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Sammanfattning
 
Denna rapport syftar till att synliggöra vikten av omvårdnad i hälso- och 
sjukvården, undersköterskornas roll i vårdteamet och problemen som följer 
när undersköterskorna minskar. Rapporten visar att:

•	 Omvårdnadsarbete innebär trygghet och kvalitet för patienterna. 
66 procent av undersköterskorna upplever att patienterna sätter 
mycket stort värde på omvårdnadsarbetet. Endast fem procent 
tycker att politikerna värderar omvårdnadsarbete högt. 

•	 Det finns stora brister i omvårdnaden av patienter idag. 17 procent 
av undersköterskorna uppger att de dagligen upplever brister i 
omvårdnaden som innebär en risk för patienten. Nästan var tredje, 
30 procent, svarar minst en gång i veckan på samma fråga. 

•	 Omvårdnadsarbete är viktigt för patientsäkerheten. Vårdskador 
som trycksår och vårdrelaterade infektioner minskar med god 
omvårdnad. I enkätundersökningen uppger över hälften, 56 
procent, att det blivit mindre hygieniskt kring patienten de senaste 
tio åren. Därutöver uppger 25 procent att de varje dag upplever att 
patienterna inte får tillräcklig hjälp med att gå på toaletten.

•	 Yrkesutbildad personal inom hälso- och sjukvården minskat 
markant medan antalet akademiker ökar. Antalet läkare har 
ökat med 37 procent och antalet sjuksköterskor har ökat med 23 
procent sedan 1998. Antalet undersköterskor har minskat med 26 
procent sedan 1994.

•	 Rekryteringsbehoven inom hälso- och sjukvården på fem års sikt 
kommer att kräva satsningar på fler yrkeskomptenser än endast 
läkare och sjuksköterskor för att säkerställa personalförsörjningen. 

•	 Ett ensidigt synsätt på kompetens, där fler år av teoretisk 
utbildning per automatik anses leda till bättre kvalitet har bidragit 
negativt till att tillvarata olika professioner kompetenser och att 
arbeta teambaserat.  



6

Om rapporten

Kommunals medlemmar arbetar inom flera olika delar av hälso- och 
sjukvården. Den största gruppen är undersköterskor. Andra yrkesgrupper 
är skötare inom psykiatrin, barnsköterskor och ambulanssjukvårdare. 
Kommunals medlemmar arbetar både inom öppenvården och 
slutenvården, på vårdcentraler och akutsjukhus och inom olika specialiteter 
inom sjukvården.

Rapporten avgränsas till undersköterskor och framförallt de som arbetar 
inom slutenvården. Andra yrkesutbildade personalgrupper inom hälso- och 
sjukvården nämns som exempel men analyseras inte djupare.

Underlaget i rapporten består av aktuell litteratur, en enkätundersökning 
bland Kommunals medlemmar och statistik från Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) och Socialstyrelsens databaser. 

Enkätundersökningen genomfördes under perioden vecka 48-49 2013 av 
Novus Opinion. Urvalet var ett representativt urval av undersköterskor 
som är medlemmar i Kommunal och arbetar inom hälso- och sjukvården. 
Antal svarande var 871 personer. 

Undersköterskan i hälso- och sjukvården

”Med omvårdnad avses att hjälpa en individ, sjuk eller frisk, att utföra 
sådana åtgärder som befordrar hälsa, tillfrisknande eller fridfull död, 
åtgärder som individen själv skulle kunna utföra om han hade erforderlig 
kraft, vilja eller kunskap. Denna arbetsuppgift skall utföras på ett sätt som 
hjälper individen att så snart som möjligt återvinna sitt oberoende.”  
Källa: WHO

Att bli sjuk och i behov av hjälp med saker som man i vanliga fall utför själv 
är ofta frustrerande. Att dessutom vara i en främmande miljö och kanske 
stå inför ett stort medicinskt ingrepp leder för många patienter till oro. 
Många omvårdnadsforskare poängterar patientomvårdnadsrelationens 
betydelse för patientens trygghet och säkerhet samt vikten av att stödja 
patientens självbestämmande och integritet.1 Samspelet mellan patient och 
vårdpersonal är grunden för en god vård. I begreppet omvårdnad ingår 
närhet till människor och att tillgodose patientens behov, inte bara fysiska 
utan även psykiskt, socialt och existentiellt.2 Trots att vi vet detta har den 
yrkesgrupp som är utbildad för det patientnära arbetet, undersköterskan, 
minskat drastiskt. Undersköterskor har i dag ingen yrkeslegitimation men 
står i sin yrkesutövning under tillsyn av Socialstyrelsen. 

1 Gustavsson, 2004
2 Blume, Karlström & Lennartsson, 2008
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Undersköterskans kompetens i hälso- och sjukvården kan sammanfattas i 
tre punkter:

•	 Omvårdnad och stöd till patient och anhöriga.

•	 Logistik-, hygien- och materialansvar.

•	 Assistera andra yrkesgrupper i vårdteamet.

Den människosyn som ska råda inom hälso- och sjukvård och socialtjänst är 
reglerad i lag.3 Människan skall ses som en individ med egna resurser och 
rätt att bestämma över sitt eget liv. Att möta patienten på ett sådant sätt är 
utgångspunkten för personalen. Undersköterskan har särskild kompetens 
kring kommunikation och samspel med patienter. Vid svåra besked, eller 
när anhöriga av andra anledningar är nära inkopplade i vården, fungerar 
undersköterskan även som stöd och språkrör för anhöriga. En förutsättning 
för att patienten ska öppna upp och lämna ut sina tankar och känslor är att 
de känner förtroende för den de samtalar med, här har undersköterskan en 
viktig roll.

Undersköterskan ansvarar för den basala omvårdnaden med fokus på 
patientens personliga hygien och funktion. I ett traumatiskt tillstånd, 
exempelvis vid en stroke eller trafikolycka, behöver alla patienter hjälp i 
personlig omvårdnad.  Undersköterskan hjälper då patienten samtidigt 
som hen övervakar och dokumenterar patientens vitala funktioner. 
Undersköterskans dokumentation och helhetssyn av patienten är viktig för 
sjuksköterskans arbete, men även för läkarens medicinska bedömning. 

Logistik är viktigt inom hälso- och sjukvården. Material måste vara 
påfyllt och finnas till hands i akuta situationer, allt ska ha sin plats och alla 
medarbetare sin uppgift. Undersköterskan ansvarar för att fylla på förråd 
med material, förbereda operationssalar och ställa i ordning efter olika 
behandlingar och ingrepp. Även runt patienten krävs ordning och reda. 
Att det är rent och snyggt i patientens närmiljö är viktigt för att minska 
smittspridning och vårdrelaterade infektioner. 

Undersköterskor arbetar med att assistera läkare och sjuksköterskor vid 
undersökningar och behandlingar. Att ta prover, plocka fram provsvar 
och journaler, förbereda patienterna för behandling är andra exempel. 
Undersköterskan frigör arbetstid för läkare och sjuksköterskor och har en 
viktig roll i ett fungerande vårdteam.  
 

3 Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 



8

Minskat antal undersköterskor

Hälso- och sjukvården har genomgått stora strukturella förändringar. 
Teknik, nya behandlingsmetoder, mer avancerade läkemedel och ökad 
specialisering har gjort vården mer kompetenskrävande. Samtidigt ökar 
behovet av sjukvård i befolkningen på grund av demografin, det vill säga 
att allt fler blir allt äldre. Forskningen går snabbt framåt och fler sjukdomar 
går att bota eller lindra i dag jämfört med bara några år sedan. I denna 
värld av ständigt nya behandlingsmetoder och en till synes omättad 
efterfrågan på sjukvård måste sjukvårdspersonalen organisera sitt arbete på 
bästa tänkbara sätt. 

Organisationen har den senaste 20-årsperioden gått mot att den 
yrkesutbildade personalen ersätts av akademisk utbildad arbetskraft. Detta 
fenomen brukar kallas akademisering och sker på hela arbetsmarknaden. 
Yrkesskicklighet likställs ofta med akademisk utbildning, forskningen 
betonas som bas för kunskapsutveckling istället för praktisk erfarenhet. 
De senaste 20 åren har antalet akademiskt utbildade ökat kraftigt i alla 
branscher, det har skett i både industrin, privat tjänstesektor och i den 
offentligt finansierade välfärdssektorn. 

Antalet läkare och sjuksköterskor har ökat medan underköterskor 
har minskat. Socialstyrelsen för statistik över legitimerad hälso- och 
sjukvårdspersonal som arbetar både i privat och i offentlig regi. Sedan 1998 
har antalet läkare ökat med 37 procent och sjuksköterskor med 23 procent. 
I antal har läkarna ökat från 23 446 personer 1998 till 33 172 personer 2011. 
Antalet sjuksköterskor har ökat med nästan 20 000 personer, från 85 098 
personer till 104 747 personer.4 

Diagram 1. Utvecklingen av antal läkare och sjuksköterskor år 1998-2011

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: SoS, HOSP 
 

Då undersköterska inte är ett legitimationsyrke finns inte motsvarande 
statistik för undersköterskor. I SKL:s statistik över landstingens personal 
är undersköterskorna hopslagna med annan omsorgspersonal, exempelvis 
4 Socialstyrelsen 2013
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vårdbiträden. Statistiken visar en minskning med 11 procent bland all 
landstingsanställd omsorgspersonal sedan 2008.5

Kommunals medlemsstatistik visar att antalet undersköterskor minskat 
från 31 858 årsarbetare till 23 418 årsarbetare mellan 1994-2012, en 
minskning med 26 procent. Var fjärde undersköterska har alltså försvunnit 
från sjukvården sedan mitten av 1990-talet.

Organisationsgraden bland yrkesutbildad personal inom hälso- och 
sjukvården är hög. Kommunals medlemsstatistik ger en bra bild över hur 
antalet undersköterskor utvecklats över tid. I denna statistik inkluderas inte 
medlemmar som arbetar hos privata arbetsgivare. 2011 köptes sjukvård av 
privata utförare motsvarande 10 procent av landstingens totala kostnader.6 

Diagram 2. Antal årsarbetare undersköterskor, landsting, år 1994-2012

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Kommunals lönestatistik

Även andra yrkesutbildade professioner inom hälso- och sjukvården 
har minskat kraftigt. Sedan 1994 har antalet barnsköterskor räknat i 
årsarbetare minskat med 63 procent, från 3 236 årsarbetare till 1 183 
årsarbetare. Antalet skötare inom psykiatrin har minskat med 48 procent, 
från 11 375 årsarbetare till 5 871 årsarbetare. Antalet ambulanssjukvårdare 
räknat i årsarbetare har minskat med 45 procent mellan samma år, från 1 
321 årsarbetare till 722 årsarbetare.7

Inget landsting har ökat antalet undersköterskor sedan 1994 men 
skillnaderna mellan hur många undersköterskor som försvunnit är 
stora. I Västernorrland har mer än varannan undersköterska försvunnit 
medan samma siffra för Uppsala är var tionde. I de delar av landet där 
privatisering av hälso- och sjukvården gått längst kan statistiken vara 
missvisande eftersom den endast inkluderar anställda inom landstingen.

5 SKL, databas personal landsting år 2008-2012
6 Socialstyrelsen, ”Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård” 2013
7 Kommunals lönestatistik
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Figur 1. Minskning av antalet undersköterskor per landsting/region 
1994-2012

 

Källa: Kommunals lönestatistik (siffror från Västra Götaland och Skåne gäller åren 1999-2012) 
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Orsaker till akademisering 
 
Orsakerna till akademiseringen är flera. Inom hälso- och sjukvården brukar 
tre huvudförklararingar lyftas fram.

•	 Ädelreformen.

•	 Kortare vårdtider.

•	 Nedskärningar.

Den första förklaringen är ädelreformen på tidigt 1990-tal. Ädelreformen 
innebar att kommunerna övertog ansvaret för vården av medicinskt 
färdigbehandlade äldre personer. När stora delar av patienterna med 
omvårdnadsbehov blev ett kommunalt ansvar minskade omvårdnadpersonalen 
i hälso-och sjukvården. Omvårdnad inom hälso- och sjukvården fick därmed 
en mer medicinsk profil. Medicinsk kunskap uppvärderades medan vikten av 
medmänsklighet och erfarenhet tonades ner. 8

Ädelreformen innebar en minskning av antalet undersköterskor, men 
utvecklingen avstannade inte efter reformen. Statistiken visar, i motsats 
till detta, att minskningen varit störst under 2000-talet. Därmed kan 
ädelreformen inte fastställas som enskild orsak.

Den andra förklaringen är införandet av nya behandlingsmetoder som 
förkortade vårdtiderna, exempelvis titthålsoperationer. Kortare vårdtider 
kan betyda ett minskat behov av omvårdnad, men behöver inte göra det.  
De patienter som läggs in i dag är dessutom sjukare vilket visas av att det 
genomsnittliga antalet diagnoser ökar.9 Fler patienter på kort tid ställer 
exempelvis högre krav på personalens lyhördhet och förmåga att skapa en 
relation för att förhindra feltolkningar.

Mellan1997-2011 har det totala antalet vårddagar kortats från 9 700 
000 till 7 900 000, en minskning med 18 procent. 10 Samtidigt som 
antalet vårddygn har minskat har antalet patienter ökat. Sedan 1998 
har antalet patienter i slutenvård ökat med 2,7 procent. Fler patienter 
vårdas dessutom inom den specialiserade öppenvården och är i behov av 
omvårdnad.

Om minskningen av antalet vårddygn inneburit ett minskat behov av 
omvårdnadspersonal är det anmärkningsvärt att gruppen sjuksköterskor, 
som också arbetar med omsorg på olika sätt, ökat med 23 procent under 
samma period.  

8 Johansson 2002
9 Socialstyrelsen, ”Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård” 2013
10 Socialstyrelsen statistikdatabasen 
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Diagram 3. Vårdtid i dagar, slutenvård, 1997-2011

Källa: Socialstyrelsen

Diagram 4. Antal patienter i slutenvård, samtliga diagnoser, 1998-2011

Källa: Socialstyrelsen

Tredje förklaringen är 1990-talets nedskärningar i välfärdssektorn, 
att arbetsgivare i besparingstider föredrog att behålla yrkesgrupper 
med akademisk utbildning i tron att kvaliteten i vården blev bättre. 
Arbetsorganisationen på många sjukhus förändrades och många 
underskötersketjänster konverterades till sjukskötersketjänster.

Kommunal menar att tron på kvalitetsförbättringar genom att anställa fler 
med längre teoretisk utbildning är verklighetsfrånvänd. En akademisk 
utbildning behöver inte betyda högre kvalitet för patienterna. Synen präglas 
av ett linjärt och formellt synsätt på kompetens; att akademisk utbildning 
värderas högre än yrkesutbildning. Konverteringspolitiken saknar förankring 
i sjukvårdens organisation och insikten att sjukvård bedrivs i team. I dag 
driver läkarförbundet att fler undersköterskor bör anställas då vården 
fungerar bättre när olika kompetenser samarbetar. 
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Utmaningar i hälso- och sjukvården

Rätt bemanning

Larmrapporterna om överbeläggningar, stressad personal och försämrad 
kvalitet för patienterna duggar tätt. I en internationell rankning hamnar 
Sverige sist av de nordiska länderna och på blygsamma plats 11 av 
sammanlagt 35 europeiska länder.11 I storstadsregionerna har övertiden 
för undersköterskor och sjuksköterskor ökat med 47 procent mellan 
2009-2012. 12 Omräknat i tjänster motsvarar det 1 000 jobb. Stress och 
övertidsarbete riskerar i förlängningen patientsäkerheten.

Den pressade personalsituationen kommer med största sannolikhet att 
bli ännu värre. SKL uppskattar rekryteringsbehovet inom sjukvården 
fram till år 2019 till 81 000 personer. 24 000 av dessa är undersköterskor. 
Orsaken till rekryteringsbehovet är att 62 000 personer som i dag arbetar i 
verksamheterna uppnår pensionsålder inom den närmaste femårsperioden 
samt att behovet av sjukvård i befolkningen kommer att öka.

Tabell 1. Rekryteringsbehov inom hälso- och sjukvården till år 2019

Anställda 2010 Anställda 2019 Pensionsavgångar Behov

Undersköterskor 52 000 58 000 18 000 24 000

Sjuksköterskor 77 000 84 000 17 000 24 000

Läkare 32 000 35 000 8 000 11 000

Sjukgymnaster 7 000 7 000 1 000 1 000

Arbetsterapeuter 4 000 5 000 1 000 2 000

Totalt 223 000 242 000 62 000 81 000 
Källa: SKL 2011

Den höga arbetsbelastningen gör även att personal inte orkar arbeta heltid 
utan går ner i arbetstid, blir sjukskrivna och går i pension tidigare, vilket 
minskar antalet årsarbetare ytterligare. En fungerande personalförsörjning 
är en av sjukvårdens största utmaningar. 

Kartan redovisar hur dessa 24 000 undersköterskor utifrån 
befolkningsmängd skulle fördelas i landet. Om SKL:s analys är korrekt 
kommer det i flera landsting betyda att antalet undersköterskor måste mer 
än fördubblas inom en femårsperiod.

 

11 Health Consumer Powerhouse, 2013
12 SVT, Rapport 130819
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Figur 2. Uppskattat rekryteringsbehov av antalet undersköterskor per 
landsting/region till 2019.

Källa: SKL, ”Sveriges viktigaste jobb”, 2011
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Rätt arbetsorganisation 

Trots att Sverige är bland de länder i OECD som har flest läkare per tusen 
invånare ligger vi i botten gällande patientens tid med läkaren. Hälften av 
patienterna upplever i en undersökning att de inte fått tillräcklig tid med 
läkaren. Resultaten indikerar att det finns en förbättringspotential gällande 
arbetsorganisationen inom svensk hälso- och sjukvård.13

Istället för att konvertera underskötersketjänster till sjukskötersketjänster 
borde olika kompetenser i sjukvården premieras. Då sjuksköterskebristen 
är påtaglig redan i dag och 24 000 fler behöver rekryteras till 2019 är det 
uteslutet att täcka omvårdnadsbehoven med endast sjuksköterskor. Olika 
yrkesgrupper behöver inte konkurrera med varandra. Samtliga yrkesgrupper 
kommer att behövas för att klara personalförsörjningen. Det mest effektiva 
sättet att arbeta för både patientsäkerhet och prestation är att arbeta 
teambaserat.14 Multiprofessionella team ger större helhetssyn på patienten, 
bättre kliniska resultat och positiva patient-utvärderingar av vårdkvalitet.15 
Hierarkierna inom sjukvården och ett felaktigt synsätt på kompetens har 
försvårat för vårdpersonalen att arbeta teambaserat.

Figur 3 illustrerar synsättet att läkaren har den fulländande kompetensen. 
Sjuksköterskan har cirka hälften av läkarens kompetens och 
undersköterskan har cirka hälften av sjuksköterskans kompetens. Denna 
logik ligger till grund för konverteringspolitiken och akademiseringen 
inom sjukvården. Med ett sådant synsätt blir det logiskt att försöka höja 
kvaliteten genom fler anställda som har lång utbildning. Detta är dock 
ett felaktigt synsätt. För att lösa framtidens rekryteringsbehov måste 
fler kompetenser i sjukvården värderas. Det finns naturligtvis ännu fler 
kompetenser än läkare, sjuksköterskor och undersköterskor som bör 
beaktas i en sådan analys. 

 

13 Vårdanalys, ”Ur led är tiden”, 2013
14 Neily, 2010
15 Manser 2011
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Figur 3. Ofta förekommande synsätt på olika kompetenser inom 
sjukvården 

 

 

 
Figur 4 visar hur olika kompetenser samverkar i en teambaserad 
organisation. Delar av de olika kompetenserna överlappar medan andra 
delar särskiljer en yrkesgrupp. Undersköterskans roll i vårdteamet handlar 
både om att assistera läkare och sjuksköterskor och att ansvara för den 
patientnära omvårdnaden. Dessa uppgifter spelar stor roll för att andra 
yrkesgrupper ska ges förutsättningar att utföra ett bra arbete.

Figur 4. Teambaserat synsätt på olika kompetenser inom sjukvården

  Undersköterska

  Sjuksköterska

  Läkare

  Undersköterska  Sjuksköterska  Läkare



17

I den enkätundersökning vi låtit göra bland medlemmar i Kommunal 
menar undersköterskorna själva att deras arbete spelar stor roll för läkarens 
medicinska bedömning. De skulle kunna ta ett större ansvar i vårdteamet. 
I enkätundersökningen svarar två av tre att undersköterskans observationer 
av patienten spelar mycket stor eller ganska stor roll för läkarens 
medicinska bedömning. En av fem svarar att det spelar ganska liten roll.

Diagram 5. I vilken utsträckning spelar dina observationer av 
patientens allmäntillstånd roll för läkarens medicinska bedömning?

Källa: Enkätundersökning 

Flera av de uppgifter som undersköterskorna utförde tidigare har 
i dag tagits över av sjuksköterskor. Det finns alltså uppgifter som 
undersköterskorna har kompetens för men som de inte får utföra. 
I enkätundersökningen svarar sex av tio att de skulle kunna utföra 
arbetsuppgifter som i dag utförs av läkare eller sjuksköterskor. Över 
hälften svarar att de i mycket hög grad eller ganska hög grad skulle kunna 
avlasta andra kompetenser i vårdteamet. På frågan vilka uppgifter som 
undersköterskan skulle kunna utföra för att avlasta andra yrkesgrupper 
nämns bland annat såromläggningar, medicinhantering, provtagningar, 
sätta och spola kateter, sondmatning och administrativa uppgifter.16

I en undersökning bland Kommunals medlemmar som Myndigheten för 
vårdanalys låtit göra uppger 32 procent av undersköterskorna som arbetar 
på sjukhus att de skulle kunna eller borde ta över arbetsuppgifter direkt 
från läkare.17

16 Enkätundersökningen, öppna svar.
17 Vårdanalys, ”Ur led är tiden”, 2013
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Diagram 6. Skulle du kunna utföra arbetsuppgifter som i dag utförs av 
läkare och sjuksköterskor?

Källa: Enkätundersökning

Likväl utför sjuksköterskorna delar av det basala omvårdsarbetet 
istället för att fokusera på sjuksköterskans kompetens och utbildning. 
I enkätundersökningen svarar fyra av tio att både sjuksköterskor och 
undersköterskor utför arbetsuppgifter som att hjälpa patienterna på 
toaletten, duscha, äta och klä på sig. Uppgifter som borde utföras av 
undersköterskor. Det är samhällsekonomiskt ineffektivt att individer som 
gått en flerårig  högskoleutbildning ska utföra arbetsuppgifter som inte alls 
kräver teoretisk utbildning på den nivån. 
 

Diagram 7. Vilken yrkesgrupp utför i huvudsak arbetsuppgifter som att 
hjälpa patienten på toaletten, duscha, klä på sig och äta?

Källa: Enkätundersökning

För att åstadkomma en effektivitet måste de olika professionerna arbeta i 
team och ta vara på varandras unika kompetenser. Undersköterskorna har 
kompetenser som idag inte utnyttjas till fullo. Här finns resurser att hämta 
för en mer kvalitativ sjukvård. 
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Kvalitet för patienterna 

”Jag är väldigt nöjd med vården, undersköterskorna gör ett bra och 
proffsigt jobb. De är så glada och positiva. Vissa är stressade och 
bemötandet hos läkaren när jag fick besked om min cancer var inte bra.” 
Britta 73 år, cancerpatient, Gävle sjukhus

I debatten talas det ofta om satsningar på bättre kvalitet i hälso- och 
sjukvården. Mer sällan talas det om vad som är kvalitet för patienterna. 
För den majoritet av befolkningen som inte är i kontakt med sjukvården 
värderas tillgänglighetsfrågorna högst.18 Man vill vara säker på att 
sjukvården finns där den dag behovet uppstår. För patienter som är inne i 
sjukvården blir perspektiven annorlunda. Då handlar det om säkerhet och 
omhändertagande av dig som enskild patient. Omvårdnad handlar om att 
bibehålla värdigheten runt patienten. Omvårdnad handlar om kvalitet.

Om kvaliteten i hälso- och sjukvården brister riskerar tilliten till systemet 
hos medborgarna att minska. Tillit är en förutsättning för att medborgaren 
ska vara villig att finansiera välfärden. 19  Risken är överhängande att de 
som har möjlighet köper sig privata sjukförsäkringar om det offentliga 
systemet inte motsvarar förväntningarna.

Av Kommunals medlemmar som arbetar inom hälso- och sjukvården 
svarar två av fem att den patientnära omvårdnaden brister varje dag. 
Nästan lika många ser brister i omvårdnaden varje vecka. Sammantaget 
svarar 73 procent att de upplever att den patientnära omvårdnaden brister 
minst en gång i veckan. Endast tre procent svarar att det aldrig händer att 
omvårdnaden brister.

18 Vårdbarometern
19 Rothstein 2011
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Diagram 8. Hur ofta upplever du att den patientnära omvårdnaden 
brister?

Källa: Enkätundersökning

För en patient som drabbats av exempelvis en stroke blir kasten mellan 
att klara sig själv och vara i stort behov av hjälp tvära. Många patienter 
behöver hjälp att gå på toaletten, ofta i syfte att förebygga fallskador. Att 
inte få gå på toaletten när man behöver är ovärdigt. På frågan om hur ofta 
det sker att patienter inte får tillräcklig hjälp med att gå toaletten svarar var 
fjärde undersköterska att det sker dagligen och var femte att det sker minst 
en gång i veckan. Lika många, var fjärde, svarar att det aldrig händer på 
deras arbetsplats. 

Diagram 9. Hur ofta anser du att patienterna inte får tillräcklig hjälp 
med att gå på toaletten?

Källa: Enkätundersökning
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En annan central fråga för den personliga hygienen är att få hjälp med 
att duscha. Här svarar två av fem att patienterna inte fått tillräcklig hjälp 
dagligen eller minst en gång i veckan. Över hälften svarar att det sker mer 
sällan eller aldrig.

Diagram 10. Hur ofta anser du att patienterna inte får tillräcklig hjälp 
med att duscha?

Källa: Enkätundersökning

Att hjälpa patienterna med påklädning och avklädning tillhör också 
undersköterskornas arbete och är en del av omvårdnaden. Var fjärde 
undersköterska svarar att patienter inte får tillräcklig hjälp med på- och 
avklädning dagligen eller minst en gång i veckan. Två av tre svarar att det 
händer mer sällan eller aldrig.

Diagram 11. Hur ofta anser du att patienterna inte får tillräcklig hjälp 
med att klä på/av sig?

Källa: Enkätundersökning
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Sjukdomsrelaterad undernäring är vanlig, speciellt vid kronisk 
sjukdom. Vid kirurgiska ingrepp eller strålbehandling är kosten viktig 
för återhämtningen, i synnerhet om man är äldre.20 Att säkerställa 
att patienter får tillräckligt med näring och hjälpa till vid måltider är 
undersköterskans ansvar. I 25 svenska studier som omfattar mer än 5 
000 patienter var 28 procent undernärda, och bland kroniskt sjuka äldre 
led ännu fler av undernäring. Tillståndet ger försämrad livskvalitet och 
lidande och förbrukar stora resurser. Data från Storbritannien visar att 
samhällets kostnader för sjukdomsrelaterad undernäring är lika stor som 
för övervikt och fetma.21 Även här finns förbättringspotential genom att 
lägga större vikt vid näringsrik och vällagad kost samt personella resurser 
för patienter som behöver hjälp med att äta. 15 procent av de tillfrågade i 
enkätundersökningen uppger att patienter dagligen får för lite hjälp med 
maten. Var tionde upplever att det händer minst en gång i veckan. Nästan 
två av tre svarar att det händer mer sällan eller aldrig.

Diagram 12. Hur ofta anser du att patienterna inte får tillräcklig hjälp 
med att äta? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Enkätundersökning

En viktig faktor för patientens upplevelse av kvaliteten inom sjukvården 
är huruvida personalen har tid att prata, stödja, trösta och förklara 
händelseförloppet i vårdkedjan. Överbeläggningar och underbemanning 
gör att personalen har svårt att få tiden att räcka till för att möta 
patienternas behov. I genomsnitt dör exempelvis 23 procent av alla som 
avlider på sjukhus ensamma.22 Var tredje undersköterska svarar att de 
dagligen upplever att patienterna inte får tillräckligt med stöd och tid att 
prata. Endast 12 procent uppger att de aldrig upplever den problematiken.

20 SKL, ”Åtgärder att förebygga undernäring”, 2011
21 SKL, ”Åtgärder att förebygga undernäring”, 2011
22 Palliativregistret 2012
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Diagram 13. Hur ofta anser du att patienterna inte får tillräcklig hjälp 
med att prata om sitt hälsotillstånd och få stöd?

Källa: Enkätundersökning

Enkätundersökningen visar att personalen upplever allvarliga brister inom 
omvårdnaden. Många moment som har stor betydelse för patientens 
värdighet, trygghet och hälsa prioriteras ner genom att undersköterskorna 
blir färre och färre. På frågan hur undersköterskorna upplever att deras 
arbete värderas märks en tydlig skiljelinje mellan värdet patienterna sätter 
på undersköterskornas arbete och det värde som politikerna signalerar. 
Två av tre svarar att patienterna sätter stort värde på omvårdnadsarbetet. 
Samma siffra för politikerna är fem procent. Undersköterskorna upplever 
heller inte att andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården eller 
arbetsgivaren värderar deras kompetens särskilt högt. Endast var femte 
svarar att dessa grupper sätter ett mycket stort värde på deras arbete.
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Diagram 14. Upplever du att följande grupper sätter stort eller litet värde 
på det arbete med omvårdnad som undersköterskorna arbetar med?

Källa: Enkätundersökning

En orsak till varför undersköterskorna känner så pass litet stöd från 
politikerna kan vara utformningen av ersättningssystemen. När pengar 
sätts på insatser av olika professioner värderas ofta omvårdnadsinsatser 
väldigt lågt. 
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Resurser 

”Att det inte fanns någon som hade tid och möjlighet att hjälpa mig in i 
en dusch kändes ovärdigt dagens sjukvård. När ingen hinner bädda min 
säng, tar jag detta som dagens uppgift. Blir mörkrädd när jag ser hur skitig 
sängen är.” Thomas 50 år, hjärtpatient Karolinska universitetssjukhuset

Ett ständigt problem inom sjukvården är gapet mellan resurser 
och efterfrågan. Personalen måste hitta arbetsmetoder och den 
arbetsorganisation som är mest effektiv. Så många patienter som möjligt 
ska få så mycket vård som möjligt. Trots produktivitetsförbättringar 
tvingas personalen varje dag göra prioriteringar. Riksdagen har beslutat 
om prioriteringar i sjukvården och tre olika etiska principer i syfte att ge 
riktlinjer. Principerna är människovärdesprincipen, solidaritetsprincipen och 
kostnadseffektivitetsprincipen. Förenklat innebär principerna att alla har 
samma rätt till vård, att vården ska fördelas utifrån behov och att relationen 
mellan kostnader och effekt mätt i hälsa och livskvalitet ska vara rimlig.23  

Centralt för att nå en kostnadseffektiv sjukvård är ett framgångsrikt 
patientsäkerhetsarbete. Det satsas stora resurser på nya läkemedel och 
medicinteknisk utveckling, men när patienten genomgått behandling satsas 
väldigt lite resurser på eftervård och omvårdnad. Det är slöseri med våra 
gemensamma skattemedel. Undernäring, liggsår och bristande hygien 
utgör ett stort hot mot patientens hälsa och borde ur effektivitetssynpunkt 
prioriteras högre. 

I Kommunals enkätundersökning uppger 17 procent att de dagligen 
upplever brister i omvårdnaden som innebär en risk för patienten. Nästan 
var tredje, 30 procent, svarar minst en gång i veckan på samma fråga. 
Endast 7 procent menar att det aldrig förekommer brister som innebär en 
risk för patienterna.

 

23 Proposition1996/97:60
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Diagram 15. Hur ofta upplever du brister i omvårdnaden som innebär 
en risk för patienterna?

Källa: Enkätundersökning

En konkret effekt av brister i omvårdnad är uppkomst av trycksår. 
Madrasser och andra redskap för att avlasta kroppsdelar spelar stor roll 
men vikten av personal som kan övervaka och vända patienterna kan inte 
underskattas. SKL har gjort mätningar av hur förekommande trycksår är 
vid fem olika tillfällen under perioden 2011-2013. Resultatet visar att runt 
15 procent av patienterna lider av trycksår. Här finns förbättringspotential i 
patientsäkerhetsarbetet.

Diagram 16. Andel patienter med trycksår vid fem olika mättillfällen, 
2011-2013

Källa: SKL
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Att förhindra smittspridning och uppkomst av vårdrelaterade infektioner 
borde stå högt upp på dagordningen bland landets landstingsråd och 
klinikchefer. Sammanlagt kostar vårdrelaterade infektioner 3,9 miljarder 
kronor per år. Många vårdplatser skulle frigöras om sjukvården fick 
bukt med vårdrelaterade infektioner. För att nå dit behövs inga stora 
investeringar i forskning eller dyr teknik. Det krävs däremot sunt 
förnuft, anställda som ansvarar för patienternas personliga hygien samt 
personal som ansvarar för städning och allmän ordning runt patienten. 
I enkätundersökningen uppger över hälften, 56 procent, att det har blivit 
mindre hygieniskt kring patienten de senaste tio åren. Var tredje tycker 
inte att det har blivit mindre hygieniskt.

Diagram 17. Upplever du att det blivit mindre hygieniskt kring 
patienten på din arbetsplats den senaste tioårsperioden?

Källa: Enkätundersökning

Vårdskadorna som helhet ökar i sjukvården. Socialstyrelsens siffror visar 
att antalet vårdskador per 100 000 invånare har ökat med 87 procent sedan 
2001. En del av försklaringen till ökningen kan vara att fler vårdskador i 
dag rapporteras vilket är en positiv utveckling.
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Diagram 18. Komplikationer vid medicinsk vård eller kirurgiska 
åtgärder, antal patienter per 100 000 invånare, år 2001-2012

Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen
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Förslag för en bättre sjukvård 

En god kvalitet i hälso- och sjukvården förutsätter en god omvårdnad av 
patienterna. En god omvårdnad av patienterna förutsätter undersköterskor. 
Kommunal föreslår följande för att åstadkomma en bättre sjukvård:   

•	 Främja ett teambaserat arbetsätt i hälso- och sjukvården. Genom 
att se olika yrkesgruppers unika kompetenser skapas en helhet 
runt patienten. Framtidens rekryteringsbehov kräver att fler 
yrkeskompetenser, inte färre, arbetar tillsammans.

•	 Inför konverteringsstopp av underskötersketjänster. Det behövs 
både sjuksköterskor och undersköterskor i hälso- och sjukvården, 
att ersätta en yrkeskompetens med en annan skapar en ineffektiv 
arbetsorganisation.

•	 Styr sjukvården mot mer omvårdnad och patientsäkerhetsarbete. 
Pengar är ett starkt drivmedel inom hälso- och sjukvården, 
omvårdnad är en viktig del i hälso- och sjukvården som måste 
uppvärderas ekonomiskt.

•	 Möjliggör specialistutbildning för undersköterskor. I takt med att 
hälso- och sjukvården blir mer specialiserad och kunskapsintensiv 
måste möjligheter till fördjupningsutbildning etableras. Ett sådant 
arbete bör etableras inom ramen för vård- och omsorgscollege.

•	 Förbättra arbetsvillkoren. Stress, övertidsarbete, låga löner och 
deltidsarbete avskräcker många från en yrkeskarriär inom hälso- 
och sjukvården. Arbetsvillkoren måste förbättras för att ungdomar 
ska välja den karriärvägen. Erbjud nyutbildade undersköterskor 
tillsvidareanställning på heltid med god introduktion i arbetet.

•	 Vidta åtgärder för att öka intresset att söka till vård- och 
omsorgsprogrammet. De dryga 3 000 personer som varje år går 
ut från vård- och omsorgsprogrammet räcker föga till det enorma 
rekryteringsbehov som finns inom äldreomsorg och hälso- och 
sjukvård. Utbildningen måste bli mer attraktiv.
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