av det egna arbetet men även känslan för att kunna göra saker på andra sätt än vad som 

kanske ursprungligen varit planerat. Genom att hjälpa varandra stärker man 

gemenskapen. 

Vårdledarna ser även att alla har ett ansvar och detta ansvar tar sig uttryck i att möta 

människans värdighet (jfr von Prost, 2000) och innebär ett engagemang samt att ge något 

av sig själv (jfr Eriksson, 1995). Vårdledarna lyfter fram vikten av att utvärdera vilken 

vård som erbjuds. Ibland uppstår även situationer där prioriteringar måste göras. Fastän 

det finns en god föresats att förändringen skall leda till något bättre, så är det inte alltid 

så. Därför är det viktigt att alla i personalen utvärderar situationerna för idag är klienterna 

ofta multisjuka och behöver en mångsidig vård. Av den orsaken är det viktigt för 

vårdledaren att se till personalens välmående och ingripa om situationen är svår, så att 

personalen orkar och kan hantera vårdsituationerna de står inför dagligen. Då det finns 

ett gemensamt synsätt på hur vården ska förverkligas skapas ett förtroende och en respekt 

som är gemensam (jfr Bondas, 2006) för vårdledare och personal. Då vårdledarna ser till 

personalens välmående beaktar de deras svårigheter och visar därmed en vilja att förbättra 

situationen utgående från ett caritativt tankesätt (jfr Nyberg, 2010). Vårdledarna ser också 

att om personalen skall ges en möjlighet att förstå varför vissa prioriteringar måste ske, 

så behöver de få vara delaktiga i processen. Ledningen har till uppgift att göra ansvarfulla 

beslut men ges personalen möjlighet att se vilka beslutsalternativ det finns så ser även 

personalen sitt ansvar, vilket är ett bättre alternativ både ur personalens och klienternas 

synvinkel.  

Vårdledarna ser att många saker kan hanteras bättre genom att personalen är delaktig men 

det är även viktigt att deras resurser beaktas och det är även ett sätt att värna om kulturen 

(jfr Lindholm, Sivberg & Udén, 2000) trots att det finns yttre krav. Genom att lyfta fram 

svårigheter och tillsammans diskutera kan arbetsgemenskapens välmående stödas. För 

tillsammans orkar personalen, om den blir hörd och bekräftad. Personalen vågar föra fram 

svårigheter då vårdledaren är emottaglig och vågar lyssna. Vårdledarens egna värderingar 

syns i denna gemenskap och genom att det finns en god relation så stöder det den 

vårdande kulturen (Salmela, 2012). Finns det ett välmående så påverkar det även hur 

personalen ser på förändringar. Personalen har idag ett större ansvar för att stöda sin 

klients totala vård och välmående. Patientens välmående och säkerhet skall vara i fokus 

och då behöver det finnas en klarhet i ansvarsfördelningen (Bondas & Solbakken, 2016). 

Vårdledaren har ansvar både för personalens och klientens välmående, ett ansvar som inte 

kan överföras på någon annan och som kräver mod och insikt (jfr von Prost, 2000). Finns 

det en känsla av omtanke och relationen är god mellan vårdledaren och personalen så 

stöder detta arbetsgemenskapen (jfr Nyberg, 2010), men som också Kroth och Keeler 

(2009) säger så är omsorgen inte enkelriktad.  

 

Att ha en god fungerande kommunikation 

Vårdledarna lyfter fram vikten av en öppen information så att personalen får utvärdera 

nya arbetssätt. Vårdledarna ser att om de lyssnar på personalens åsikter och ger dem 

möjlighet att diskutera nya arbetssätt så stöder det arbetsgemenskapens välmående men 

visar också (jfr Bondas, 2003) på att den enskilda människan respekteras. Det att alla i 

personalen får samma information ses som viktigt. Möjligheten att diskutera skall inte ta 

slut efter att det nya arbetssättet införts. Denna dialog behöver fortsätta för att man ska 

kunna utvärdera vilka erfarenheter förändingen har gett. Vårdledarna ser det som viktigt 
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att kunna återkoppla och se vad som fungerar och vad som inte fungerar (jfr Dickenson-

Hazard, 2004) samt att följa upp detta resultat för att de skall kunna stöda sin personal. 

Dialogen är även viktig för att personalen skall känna sig involverad och uppfatta att deras 

kompetens och erfarenheter tas i beaktande. Det är inte enbart nya arbetssätt som det är 

viktigt att få möjlighet att diskuttera. Personalens arbete är ett ensamarbete och många 

frågeställningar kan uppstå under dagen. Detta gör att det är betydelsefullt att tillsammas 

ha en möjlighet att utvärdera redan befintliga arbetssätt. Gemensamma tillfällen stöder 

även arbetsgemenskapen, känslan av att tillhöra en grupp och att kunna få ett stöd. Är 

klimatet öppet och personalen har möjlighet att lyfta fram tankar och problem, så är det 

lättare att arbeta vidare. Och som Bondas (2006) ser det så beaktas människans värdighet 

då kulturklimatet är vårdande.  

Informationsgången upplevs av vårdledarna som en viktig del av kommunikationen men 

av många orsaker är den inte alltid helt klar och de lyfter fram att väsentlig information 

borde gå att få på rätt tid och med rätt innehåll. Genom att förändringen presenteras vid 

rätt tidpunkt stöder det personalens motivation och påverkar genomförandet (Nilsen, 

Wallerstedt, Behm & Ahlström, 2018). För att kunna ge en dylik information kräver det 

att man själv är väl insatt i ärendet. Känner vårdledaren sin personal bra är det en fördel 

för att kunna framställa informationen men det är inte alltid möjligt om personalgrupperna 

är mycket stora. Det finns även en balansgång och utmaning i informationen som skall 

ges. Är direktiven oklara eller saknas det tillräcklig information för att föra fram ärendet 

så kan det väcka oro och informationen kan tolkas på fel sätt. Även sättet på vilket saken 

förs fram lyftes fram som en väsentlig sak för hur en eventuell förändring tas emot. 

Genom att lyssna och vara trovärdig samt ha en öppen kommunikation visar även 

vårdledaren sina egna värderingar (jfr Stanley, 2014), vilket stöder personalen i att 

hantera ny information. Vårdledarna såg även att olika forum, olika tillfällen för hela 

personalen eller mindre grupper skulle det behövas mera av. Detta för att kunna diskutera 

olika ärenden men även för att föra fram ny information. Vårdledarna konstaterade också 

att alla vågar inte alltid ställa frågor vid tillfällen då det finns många åhörare. Samtidigt 

lyfte de fram att sådana personer kanske vidtalar någon annan att ställa frågan, vilket i sig 

visar på att det finns en bra sammanhållning i arbetsgemenskapen. 

Vårdledarna konstaterade att alla inte tar emot förändringar med öppna armar men att en 

välriktad information underlättar förändringsarbete. Informationen är viktig men att även 

kunna känna samhörighet och tillit till kulturen ger ett stöd åt personalen (jfr Alvesson, 

2015) vid införande av förändringar. Beslutsprocesser och tidtabeller kan vara svåra att 

påverka beroende på vad förändringen gäller, men genom en tydlig informationsgång och 

genom att personalen får stöd så att de kan uppleva att de klarar av förändringen 

underlättas processen. Infomationsgången kan ske via olika kanaler beroende på graden 

av förändring. Vårdledarna lyfter även fram den att den allmänna opinionen kan inverka 

på personalens stämning, då personalen i samband med större planerade förändringar i 

verksamheten kan uppleva att deras arbete inte uppskattas. I dessa fall blir vikten av en 

fungerande intern infomationsgång ännu tydligare så personalen är insatt i förändringens 

verkliga betydelse. Informationen är en del av kommunikationen och här har även språket 

en inverkan (jfr Bondas, 2003). Det kan även vara av betydelse hur informationen förs 

fram för att innehållet ska förstås på rätt sätt. För, som en vårdledare sade så tydligt, så är 

det kanske många gånger sättet på vilket man säger något som avgör hur man uppfattar 

det sagda. Alla människor tolkar uttryck olika och detta gäller inte enbart det språkliga 

uttrycket utan även det nonverbala (jfr Rosengren, 2014). 
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Att inneha kompetens  

Vårdledarna ser att personalen har ett stort kunnande, de är stolta över sitt arbete och vill 

utföra sitt arbete väl. Trots att det finns ett intresse för nya saker så kan det vara utmanande 

att införa nya saker. Vårdledaren, som ser verksamheten från en ledarsynvinkel, behöver 

föra fram visioner och stöda personalens kompetens genom att framhålla ett 

evidensbaserat kunnande (jfr Bondas, 2006) för att personalen skall få stöd vid utförande 

av sitt arbete. Att inneha kompetens är att bry sig om och att kunna se vad som kan göras 

i förebyggande syfte. Vårdledarna ser även att kompetens är något som stöder och 

motiverar då nya arbetssätt eller förändingar görs för att utveckla arbetet, och då 

personalen behöver lära sig nya sätt att tänka och fungera (jfr Salmela, 2012), vilket även 

gäller för att vårdledarna ska få inspiration och stöd. Personalen kan först vara motvillig 

till förändringen men kompetens ökar förståelsen för att se möjligheter. Motvillighet 

uppstår då det finns en känsla av främlingskap men genom att öka sin kompetens kan 

man finna förståelse i förändringen (Gadamer, 2002). Då förändringen väl är genomförd 

och implementerad, så ser personalen ändå nyttan av förändringen och vill inte avstå från 

den. Vårdledarna kan genom att se den unika personen med ett unikt kunnande och beakta 

personalens styrkor ganska långt förebygga att det uppstår motvillighet. (jfr Bondas, 

2003). 

För att kunna se olika behov och helheter i verksamheten behövs kompetens. Genom att 

man ser helheten i verksamheten genom ”huvud – hjärta – hand”- modellen förenas 

verkligheten med kunskap som stöder hälsan (Eriksson, 1999). Vårdledarna ser att 

personalen blivit bra på att tänka på hälsan som helhet men det finns ett ständig behov av 

att uppdatera denna kunskap för att kunna påverka situationer samt för att att se hur 

klienterna klarar sig hemma. Vårdledarna lyfter fram att det går att gå kurser och 

utbildningar hur mycket som helst utan att lära sig detta och att det kräver ett intresse för 

att att förstå helheter men även stöd i att utveckla denna kunskapssyn. Ny personal, 

studerande och nyutbildade är en resurs som för in nya intryck. Samtidigt ser vårdledarna 

att finns det personal som inte har en examen, så leder det till en oro och osäkerhetskänsla 

hos den ordinarie personalen för att någon missar något eller för att det händer något. 

Vårdledarna ser en utveckling av kompetensen som viktig, då de ser att det inte går att 

arbeta som man gjort tidigare för att kunna ge en god vård utan det behövs förändringar. 

Bondas (2003) lyfter även upp utbildningens betydelse för att ge styrka och stöd i en 

vårdande kultur så att värdigheten upprätthålls. 

Att införa nya arbetssätt kräver en ny förståelse och kunskap. Vårdledarna lyfter fram att 

det ibland även bland dem funnits tankar som att ”månne vi behöver det här nu”. Detta 

visar att det kräver förståelse och kunskap om förändringar på alla nivåer. Dessa tankar 

visar på att personalen behöver stöd i sin utveckling för att lära sig och att ta till sig nya 

saker och tekniska lösningar som utvecklats för att underlätta arbetet. För att lära sig nya 

saker, behöver personalen få tillräckligt med tid för att sätta sig in i de nya arbetssätten 

men även tillräcklig information och en möjlighet att diskuttera saken. Tillräckligt med 

introduktion och tid för att ta i bruk  nya arbetssätt ger en trygghet i att kunna hantera nya 

saker. Tillräcklig utbildning är även väsentligt för att få en förståelse för varför det nya 

systemet är viktigt. Vårdledarna kan även stöda personalen med en positiv inställning och 

motivera varför den nya kunskapen underlättar arbetet. 
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Att ha en förståelse för förändring 

En förståelse för förändringens inverkan sker då personalen får en insikt i möjligheterna. 

En insikt om möjligheterna och förståelse av helheten uppstår då det finns en förståelse 

för vårdkulturen och vårdandet (jfr Eriksson, 1987). Vårdledarna beskriver att denna 

insikt om förändringens verkan kan vara att man ser att arbetet blir lugnare men även att 

man presenterar konkret statistik på arbetet som åskådliggör verkligheten. Insikten kan 

därför ses som en isbrytare för att motståndet skall minska och som gör att det kan bli 

lättare att prova på nya saker och man vågar komma fram med nya ideér. Genom att 

vårdledarna har lyft fram konkreta bevis blir även förståelsen för förändringen tydligare 

och det blir lättare att hantera den nya situationen (jfr Antonovsky, 1987). Genom att 

hantera den nya situationen stärks den egna känslan av att kunna utveckla sitt arbete. 

Vårdledarna lyfte fram vikten av att få in ny personal som ser på verksamheten med nya 

ögon, vilket även kan öppna personalens insikt för hur det har varit och att man inte vill 

gå tillbaka till det gamla. Denna insikt är en del av den kunskap som uppstår då processen 

har gått framåt och personalen kan bedöma och se resultatet av förändringen (jfr 

Martinsen och Eriksson, 2009).  

Vårdledarna lyfte fram ett konkret exempel om dokumentering. Genom det nya 

arbetssättet har personalen sett att arbetet underlättats och det har gett ett stort stöd. Alla 

känner sina uppgifter och förståelsen för det nya arbetssättets betydelse ökar då 

personalen ser att tillförlitligheten har blivit bättre. Denna insikt i vårdverkligheten har 

uppkommit då kunskapen har gjort det möjligt att bedöma den nya situationen (jfr 

Eriksson, 2009. De befintliga resurserna ses av vårdledaren som en utmaning eftersom 

resurserna skall motsvara efterfrågan. En väsentlig uppgift för vårdledarna är enligt 

Salmela (2012) att vara observant på arbetsbördan för att kunna åtgärda problem, gärna 

genom att involvera personalen. Ibland kan det finnas möjligheter till pilotprojekt för att 

testa eller starta en ny inriktning av verksamheten. Detta kan vara en möjlighet att utöka 

resurserna eller för att utvärdera resursbehovet.  

Vårdledarna ser det som viktigt att personalsituationen kan garanteras och att 

kompetensen hos de befintliga resurserna är den rätta (jfr Salmela, Eriksson och 

Fagerström, 2011). De ser också att det bör finnas en balans mellan bemanning och 

arbetsfördelning. Samtliga vårdledare lyfter fram att man ökar kompetensen genom att 

man då en hemhjälpare går i pension överför denna befattning till en 

närvårdarbefattning för att svara på efterfrågan i kompetens. Att det finns stor 

omsättning i personalen ses som en utmaning liksom även att det ska finnas tillräckligt 

med personal i alla yrkesgrupper för att kunna sköta verksamheten enligt uppgjorda 

strategier. Genom att se över att resurserna är rätt riktade visar man på ett ansvar för att 

se till att verksamheten ska möta efterfrågan, vilket visar på ett caritativt ledarskap (jfr 

Bondas, 2003). Genom att möta efterfrågan visar det på att det finns en vilja att bemöta 

patienterna på ett sätt där synen på hälsa, lidande och värdigheten beaktas. Men även att 

möta efterfrågan på ett bra sätt stöder personalen och gör att det finns tillräckligt med 

kunskap för att möta den unika patienten. Då befattningar ändras så att det sker en 

höjning av kompetensen visar det på att vårdledaren har en insikt och ett ansvar för att 

delta i att utveckla arbetet så att patientsäkerheten kan tryggas. Denna ändring kräver ett 

ställningstagande som även inverkar på organisationens kultur och kan för en del i 

personalen ses även som en sorg över att hemhjälparens arbete inte värdesätts (jfr 

Bondas, 2003). 
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9   Metodologiska överväganden  

 

Avhandlingens syfte är att förstå vårdledarens roll och vad som är viktigt att beakta så att 

personalen känner sig delaktig och får stöd i arbetet då kraven på förändringar ökar inom 

hemsjukvården. För att studien skall vara giltig enligt Lundman och Hällgren Graneheim 

(2012) så skall det som är karaktäristiskt lyftas fram. För att få svar på denna fråga gjordes 

sex semistrukturerade intervjuer. Alla intervjuer gjordes enskilt förutom en intervju som 

var en gruppintervju. Intervjuerna gjordes i fyra vårdledares egna arbetsrum. 

Arbetstelefonerna var avstängda och interjuerna förlöpte ostört. Två av intervjuerna 

gjordes i författarens rum som inte har någon fysisk anslutning till vårdledarnas 

arbetsutrymmen. Författaren känner två av vårdledarna sedan tidigare men detta torde 

inte ha påverkat vårdledarna för atmosfären var öppen och informativ vid 

intervjutillfället. Deltagarna i gruppintervjun känner varandra väl och har arbetat som 

kollegor i många år. Deltagarna hade själva framfört en önskan om att intervjun skulle 

ske med alla tre samtidigt. Det som dock kan ha inverkat på deras uttalanden var att en 

av deltagarna var chef för de två andra. De samtalade dock ledigt med varandra och fyllde 

i varandras kommentarer på ett ledigt sätt och diskussionen blev stundvis riktigt ivrig. 

Kvale och Brinkman (2017) poängterar att samtliga deltagare skall få tillräckligt utrymme 

i intervjusituationen, vilket författaren beaktade genom att ställa en följdfråga till någon 

av de andra vårdledarna. Samtliga intervjuer förlöpte i god anda. Intervjuguiden användes 

som stöd, men även tilläggsfrågor användes för att få ett djupare svar.  

Aktiv datainsamling gjordes under ett års tid utgående från i vilken situation studien var. 

Kompletterande sökningar gjordes regelbundet. Studier som berör ledarskap inom vården 

finns det mycket, vilket gjorde utbudet stort och rätt utmanande att hantera. Studier som 

berörde ledarskap inom hemsjukvård var det svårt att hitta eller så använde författaren 

inte rätta sökord. Studier hittades som berör hemsjukvård men dessa hade inriktning på 

patienterna. Trots detta ser författaren att de använda studierna stöder denna studie.  

Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats har använts som analysmetod för att hitta 

likheter och olikheter. Analysmetoden är ett sätt att förutsättningslöst granska och tolka 

texter och passar bra för bandade intervjutexter (Granskär, Höglund & Nielsen, 2008). 

Intervjuerna kontrollgenomlyssnades efter transkriberingen för att kontrollera att inget 

väsentligt uteblivit. Den transkriberade texten infördes i sin helhet i en tabell på datorn. 

Denna text genomlästes flera gånger för att plocka ut meningsenheter. Dessa 

meningsenheter färgades för kunna göra ett urskiljande i texten. Meningsenheterna 

kondenserades för att ännu förkortas till koder. Efter kodningen hittades underteman och 

teman, vilka genomsöktes flera gånger för att kontrollera att de är rätt placerade. Denna 

analysföljd är gjord enligt Graneheim & Lundman (2004) för att garantera trovärdigheten 

som behövs för en kvalitativ studie. Teman som uppstår ger en mening i ämnet och de 

teman som hittats har ett sammanhang i resultatet (Graneheim, Lindgren & Lundman, 

2017). Resultatet av analysen har presenterats i tabell 2. Detta resultat har även beskrivits 

och citat har presenterats. Efter varje citat finns en kod som visar vem som är informant. 

Informanterna är kodade med bokstaven F samt en siffra för att hänvisa till vem som gjort 

detta uttalande. Infomation om informantens ålder, civilstånd, hemort, yrke och 

arbetserfarenhet sparades som en bilaga men denna bilaga publiceras inte. Detta för att 

risken finns att läsare av studien kan förstå vem informanten är, då vårdledarna kommer 

från ett litet område i södra Finland. Dessa vårdledare inom hemsjukvården representerar 
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en rätt liten grupp. Beslutet om att inte publicera bilagan gjordes för att följa gällande 

principer om personlig integritet (Forskningsetiska delegationen, 2012). 

Författaren berättade om studien och orsaken till intresset. Vårdledarna informerades om 

att författaren själv är chef men inte inom hemsjukvåden. En del av vårdledarna var 

intresserade och ställde frågor. Genom att vårdledarna hade information om författarens 

bakgrund finns det en möjlighet att de utelämnade någon information som de kanske 

kunde uppfatta att författaren själv känner till. Förförståelsen är en del av analysprocessen 

enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012). Författaren skall vara öppen med sin 

förförståelse för att vara trovärdig. Analysen har gjorts med öppet sinne och fokus har 

varit på informanternas uttalande och den egna förförståelsen som chef har inte medvetet 

påverkat processen. 

Intervju har gjorts med åtta vårdledare, vilket kan uppfattas som ett litet antal. Henricson 

och Billhult (2017) ser att en kvalitativ studie inte kräver ett stort antal informanter, utan 

det är av större betydelse att informanterna har olika erfarenheter och kan ge en bra 

beskrivning om ämnet. Vårdledarna i studien var i olika ålder, de hade olika lång 

erfarenhet av hemsjukvården och hade även olika yrkesbakgrund, vilket stöder denna 

studies styrka. Intervjuerna gav även ett digert material och innehållet är informativt. 

I denna studie har författaren presenterat en tabell om underteman och teman samt hur 

dessa teman uppstått utgående från meningsenhet, kondensering och kod. Analysarbetet 

har gjorts systematiskt utgående från tabellen genom att beskriva innehållet i de teman 

som hittats och belysa denna text med citat. Utgående från detta är det upp till läsaren att 

avgöra tillförlitligheten i studien. En förutsättning för att en studie ska vara tillförlitlig är 

enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) att analysarbetet beskrivs tydligt samt 

att författaren har belägg för ställningstaganden som tas under processen gällande 

tolkningar och analys. 

Kännetecknande för en kvalitativ innehållsanalys är enligt Henricson och Billhult (2017) 

att oberoende av tolkningsdjup så är resultaten lätta att överföra till andra grupper. Det är 

dock läsaren som avgör om studiens resultat kan överföras (Lundman, Hällgren 

Graneheim, 2012). För att underlätta uppfattningen om huruvida resultatet kan överföras, 

har studien omsorgsfullt redogjort för forskningsprocessens alla delar. Vårdledarna har 

berättat om vad de ser som viktigt för att leda personalen genom förändringar så att ett 

evidensbaserat tankesätt bibehålls. 
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10   Slutsats  

 

Förändringar i arbetets struktur har skett inom hemsjukvården på många sätt som 

vårdledarna lyfte fram och de såg även att det i framtiden krävs att förändringar görs. 

Detta för att efterfrågan på vården ökar samt för att rätt vård skall kunna ges för, som 

vårdledarna lyfte fram, klienterna är idag allt sjukare. Dessa förändringar medför olika 

utmaningar i hur förändringarna hanteras och hur de kan förverkligas. Denna studies syfte 

är att förstå vårdledarens roll och vad som är viktigt att beakta så att personalen känner 

sig delaktig och får stöd i arbetet.  

Vårdledarskapets betydelse har studerats mycket från olika synvinklar i andra kontexter. 

Denna studie riktade sig till hemsjukvården för att se om vårdledarskapet har en annan 

betydelse där eller om det finns andra utmaningar inom hemsjukvårdskontexten. Får 

ledarskapet en annan betydelse då hemsjukvården fungerar i klientens hem och 

personalens arbete därmed står inför andra utmaningar än då arbetet sker någon 

annanstans än i klientens hemmiljö? Personalen är ensam i dessa vårdsituationer och ställs 

inför en annan problematik än personal som arbetar på en avdelning och har kollegor 

närmare tillhands.  

Resultatet visar dock att vårdledarna ser i stort sett samma saker som utmanande eller 

som viktiga som andra vårdledare. Det som de dock lyfter fram är personalens ensamhet 

i arbetet. Denna ensamhet gör att personalen behöver ett tydligt stöd från vårdledaren, för 

finns det en trygghet i den gemensamma kulturen så är det lättare för personalen att föra 

fram ideér för förändringar eller att föra fram sin oro. Det framkommer även att 

vårdledarna har en insikt om kulturens betydelse och inverkan. Vårdledarnas uttalanden 

visar även att de i grunden har kunskap om ett caritativt förhållningssätt i sitt ledarskap 

och vill vara ett stöd för sin personal. 

Kunskapens betydelse lyfte vårdledarna fram som viktigt för att öka förståelsen för 

förändringar och dessas inverkan som stöd för arbetet. Denna kunskap har även en 

betydelse för klientvården. Det som dock förblev en aning oklart är hur vårdledare mera 

konkret stöder denna kunskapsutveckling så att det evidensbaserade tankesättet blir 

tydligare. 

Som fortsatta studier inom hemsjukvården kunde det vara intressant att se på hur 

personalen upplever att vårdledarna kan stöda personalen i en förändringsprocess och om 

de upplever att vårdledaren förespråkar evidensbaserad kunskap. Intressant kunde även 

vara att se på hur personalen har upplevt en större förändring som har gjorts och om 

personalens erfarenheter och upplevelser då har tagits i beaktande. 
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Anhållan om forskningslov   Bilaga  1. 

 

Bästa Grundtrygghetschef/Social- och hälsovårdschef! 

 

Undertecknad studerar till magister i hälsovetenskaper vid Åbo Akademi, med 

hälsovårdsadministration som biämne. Jag planerar att bli utexaminerad år 2019. Jag 

skriver min magisteravhandling om vårdledares uppfattningar om förändringar inom 

hemsjukvården.  

Syftet med studien är att se hur vårdledare uppfattar förändringar och hur de leder 

personalen i förändringens tecken så att vården utvecklas utgående från ett evidensbaserat 

tankesätt.  

 

Jag ansöker om tillstånd att få göra min undersökning hos er inom -------------. 

 

Undersökningen görs genom intervjuer, antingen på en valbar plats av den som intervjuas 

eller via ett Skype tillfälle.  

 

Forskningspersonens anonymitet garanteras och informationen behandlas konfidentiellt. 

Deltagandet är frivilligt och forskningspersonen kan, vid behov, ta kontakt med 

undersökaren eller handledaren. Forskningspersonen informeras om undersökningens 

syfte i ett introduktionsbrev. Resultatet av undersökningen presenteras i min 

magisteravhandling.  

Om Ni har frågor angående undersökningen kan Ni kontakta mig på telefonnumret eller 

e-postadressen nedan. Ni kan också kontakta min handledare, HVD, universitetslärare 

Jessica Hemberg, vid Åbo Akademi, jessica.hemberg@abo.fi.  

  

Med vänlig hälsning 

 

Stina Holmström, hälsovårdare, vårdenhetschef, magisterstuderande 

050 5412 161 

stina.holmstrom@abo.fi 
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Samtycke till deltagande i studien    Bilaga 3. 

 

 

Härmed ger jag skriftligen mitt informerade samtycke till att frivilligt delta i den studie 

som HVM-studerande Stina Holmström utför i studien om hur vårdledaren inom 

hemsjukvården kan leda personalen genom förändringar, så att ett evidensbaserat 

tankesätt bibehålls.  

 

Jag har fått information om studiens syfte och intervjustudien. Jag är medveten om att 

delar av vad jag säger under intervjun kan användas i den slutgiltiga 

magisteravhandlingen och eventuella vetenskapliga artiklar baserade på denna. 

 

Jag har informerats om att mitt namn och övriga personuppgifter inte kommer att 

användas i något skede av studien. Det använda materialet hanteras så att min identitet 

inte kan spåras. Om jag så önskar har jag rätt att avbryta mitt deltagande under vilket 

skede som helst av studien. Jag har tilldelats HVM-studerandes kontaktuppgifter så att 

jag vid behov kan kontakta henne. 

 

Jag har fått HVM-studerandes kontaktuppgifter och kan kontakta henne om jag önskar. 

Denna blankett för samtycke till deltagande i studien finns i två kopior. Den ena kopian 

förblir hos mig och den andra hos HVM-studerande Holmström. 

 

 

 

 

_______________ 

Ort 

 

 

___.____._______ 

Datum 

 

 

________________________________________________ 

Undersökningspersonens underskrift och namnförtydligande 

 

 

________________________________________________ 

Stina Holmström, HVM-studerande 

 

 

Kontaktuppgifter: 

050 541 2161 

stina.holmstrom@abo.fi 
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Intervjuguide för studien    Bilaga 4. 

”Vårdledarens roll vid förändringar inom hemsjukvården” 

Muntlig information om forskningsprocessen 

 

Intervjun baserar sig på 11 frågor som utgör stommen för intervjun. Under intervjuns 

gång kan intervjuaren ställa följdfrågor eller be om förtydligande, varför intervjun kan 

omformas en aning beroende på forskningspersonens svar. Forskningspersonen kan när 

som helst välja att avstå från en fråga eller avbryta intervjun. Nya följdfrågor kan 

uppkomma beroende på de svar som forskningspersonen ger. Får svarar på frågorna i 

egen takt, noggrant och ärligt. Deltagande i intervjun är helt konfidentiellt och allt inspelat 

material används enbart för forskningsändamål. Det inspelade materialet förvaras 

omsorgsfullt. Målsättningen är att intervjun får pågå så ostört och enskilt som möjligt 

utan avbrott, varför det även är önskvärt att mobiltelefoner är avstängda. 

 

Intervjun: 

Bakgrundsinformation 

-Ditt namn och ålder, Civilstånd, Bakgrund, arbete/utbildning, Modersmål, Arbetsgivare?  

 

Intervjufrågor: 

 

1. Berätta allmänt (generellt) om dina olika erfarenheter som vårdledare inom 

hemsjukvården i Finland. 

2. Hur upplever du kvaliteten på vården inom hemsjukvården idag? 

3. Hur ser du som vårdledare på förändringar? 

4. Har du upplevt många förändringar inom hemsjukvården, berätta några exempel? 

5. Berätta om en situation då förändringen upplevts som positiv inom hemsjukvården. 

     Följdfrågor: Varför tror du att förändringen upplevdes som positiv? Vad ledde detta 

till senare? 

     Vad tänkte du själv om det här och vad har du senare funderat på i relation till detta?     

6. Berätta om någon besvärlig situation då du har varit tvungen att genomföra en 

förändring i arbetssättet, som upplevts negativt av personalen? Följdfrågor: Varför tror 

du att förändringen upplevdes, som negativ? Vad ledde det till senare? Vad tänkte du 

själv om det här och hur borde man ha infört förändringen, för att skapa positiva 

verkningar? 

7. Hur tror du att kvaliteten påverkas i vårdandet av dessa förändringar? Har du erfarenhet 

av att vårdens kvalitet har påverkats, av förändringar som införts? 

8. Hur borde man genomföra förändringar för att inte påverka kvaliteten i vården 

negativt? 

9. Hur borde man genomföra förändringar för att inte påverka personalens välmående 

negativt?   

10. Vad borde man göra för förändringar för att personalen skall må bra, för att kunna ge 

en god vård åt patienterna, inom hemsjukvården? 

11. Hur skulle du sammanfatta det du har berättat idag? Vilka tre saker skulle du lyfta 

fram som speciellt viktiga förändringar inom hemsjukvården och som du ser att har haft 

den största betydelsen? 

 

Tack så mycket att du ville dela med dig av dina erfarenheter! 

      



Stina Holmström    
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Bibliografisk data Titel Syfte Resultat 

André, B., Sjovold, 

E., Rannestad, T. & 

Ringdal, G  

 

2014 

 

Kvalitativ studie 

 

(litteraturstudie) 

The impact of work 

culture on quality 

of care nursing 

homes – a review 

study. 

Syftet var att 

identifiera vilka 

faktorer som är 

kännetecknande för 

sambandet mellan 

arbetskultur och 

vårdkvalitet på 

vårdhem. 

 

Studien 

sammanfattade att 

arbetskulturen bör 

beaktas av så väl 

ledare som 

personal. Det är 

viktigt att 

ledningen ger sitt 

stöd och personalen 

behöver känna att 

de delaktiga, vilket 

gör att det egna 

engagemanget 

ökar. Teamarbete 

och ett bra stöd i 

arbetsgemenskapen 

stärker 

relationerna. 

Bondas, T.  

 

2003  

 

Artikel 

 

(baserad på en 

konferens- 

presentation) 

Caritative 

Leadership. 

Ministering to the 

Patient. 

Syftet var att skapa 

en ontologisk teori 

i 

vårdadministration 

utgående från 

Erikssons teori om 

caritativ omsorg 

samt hitta ett 

samband till 

Scheins teori om 

organisationskultur. 

Ledaren behöver en 

helhetssyn för att 

kunna 

sammankoppla 

kunskapen om den 

caritativ omsorgens 

grundteser för att 

se den lidande 

människan 

samtidigt som 

ledaren har ansvar 

för administration. 

Dessa områden 

utesluter inte 

varandra utan 

behöver vara en 

helhet. 

Bondas, T.  

 

2006  

 

Kvalitativ studie 

 

(semistrukturerat 

frågeformulär) 

Paths to nursing 

leadership. 

Syftet var att hitta 

motiv till varför 

sjukskötare är 

intresserade av 

ledarskap. 

Studien hittade 

variation i 

sjukskötarens 

utbildning i 

ledarskapet och 

påverkades av 

engagemang och 

situation. 
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Bondas. T.  

 

2009 

 

Kvalitativ studie 

 

(skrivna 

berättelser) 

Preparing the air 

for nursing care: A 

grounded theory 

study of First line 

nurse managers. 

Syftet var att förstå 

ledarens erfarenhet 

vid utveckling av 

vården. 

Studien fann fyra 

olika representanter 

för ledare som 

inverkade på hur 

vården utvecklas. 

Den aktiva 

utvecklaren, passiva 

tänkaren, impulsiva 

skaparen och den 

rutinmässiga chefen. 

Bondas, T., & 

Solbakken, R.  

 

2016  

 

Kvalitativ studie 

 

(fokusgrupp-

intervju) 

Sykepleielederes 

fagansvar ved 

uheldige hendelser 

i hjemmetjenesten. 

Syftet var att 

beskriva och förstå 

olyckshändelser 

inom hemtjänsten. 

Ledarna prioriterar 

inte alltid det 

förebyggande 

arbetet och 

uppföljning av 

olyckor och det 

finns en obalans i 

kraven på utveckling 

och bemanning. 

Byers, V. 

 

2013 

 

 

(undesökning-en 

bestod av flera 

delar, 

frågeformulär, 

demografiska och 

organisato-riska 

faktorer) 

 

The challenges of 

leading change in 

health-care 

delivery from the 

front-line. 

Studiens syfte var 

att se på 

utmaningar som 

sjukskötare har då 

de skall tjäna både 

patienter samt 

organisationernas 

effektivitets- 

uppmaningar inom 

den offentliga 

servicen samt att se 

hur man 

förverkligar en 

personcentrerad 

hälsopolitik som 

sjukskötar ledare. 

 

Det finns ett behov 

av att främja 

sjukskötarnas 

möjligheter till 

ledarskapsutveckling 

samt att mera 

engagera 

patienternas 

delaktighet. 

Clarke, P., Swider, 

S. & Bigley, M.B. 

 

2013 

 

(intervju) 

Nursing 

Leadership and 

Health Policy: A 

Dialogue with 

Nurse Leaders. 

Syftet var att 

ledarna i denna 

dialog deltog i 

genom att dela 

med sig av sin 

kunskap och 

erfarenhet av 

vårdvetenskapen 

då de deltagit med 

att utforma 

patientcentrerad 

vård. 

Sjukskötare har en 

bred kunskap i 

kombination med 

kommunikations-

förmåga och ett 

holistiskt perspektiv. 

Vårdvetenskapen 

kunde tydligare 

fastställa evidens för 

förebyggande arbete. 
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Deisher, M.  

 

2013  

 

Kvalitativ studie 

A systems change: 

Leading the way 

to meeting health 

needs. 

Syftet var att påvisa 

att genom att 

använda en 

strategisk planering 

och att använda 

SWOT analyser som 

hjälp vid bedömning 

skulle underlätta att 

genomföra 

förändringar. 

Genom att 

omdefiniera 

traditionella roller 

och att utnyttja 

systematiska 

tillvägagångssätt 

för program-

utveckling 

underlättas 

genomförandet av 

förändringar. 

Dickenson-

Hazard, N.  

 

2004 

 

(litteratur-studie) 

Cultivating 

Effective 

Leadership Skills 

for Nurses: A 

commentary. 

Syftet är att se vad 

som kan göras och 

som gör skillnad. 

Ledarskap är något 

som måste läras för 

att kunna ta fasta 

på det som 

verkligen behöver 

förändras. 

Donohue-Porter, 

P.  

 

2014  

 

(berättelser) 

The Creative Èlan 

of Nursing theory: 

Indispensable to 

Leadership. 

Syftet är att visa hur 

sjukskötaren genom 

sin vision och genom 

att använda sin 

kreativitet samt 

innovation kan 

underlätta vården. 

Omvårdnadsteorier 

stöder ledaren att 

möta hälsoproblem 

genom att möta 

utmaningar samt ha 

en kritisk reflektion 

och använda sig av 

modern kunskap. 

Fagerström, L. & 

Salmela, S. 

 

2014 

 

(frågeformulär) 

Leading change: a 

challenge for 

leaders in Nordic 

health care. 

Studiens syfte är att 

beskriva personalens 

attityder i 

förändringsprocessen 

mellan regionalt 

sjukhus och 

primärvården samt 

att se dessa resultat 

mot teorier gällande 

att leda förändringar. 

Ledarskapet har tre 

dimensioner. 

Arbetssituationen 

är osäker vid 

förändringar och 

personalen 

förväntar sig 

dialog, information 

och förankring av 

förändrigar. 

Gabriel, Y.  

 

2015  

 

(litteratur-studie) 

The caring leader 

– What followers 

expect of their 

leaders and why? 

Syftet är att studera 

ledarnas moraliska 

inställning. 

Etik är ett 

erkännande av 

behov och ledarna 

står ofta inför olika 

svårigheter i att ha 

en rättvis balans 

men vårdens etik är 

till för alla grupper, 

inte enbart för 

ledaren. 

 

 

 



Stina Holmström    

 

 

Bilaga 5. 4(7) 

 

Hyrkäs, K. 

 

2010  

 

(litteratur-studie) 

Leading innovation 

and change. 

Syftet är att se 

hurudan 

ledarskapsförmåga 

som behövs för att 

stöda innovation 

och förändring 

samt att se vilken 

förståelse det finns 

för evidensbaserad 

kunskap. 

Det finns 

svårigheter att 

integrera ny 

kunskap, detta kan 

underlättas genom 

ledare som är 

innovativa och som 

respekterar 

mångfalden. 

Kristiansen, 

M.,,Westeren, 

K.I.,,Obstfelder, A. 

& Lotherington, 

A.T.  

 

2016. 

 

Kvalitativ studie 

 

(både observations-

studier och 

intervjuer) 

Coping with 

increased 

managerial tasks: 

tensions and 

dilemmas in 

nursing leadership. 

Studien är en del av 

en större helhet för 

att identifiera 

utövandet av 

ledarskap i vården. 

 

Studien visar att då 

rollfördelningen 

ändras och ledarna 

får en större 

administrativ roll 

så försvagas 

möjligheten att 

övervaka och 

motivera 

personalen i 

arbetet. Ökar 

avståndet så kan de 

gemensamma 

målen bli otydliga 

och 

kommunikationen 

blir otydlig. 

Kroth, M. & 

Keeler, C.  

 

2009 

(litteratur-studie) 

Caring as a 

Managerial 

Strategy. 

Studiens syfte 

bredda dialogen om 

vård som en 

ledande strategi 

genom att beskriva 

vård från tre 

perspektiv: 

omvårdnad, 

utbildning och 

ledning för ökad 

förståelse för 

organisations 

utveckling. 

Finns olika 

vårdkompetenser 

som ledaren kan 

utveckla men även 

vårdpersonalens 

omsorgsrelationer 

bidrar till att 

utveckla denna 

kompetens. De 

anställda är inte 

passiva mottagare 

utan har även ett 

ansvar att delta i att 

utveckla en positiv 

arbetsmiljö. 
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Lindholm, M., 

Sivberg, B. & 

Udén G. 

 

2000 

 

(intervjuer) 

Leadership styles 

among nurse 

managers in 

changing 

organizations. 

Studiens syfte var 

att studera 

betydelsen och 

belysa hur 

vårdstilar tillämpas 

och påverkas av 

organisationens 

kultur och kraven 

av förändringar 

inom hälsovården.  

 

Olika ledarstilar 

inverkar olika på 

kulturen. Ges 

vårdledarna som 

känner 

arbetskulturen 

möjlighet att själva 

lyfta fram 

utvecklingsområ-

den så stärker det 

organisationens mål 

och värden. 

Nilsen, P., 

Wallerstedt, B., 

Behm, L. & 

Ahlström, G.  

 

2018  

 

Kvalitativ studie. 

 

(intervjuer) 

Towards evidence-

based palliative 

care in nursing 

homes in Sweden: 

a qualitative study 

informed by the 

organizational 

readiness to change 

theory. 

Studiens syfte var 

att identifiera 

hinder och 

hjälpmedel för att 

genomföra 

utvecklingen av en 

evidensbaserad 

palliativ vård i 

vårdhem. 

Inställningen till 

evidensbaserad 

palliativ vård står 

ännu inför 

utmaningar såväl på 

individuellt plan 

som organisatoriskt 

gällande kunskap 

samt att 

förändringarna 

påverkar den 

kulturella aspekten. 

Oritz, M.R.  

 

2015 

 

Gästförfattares 

kolumn 

Nursing Science 

Leaders. 

Kolumnens syfte 

var att beskriva det 

autentiska 

ledarskapets 

processer relaterat 

till utveckling av 

ledare inom 

vården. 

 

Slutkontentan av Dr 

Broome kolumn var 

inte enbart att lyfta 

fram sina 

erfarenheter utan 

hon framförde ett 

"utrop" till andra 

erfarna ledare inom 

vården att 

uttryckligen styra 

och forma 

nybörjare som 

ledare. Den 

ontologiska 

processen gör 

ledarskapet unikt 

genom det 

humanistiska och 

caritativa 

tankesättet. 
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Rytterström, P., 

Unosson, M. & 

Arman, M.  

 

2013  

 

Kvalitativ studie. 

 

(intervjuer) 

Care Culture as a 

Meaning-Making 

Process: A Study 

of a Mistreatment 

Investigation. 

Studiens syfte var 

att förstå och 

studera 

institutionell 

misshandel från ett 

vårdkultur-

perspektiv. 

Det finns två 

kulturer och båda 

för fram 

omtänksamma 

värderingar. 

Vårdkulturen kan 

ofta vara 

omedveten och två 

kulturer kan ha 

svårt att förstå 

varandras synsätt. 

Råholm, M-B. 

 

2009 

 

(semantisk 

undersökning) 

Evidence and 

Leadership. 

Studiens syfte var 

att studera 

begreppet evidens 

från ett 

flerdimensionellt 

perspektiv. 

Det behövs en 

kunskap om vården 

för att en vård-

administratör skall 

kunna formulera 

vårdens ontologi 

och representera 

patienterna. 

Salmela, S., 

Eriksson, K. & 

Fagerström, L. 

 

2011 

 

Kvalitativ studie 

 

(intervjuer) 

Leading change: a 

three-dimensional 

model of nurse 

leaders`main tasks 

and roles during a 

change process. 

Studiens syfte var 

att se hur 

vårdledaren förstår 

sin uppgift och roll 

i förändringsarbete. 

Det finns olika 

vårdledare men de 

har ett kulturellt 

ethos som är 

baserad på 

värderingar och 

normer. De kan 

motivera och stöda 

personalen men de 

behöver mera stöd 

och kunskap i 

förändrings-

processer. 

Salmela, S., 

Eriksson, K. & 

Fagerström, L. 

 

2013 

 

Kvalitativ studie 

 

(intervjuer) 

Nurse Leaders´ 

Perceptions of an 

Approaching 

Organizational 

Change. 

Syftet var att få en 

djupare förståelse 

av sjukskötaren 

som ledare och 

hens uppfattningar 

om organisations-

förändringar. 

Ett djupare 

engagemang 

saknades hos 

ledarna men de 

hade en positiv 

uppfattning att 

kommande 

förändringar är 

något som är bra 

för patienterna och 

deras vård.   
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Salmela, S., 

Koskinen, C. & 

Eriksson, K.  

 

2017 

 

Kvantitativ studie 

med inslag av 

kvalitativt 

närmelsesätt 

 

(web-baserat 

frågeformulär) 

Nurse leaders as 

managers of 

ethically 

sustainable caring 

cultures. 

Att identifiera 

vårdkulturens 

stabila grund och 

utgående från det 

se hur vårdledare 

hanterar och 

utvecklar en hållbar 

och etisk 

vårdkultur. 

Studien lyfter fram 

att vårdledaren 

leder har ansvar för 

vårdkulturen men 

de anställda är 

medskapare. 

Vårdledaren skall 

stöda ett etiskt 

vårdande, där 

personalen får växa 

och utvecklas. 

Solbakken, R., 

Bergdahl, E., 

Rudolfsson, G. & 

Bondas, T.  

 

2018 

 

(litteraturstudie) 

Caring in Nursing 

Leadership – A 

Meta-ethnography 

From the Nurse 

Leader´s 

Perspective. 

Studiens syfte var 

att utgående från en 

meta-etnografisk 

synpunkt få en 

förståelse om 

sjuksköter ledarens 

erfarenheter av 

omsorg i 

omvårdnads- 

ledarskap. 

Det finns olika 

”rum” där det finns 

olika förväntningar 

och agerande. 

Ledaren är insatt i 

rummens betydelse 

och vård av 

vårdledarskap 

innebär att växa för 

att värna om 

vården. Det 

caritativa 

ledarskapet med 

kärlek och 

barmhärtighet som 

grund. 

Stanley, D.  

 

Fenomenologisk 

studie 

 

2014  

 

Studie 1 

frågeformulär, 

Studie 2 intervju 

Clinical leadership 

characteristic 

confirmed. 

Syftet med studien 

var att i resultatet 

från två tidigare 

studier av samma 

forskare identifiera 

egenskaper hos 

kliniska ledare 

inom den 

prehospitala 

vården. 

 

  

 

 

 

Ledarens 

värderingar och 

handlingar speglas 

hos andra. 

Ledarskapet har 

betydelse vid 

utvecklandet av 

personalens 

kompetens och 

initiativtagande för 

att förbättra 

kvaliteten. 

Egenskaper som är 

eftersträvansvärda 

är hur man hanterar 

situationer, klinisk 

kompetens, att 

stöda och inspirera 

samt att ha en god 

kommunikation. 



Stina Holmström    

 

 


