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SAMMANFATTNING  

Bakgrund 

Studier visar att en god och säker vård har ett nära samband med en hög grad av 

omvårdnadskompetens hos personalen. Trots att specialistsjuksköterskor har ansvar för att 

initiera och tillämpa evidensbaserad vård samt att driva utvecklingen inom vården saknas en 

tydlig beskrivning av vad detta faktiskt innebär samt hur kompetensen bäst kan komma till 

användning. 

Syfte 

Syftet är att belysa specialistsjuksköterskors kompetens och dess betydelse för vårdkvalitet 

och vårdutveckling. 

Metod 

För att kunna besvara syftet utfördes en litteraturöversikt. Arton artiklar, varav tolv med 

kvalitativ metod och sex med kvantitativ metod inkluderades i resultatet. Samtliga artiklar 

kvalitetsbedömdes med modifierade granskningsmallar. Därefter gjordes en tematisk analys 

av artiklarnas resultat. 

Resultat 

Specialistsjuksköterskors avancerade kompetens visade sig ha en viktig betydelse för flera 

patientgrupper såväl som för andra vårdprofessioner. Den avancerade kompetensen gjorde 

skillnad i både vårdkvalitet och vårdutveckling. Ett flertal utmaningar i form av 

organisatoriskt motstånd och otydligheten i rollbeskrivningar kan leda till brist på 

utvecklingsmöjligheter och att kompetensen som specialistsjuksköterskor har inte används 

fullt ut.  

Slutsats 

Att sjukvårdsorganisationer tar tillvara på specialistsjuksköterskors kompetens behöver ses 

som en förutsättning för vårdens förbättringsarbete och för utvecklingen av vårdkvaliteten. 

 

Nyckelord 

Avancerade specialistsjuksköterskor, förbättringskunskap, ledarskap, patientsäkerhet, 

specialistsjuksköterskor, vårdkvalitet. 

 



ABSTRACT  

Background 

Research has proven that a care of high quality is connected with a high degree of nursing 

competence. Although nurse specialists with advanced education have responsibilities to 

implement evidence-based research in practice, in addition to improve the quality of nursing 

care, there is a lack of a comprehensive and clear description of what this actually means and 

how their skills best should be applied. 

 

Aim 

The purpose of this study is to examine the roles of nurse specialists and the impact their 

professional knowledge has on quality of care and health care development. 

Method 

A literature review was performed. Eighteen articles, of which twelve with qualitative method 

and six with quantitative method, were included in the result. A thematic analysis was made 

of the results of the articles. 

Result 

The skills of specialist nurses proved to be important for several patient groups as well as for 

other healthcare professions. The advanced competence made a difference for both quality of 

care and healthcare improvement. Thus, several challenges like organizational resistance and 

ambiguity in role descriptions can lead to a lack of development opportunities and that the 

competence of specialist nurses are not being fully utilized. 

Conclusion 

The skills of nurse specialists need to be seen by healthcare organizations as a prerequisite for 

the improvement of care and for the development of care quality.  

 

 

Keywords 

Advanced Practice Nursing, leadership, nurse specialists, patient safety, quality improvement, 

quality of healthcare. 
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BAKGRUND 

Sjuksköterskors omvårdnadsarbete motsvarar mer än hälften av den vård som bedrivs inom 

hälso- och sjukvården i Sverige idag (SSF, 2012). Sjuksköterskor kommunicerar och 

integrerar sig med patienter i större utsträckning än någon annan profession inom vården och 

det är vanligtvis sjuksköterskor som har ansvaret för att samordna processer kring patienters 

vårdförlopp både inom sluten- och öppenvård (Sherwood & Barnsteiner, 2013). 

Sjuksköterskors betydelse för vården betonas i dokumentet ”European strategic directions for 

strengthening nursing and midwifery towards Health 2020 goals” som är framställt av 

Världshälsoorganisationen, WHO (2015). Dokumentet innehåller strategier och 

rekommendationer för hur sjuksköterskors yrkesutövande inom EU ska framhållas. Bl.a. 

uppmanas medlemsländerna att vidta åtgärder som främjar ledarskapsroller för 

sjuksköterskor. Vidare framgår det av dokumentet att sjuksköterskor i ledande position kan 

bidra med kunskap och erfarenhet från kliniskt arbete och kontakt med patienter och övriga 

vårdprofessioner vilket främjar organisatoriska beslut som ökar vårdkvaliteten (a.a.). En 

slutsats som Svensk sjuksköterskeförening (SSF, 2018a) drar är att det finns risk att 

organisatoriska beslut som fattas utan ett omvårdnadsorienterat perspektiv försämrar både 

vårdkvaliteten och patientsäkerheten.  

 

Definition av specialistsjuksköterskor 

Socialstyrelsen ansvarar inte längre för utformandet av kompetensbeskrivningen för 

legitimerade sjuksköterskor (SSF, 2018b). För en profession med en kompetens som ger rätt 

att söka legitimation för, finns det alltså inte längre någon reglerad kompetensbeskrivning. 

Socialstyrelsens version från 2005 innehöll riktlinjer för yrkeskunnande, kompetens och 

förhållningssätt och var en grund för planering och utveckling av läroplaner inom utbildningar 

för sjuksköterskor. I dag åligger det istället verksamhetschefen att säkerställa rätt kompetens 

hos legitimerade sjuksköterskor (SOSFS 2011:9). För att åstadkomma en nationell 

beskrivning av ansvar och kompetens upprättade SSF en ny kompetensbeskrivning, vilken 

grundar sig på Högskoleförordningen (1993:100) samt det europeiska 

yrkeskvalifikationsdirektivet. 

SSF (2018a) är tydliga med att grundutbildade sjuksköterskor inte bör ha samma 

arbetsuppgifter eller ansvar som sjuksköterskor utbildade på avancerad nivå. 

Specialistsjuksköterskor och avancerade specialistsjuksköterskor har förutom en 
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grundutbildning på kandidatnivå, också en universitetsutbildning på avancerad nivå, på ett 

respektive två år. Specialistsjuksköterska är en skyddad specialistbeteckning, men räknas inte 

som en skyddad yrkestitel då den inte ligger till grund för en egen legitimation 

(Patientsäkerhetsförordningen, 2010:1369). En rad olika riksföreningar för olika 

specialistkompetenser har i samarbete med SSF skrivit kompetensbeskrivningar rörande 

specialistsjuksköterskor specifika inriktningar (SSF, 2018b), men än idag saknas det i Sverige 

en övergripande definition kring vad en specialistsjuksköterska är och vilken kompetens 

denne ska besitta.  

Avancerade specialistsjuksköterskor, s.k. advanced nurse practitioners, har funnits i USA och 

Canada sedan 50-talet (Delamaire & Lafortune, 2010). Även Storbritannien, Finland och 

Australien har en förhållandevis lång tradition av denna sjuksköterskeroll (a.a.). I Sverige 

utformades denna två-åriga utbildning 2003 (Vårdförbundet, 2012) och den erbjuds sedan 

flera år tillbaka vid bl.a. universiteten i Umeå och i Linköping, men innebär ännu inte en egen 

yrkeslegitimation. 

Både specialistsjuksköterskor och avancerade specialistsjuksköterskor har ansvar för att 

motverka risker, komplikationer och lidande för patienter samt att tillämpa förbättringsarbete 

avseende vårdkvalitet och effektivitet med hänsyn till patienters livskvalitet och 

samhällsekonomiska aspekter (SSF, 2017). Sjuksköterskor utbildade på avancerad nivå 

utmärker sig från grundutbildade sjuksköterskor genom att de har djupare kunskaper kring 

forskning och därmed också ett utökat ansvar att initiera och tillämpa evidensbaserad 

omvårdnad, att självständigt bedöma och planera för åtgärder avseende patienters komplexa 

vårdbehov samt att driva utvecklingen inom vården (a.a.). Deras professionella expertis kan 

beskrivas som en yrkesskicklighet som förvärvats över tid (Avby, 2018). Yrkesskickligheten, 

den professionella kunskapen på avancerad nivå, innebär en förmåga att kritiskt kunna 

reflektera över det egna yrkesområdet och över verksamheten i vilken professionen utövas. 

Avby (2018) menar att det professionella yrkeskunnandet innebär en förståelse för vad en 

situation kan kräva och en autonomi att själv ta beslut och agera efter eget omdöme.  

 

Internationella skillnader 

Precis som i Sverige skiljer sig specialistsjuksköterskor från grundutbildade sjuksköterskor 

precis som i ett internationellt perspektiv genom att de har utbildning på avancerad nivå (Dury 

et al, 2014). International Council of Nurses, ICN, menar att sjuksköterskor med utbildning på 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientsakerhetsforordning-20101369_sfs-2010-1369
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avancerad nivå har expertkunskap inom klinisk omvårdnad och kunskaper inom komplext 

beslutsfattande (ICN, 2008). Den avancerade nivån av omvårdnadskompetens innebär utökad 

kunskap, erfarenhet och skicklighet i bedömning, planering, implementering, diagnostisering 

och utvärdering av omvårdnaden (a.a.). Sjuksköterskor utbildade på avancerad nivå har en 

därmed en avancerad klinisk omvårdnadskompetens, men Delamaire & Lafortune (2018) 

påpekar att denna kompetensnivå kan innebära skillnader i titlar mellan olika länder. Med 

anledning av internationella skillnader i titlar kommer litteraturöversiktens benämning 

specialistsjuksköterskor avse specialistsjuksköterskor med minst ett års utbildning på 

avancerad nivå, oberoende klinisk inriktning. 

 

Vårdkvalitet och bristen på kompetens 

En vård av god kvalitet ska, förutom att vara säker, också vara effektiv och given i rätt tid, 

men även skickligt utförd, rättvis och personcentrerad (Scherwood & Barnsteiner, 2013). 

Vård som inte är säker får konsekvenser för tiotals miljoner människor världen över varje år 

(a.a.). Varje år får cirka 110 000 patienter vårdskador i samband med vård på svenska sjukhus 

(SKL, 2018a). Begreppet “vårdskada” beskrivs som en somatisk eller psykisk skada, 

sjukdom, lidande eller dödsfall som uppstått men hade kunnat undvikas om hälso- och 

sjukvården vidtagit adekvata åtgärder (Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659). Av samtliga 

anmälda fall av vårdskador leder 45 % av dessa till en förlängd sjukhusvistelse eller extra 

vårdkontakter (SKL, 2018a). Ungefär hälften av vårdskadorna är skador så som vårdrelaterad 

infektion, trycksår, blåsöverfyllnad, hudskada, ytlig kärlskada eller läkemedelsrelaterad skada. 

Extra vårddagar i samband med vårdskada beräknas till en kostnad av cirka 9 miljarder kronor 

per år och omfattar 13–14% av de totala sjukvårdskostnaderna (a.a.). Otillräcklig bemanning 

kan förklara en del av vårdskadorna men enligt Socialstyrelsen (2018a) och ett flertal studier 

(Griffiths et al, 2018; Aiken, et al., 2013) är det framför allt bristen på kompetens hos 

personalen som är den mest avgörande faktorn till att vårdskador uppstår. 

SSF (2018a) samt Socialstyrelsen (2018a) menar att det finns ett flertal studier som visar att 

god och säker vård har ett nära samband med en hög grad av omvårdnadskompetens hos 

personalen. Graden av sjuksköterskors utbildningsnivå och hur de professionella kunskaperna 

utnyttjas i klinisk verksamhet har med andra ord en direkt inverkan på vårdkvaliteten. Det kan 

indikera att den utökade kompetensen som specialistsjuksköterskor besitter är av stort värde 
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för utvecklingen av en effektiv och säker vård, med andra ord en vård med hög kvalitet 

(Socialstyrelsen, 2018a). 

 

Sjukhus med magnetstatus 

SSF (2018a) påpekar att så länge vårdens beslutsfattare saknar insikt om 

omvårdnadskompetensens betydelse för vårdkvaliteten går det inte att undvika de problem 

med patientskador och kompetensflykt som finns inom vården idag. Kompetensen hos 

sjuksköterskor spelar en avgörande roll i sjukhusorganisationers förmåga att ge vård av hög 

kvalitet, men möjligheterna att ge en god vård påverkas av vilka förutsättningar som 

sjuksköterskor får i att utöva sin kompetens (McHugh et al., 2013). Dessa insikter ledde till att 

konceptet Magnetsjukhus skapades i USA under 1980-talet (Glassman, 2016). 

Magnetsjukhus har en verksamhetsmodell som innebär ett decentraliserat beslutsfattande där 

personalens delaktighet främjas (SSF, 2018a). Omvårdnadskompetensen representeras på alla 

ledningsnivåer med syfte att omvårdnadens betydelse ska genomsyra hela verksamheten. Det 

innebär att sjuksköterskor och läkare verkar på samma organisatoriska nivå, till skillnad från 

den svenska vården där beslut kring hur vården ska bedrivas fattas utan att omvårdnaden 

beaktas (a.a.). Namnet Magnetsjukhus härstammar från fjorton kvalitetskriterier som visat sig 

ha en magnetisk dragningskraft på sjuksköterskor (McHugh et al., 2013; Glassman, 2016). De 

olika kriterierna berör bl.a. personlig utveckling, ledarskap och autonomi för sjuksköterskor, 

exemplariskt professionell kompetens samt kvalitetsutveckling och förbättringsarbete inom 

omvårdnad. Sjukhus som uppfyller samtliga kriterier kan ansöka om certifiering för att få 

kalla sig Magnetsjukhus. Under 2018 existerar 482 Magnetsjukhus där majoriteten av dem 

finns i USA (ANCC, 2018). I Canada och Australien har Magnetsjukhus funnits sedan 2012 

och de senast certifierade sjukhusen finns i Libanon, Saudi-Arabien och i Belgien (a.a.). 

Magnetsjukhus har en högre andel specialistsjuksköterskor, en lägre grad missnöjdhet och 

utbrändhet inom personalen jämfört med sjukhus utan magnetstatus, vilket bl.a. förklaras av 

sjuksköterskornas utvecklade autonomi i sin yrkesutövning (Lesly, McHugh & Aiken, 2011). 

Arbetsmiljön ger sjuksköterskor goda förutsättningar för professionell utveckling och har 

även visat sig förbättra vårdkvaliteten i form av bättre patientupplevelser, lägre mortalitet, 

färre vårdskador, minskad personalomsättning samt hög grad av patientsäkerhet och 

kontinuitet i vården (SSF, 2018a; Socialstyrelsen, 2018a; Karen et al, 2016; McHugh et al., 

2013). Även myndigheten för vård och omsorg har uppmärksammat betydelsen av ett gott 
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ledarskap på organisatorisk nivå (Vårdanalys, 2017). I publikationen framgår slutsatsen att 

vårdens professioner är verksamhetens största tillgång. Det organisatoriska ledarskapet kan 

öka i sin utvecklingskraft genom att vara patientfokuserat samt att utvidga det professionella 

utrymmet och på så vis uppmuntra engagemanget hos medarbetarna (a.a).  

 

Teoretisk utgångspunkt 

Vårdkvalitet, god professionell kunskap och ett decentraliserat ledarskap är förutsättningar för 

en god och säker vård. Men för att driva en vård av god kvalitet krävs kunskaper i 

förbättringsarbete.  

Batalden och Stoltz (1993) menar att förbättringskunskap behöver finnas parallellt med den 

professionella kunskapen inom alla nivåer av sjukvårdens professioner. De har i sin modell 

(fig. 1) specificerat vilka förutsättningar som behövs för ett kontinuerligt förbättringsarbete 

inom vården med avsikt att främja vårdkvalitet och patientsäkerhet. Om den professionella 

kunskapen, kompetensen, används fullt ut i en miljö där ett lärandestyrt förändringsarbete 

förespråkas så leder det inte bara till förbättringar av diagnos, behandling och omvårdnad på 

individnivå utan också till förbättringar av hälso- och sjukvårdens system och processer (a.a.). 

 

 

Fig 1. Modell för åstadkommande av förbättringar i hälso- och sjukvård 

(Batalden & Stoltz, 1993; SSF, 2018c). 
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Förbättringsarbete omfattar två typer av arbetsuppgifter (Batalden & Davidoff, 2007). 

Förutom det ordinarie professionsbundna arbetet måste samtliga medarbetare kontinuerligt 

sträva efter att utveckla de system som vården bedrivs i. Det innebär att vårdpersonalen måste 

se förändringar inom yrkesutförandet som en naturlig del av respektive profession. Batalden 

och Davidoff (2007) definierar förbättringskunskap som en oupphörlig ansträngning av 

samtliga medverkande i hälso- och sjukvården, att genomföra kontinuerliga förbättringar i 

syfte att uppnå ett bättre resultat för patienterna och en bättre professionell utveckling. Alla 

behöver ha en aktiv del i processen och ha en grundläggande förståelse om den. Det behövs 

ett ledarskap som fungerar som en länk mellan syftet och designen av förbättringen som ska 

testas. Med andra ord är de båda områdena i modellen (Fig. 1) synergiska med varandra och 

varje del behövs för att genomföra viktiga förändringar i avsikt att förbättra kvaliteten i 

vården. Vikten av ett kontinuerligt förbättringsarbete stärks av Socialstyrelsens föreskrift 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) där det framgår att det 

systematiska kvalitetsarbetet är vårdgivarens ansvar och att det kontinuerligt ska integreras, 

ledas och utvärderas i syfte att minska risken för brister och risker i verksamheten som skulle 

kunna leda till att patienter kommer till skada. 

 Avsikten med förbättringsmodellen är att öka patienternas upplevda värde av vårdens 

insatser. Det kräver ett personcentrerat, patientfokuserat förhållningssätt och innebär att 

vårdkvaliteten i hög grad påverkas av omvårdnadsarbetet och den specifika ämneskunskap 

som specialistsjuksköterskor besitter. Att tillvarata kompetensen och erfarenheten hos 

specialistsjuksköterskor kan ses som en essentiell del av det kontinuerliga förbättringsarbetet 

för att främja vårdutvecklingen. 

 

Problemformulering 

En hög kompetens har betydelse för såväl en god vårdkvalitet som patientsäkerhet inom 

vården. Den avancerade ämneskunskapen och färdigheterna som specialistsjuksköterskor 

besitter utgör en viktig del i det kontinuerliga strävandet att ständigt förbättra och effektivisera 

hälso- och sjukvården. Det saknas en övergripande beskrivning av specialistsjuksköterskors 

kompetens samt riktlinjer/rekommendationer kring hur kompetensen bör tas tillvara. Av 

denna anledning vore det intressant att studera hur specialistsjuksköterskors kompetens 

beskrivs samt vilken effekt de professionella kunskaperna har på vårdkvalitet och 

vårdutveckling. 
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Syfte 

Syftet är att belysa specialistsjuksköterskors kompetens och dess betydelse för vårdkvalitet 

och vårdutveckling. 

Frågeställningar  

1. Vilken betydelse har specialistsjuksköterskors kompetens för vårdkvalitet och 

vårdutveckling?  

2. Vilka utmaningar finns det för implementeringen av specialistsjuksköterskors 

kompetens?  

 

 

METOD 

Design 

Valet att genomföra en litteraturöversikt grundade sig i ett upplevt behov av en 

kunskapsöversikt och fördjupning i det material som idag finns tillgängligt. Metoden ansågs 

lämplig då den underlättar hanteringen av stora mängder information samt då det finns en 

önskan om att beskriva befintlig kunskap inom ett specifikt område (Forsberg & Wengström, 

2016). Genomförandet av litteraturöversikten har följt en systematisk struktur beskriven av 

Forsberg & Wengström (2016) vilket innebär ett motiverande kring varför studien bör göras, 

formulering av syfte och frågeställningar, framtagande av projektplan, sökstrategier och 

kvalitetsgranskning av vald litteratur. I de tre sista stegen har resultaten diskuterats, 

analyserats och sammanställts utifrån syfte och frågeställningar (a.a.). 

 

Sökstrategi 

En process i informationssökning utformades enligt Karlsson (2012). I processen 

identifierades problem, eller avsaknad av information, sedan valdes lämpliga källor att 

inhämta information ifrån (a.a.). Med avsikt att inte låta personliga uppfattningar förvanska 

resultatet tillämpades ett kritiskt förhållningssätt; från urvalet av vetenskapliga artiklar till 

kvalitetsgranskning, analys och sammanställning (Forsberg & Wengström, 2016). Som ett led 
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i kvalitetssäkringen för litteraturöversiktens genomförande konsulterades en bibliotekarie på 

Medicinska Biblioteket i Uppsala som stöd för att finna relevant litteratur genom 

databassökningarna (Wallengren & Henricson, 2012). Målet var att finna mellan 15–20 

vetenskapliga artiklar. Databaserna Pubmed och Cinahl ansågs vara de bäst lämpade 

sökmotorerna för ämnet vårdvetenskap (Backman, 2008) och blev följaktligen de som 

användes under informationssökningen. För att säkerställa vedertagna sökord valdes dessa 

utifrån befintliga termer enligt Medical Subject Headings (MeSH) respektive Cinahl Headings 

(Karlsson, 2012).  De genomförda sökningarna sparades i en mall enligt rekommendation av 

Polit & Beck (2017). I tabell 1 och 2 redovisas utvalda sökord samt sökresultat.  

Sökningarna utfördes parallellt för att på ett effektivt sätt finna mycket material på kort tid. 

Booleska operatoren AND samt trunkering (*) användes för att öka relevansen på sökträffarna 

(Backman, 2008). Ambitionen för sökningarna var att få mellan 50–100 träffar med så hög 

relevans för syftet som möjligt. Artiklarna som inkluderades skulle vara skrivna på engelska 

och inte vara äldre än tio år. De skulle också finnas tillgängliga i fulltext. Eftersom 

vårdvetenskaplig forskning omfattar både kvalitativa och kvantitativa studier inkluderades 

båda studietyperna i litteratursökningarna (Forsberg & Wengström, 2016). 

Vid sökningar lästes samtliga titlar för att utröna artiklarnas relevans för syftet (Backman, 

2008). Utifrån artiklarnas titel valdes sedan abstrakt ut för genomläsning. De artiklar vars 

abstrakt fortfarande ansågs relevanta för litteraturöversiktens syfte lästes sedan i sin helhet 

(a.a.). 

Av forskningsetiska skäl inkluderades endast studier med ett tydligt etiskt resonemang eller 

godkännande från en etisk kommitté (Polit & Beck, 2017; Forsberg & Wengström, 2016). 

Orsaker till att artiklar exkluderades var att de var litteraturöversikter (literature reviews), 

saknades som fulltext eller ansågs opassande för syftet.  
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 Tabell 1. Sökresultat från databasen PubMed. 

Sökord 

(MeSh-

termer) 

Antal  
träffar 

Antal lästa 

abstract 
Antal lästa 

artiklar 
Antal utvalda 

artiklar för 

granskning 

Antal utvalda 

artiklar för 

resultatanalys 

Advanced 

practice 

nursing AND 

healthcare 

quality AND 

patient safety 

137 23 15 10 6 

Eriksson, 

Lindblad, 

Möller, Gillsjö 

(2017). 
Jangland, 
Nyberg, 
Yngman-Uhlin 
(2017). 
Christiansen, 
Vernon, Jinks 
(2012). 
McDonnell, 
Goodwin, 
Kennedy, 
Hawley, 
Gerrish, Smith 
(2014). 
Kraus, Dubois 
(2016). 
Kroezen, van 
Dijk, 
Groenewegen, 
de Rond, de 
Veer, Francke 
(2013). 

nurse 

specialist 

AND quality 

improvement 

AND 

organizational 

79 22 8 3 2 

Bender, 

Williams, Su, 

Hites (2016). 
Onishi, Kanda 

(2010). 
clinical nurse 

specialist* 

AND quality 

AND 

healthcare 

improvement 

66 15 5 3 0 

specialist 

nurse role 

AND change 

management 

AND quality 

26 5 3 2 0 

nurse 

specialist* 

AND 

85 15 5 3 1 

Warren, 

McLaughlin, 
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management 

AND 

healthcare 

improvement 

Bardsley, Eich, 

Esche, 

Kropkowski, 

Risch (2016). 

clinical nurse 

specialist 

AND leader* 

AND safety 

AND quality 

53 20 10 5 0 

nurse 

manager 

AND nurse 

specialist 

AND patient 

safety   

54 20 8 3 2 

Ljungbeck, 

Sjögren Fors 

(2017). 

Cox, Macleod, 

Sim, Jones, 

Trueman 

(2017). 
nurse manager 

AND 

specialist 

nurse AND 

patient safety   

42 7 4 2 0 

specialist 

nurs* AND 

management 

AND 

competence 

29 21 6 4 2 

Leary, White, 

Yarnell (2013) 

Boström, 

Hörnsten, 

Lundman, 

Stenlund, 

Isaksson (2013).  
leadership 

AND nurse 

specialist* 

AND 

management 

AND 

organization* 

AND quality 

33 14 4 2 1 

Begley, 

Murphy, 

Higgins, 

Cooney (2014). 

Advanced 

practice 

nursing AND 

patients´experi

ences 

152 5 3 3 2  

van Dusseldorp, 

Groot, 

Adriaansen 

(2018). 
O´Connor, 

Bernadette, 
O´Connor, 

Driscoll (2018). 
Advanced 

practice 

nursing AND 

leadership 

306 8 3 3 2  

Lamb, Martin-

Misener, 

Bryant-
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Lukosius, 

Latimer (2018). 

Finnbakk, 

Skovdal, Störe 

Blix, 

Fagerström 

(2011). 
  

  

 Tabell 2. Sökresultat från databasen Cinahl. 

Sökord 

(Cinahl 

Headings) 

Antal  
träffar 

Antal lästa 

abstract 
Antal lästa 

artiklar 
Antal utvalda 

artiklar för 

granskning 

Antal utvalda 

artiklar för 

resultatanalys 

nurse 

specialist 

AND nurse 

role AND 

utilization 

32 32 3 0 - 

nurse 

specialist 

role AND 

quality 

improvement 

AND patient 

safety 

26 10 2 0 - 

Healthcare 

improvement 

AND 

specialist 

nurse AND 

competence 

 10  3  3  2 0 

 

 

Bearbetning och analys 

Artiklar som efter genomläsning ansågs svara mot litteraturöversiktens syfte och 

frågeställningar kvalitetsgranskades först enskilt och sedan gemensamt, utifrån 

granskningsmallar som utformats av Willman m.fl. (2011) men modifierats med poängskala 

(Bilaga 1 och 2). Valet av granskningsmallar grundade sig på en rekommendation från 

Wallgren & Henricson (2012). För att underlätta bedömningen och göra resultatet av 

kvalitetsgranskningen överskådlig poängsattes artiklarna utifrån frågorna i mallarna. Artiklar 

som bedömdes ha en medelhög (21–29 poäng) eller hög (30-40 poäng) kvalitet valdes ut till 

att utgöra litteraturöversiktens resultat och presenteras i en artikelmatris (Bilaga 3). Artiklar 

som bedömdes vara av låg kvalitet (max 20 poäng) exkluderades. 
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De utvalda artiklarna kodades med nummer och bokstäver för att kunna identifieras och 

skiljas åt från varandra. Som analysmetod utfördes en tematisk analys beskriven av Polit & 

Beck (2017). Enligt den tematiska analysen lästes artiklarna individuellt ett flertal gånger. De 

diskuterades sedan gemensamt med avsikt att urskilja mönster och sorterades sedan utifrån 

skillnader och likheter med hjälp av färgkoder (a.a.). 

 

RESULTAT 

De arton artiklarna som valdes ut publicerades mellan år 2010 och 2018 och har 

sammanställts utifrån litteraturöversiktens syfte och frågeställningar (Bilaga 3). En artikel 

bedömdes vara av medelhög kvalitet, övriga ansågs ha hög kvalitet med varierande poäng 

beroende på bl.a. urvalsförfarande och bortfall. Majoriteten av studierna, tolv till antalet, var 

utförda med kvalitativ metod och resterande sex var utförda med kvantitativ metod. De flesta 

av studierna var utförda i USA, följt av Sverige, Storbritannien, Irland, Nederländerna, 

Canada, Japan och Kina. 

Vid analysen av studierna framkom tre olika perspektiv vilka kan liknas vid den 

organisationsmodell på tre nivåer; mikro, meso och makro som SKL använder vid 

beskrivningen av regioners samspel för kunskapsstyrning (SKL, 2018b). Enligt SKL 

innefattar mikronivån mötet mellan patient och vårdpersonal. Mesonivån utgör samarbetet 

inom regioner med hälso- och sjukvårdsledning samt samarbetet mellan sjukvårdsregion och 

kommun och makronivån utgör en nationell nivå med regioner i samverkan (a.a.). 

Samtliga av dessa tre nivåer, vilka benämns perspektiv, framkom också vid analysen av 

studierna där mikronivån skildrar mötet mellan patient och vårdpersonal och mesonivån utgör 

ett organisatoriskt perspektiv inom en sjukvårdsregion eller kommun. Slutligen utgör 

makronivån ett nationellt och ett internationellt perspektiv. De tre perspektiven användes för 

att syntetisera materialet utifrån de två frågeställningarna.  

Modellerna (Fig.2) illustrerar en tematisk plan (Polit & Beck, 2017) med de två 

frågeställningarna var för sig, betraktade utifrån de tre perspektiv som kunde urskiljas i den 

tematiska resultatanalysen. 
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Fig. 2. Illustration av tematiska frågeställningar betraktade 

utifrån tre olika perspektiv. 
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Mikronivå - möte mellan patient och vårdpersonal 

Patienters upplevelser 

Vårdinsatser som specialistsjuksköterskorna utförde inom både öppen- och slutenvård 

upplevdes av patienterna ha en positiv effekt på vårdkvaliteten. Patienterna ansåg att 

specialistsjuksköterskorna hade ett personcentrerat och empatiskt förhållningssätt. 

Patienternas hälsoproblem betraktades utifrån ett helhetsperspektiv med fokus på hela 

individen, inte enbart utifrån deras sjukdomsbild. Patienterna ansåg att 

specialistsjuksköterskorna hade en mycket hög kompetens och de upplevde trygghet i vården 

de fick. (Eriksson, Möller, Gillsjö, 2017; van Dusseldorp et al, 2018; Lamb, Martin-Misener, 

Bryant-Lukosius, Latimer, 2018; Cox, Macleod, Sim, Jones & Trueman, 2017; McDonnell et 

al, 2014). Specialistsjuksköterskorna uppfattades vara mer noggranna och strukturerade 

jämfört med läkarna (McDonnell et al. 2014; van Dusseldorp et al. 2018).  

Inom öppenvården upplevdes specialistsjuksköterskorna som mer tillgängliga på det viset att 

hjälpen kom närmare till hands. Informationen som gavs av specialistsjuksköterskorna var 

pedagogisk, de gav tid för diskussion och utbildning vid behov. Specialistsjuksköterskorna 

var noga med att kontrollera att patienterna förstått den givna informationen (Eriksson et al, 

2017). 

Okunskapen om specialistsjuksköterskors kompetens hos patienter var påtaglig i flera studier 

(Eriksson et al, 2017; Onishi & Kanda, 2010; Christiansen, Vernon & Jinks, 2012; Ljungbeck 

& Sjögren Forss, 2017; Boström, Hörnsten, Lundman, Stenlund & Isaksson, 2013). 

Patienterna i studien av Eriksson et al (2017) blev förvånade över att de skulle få träffa en 

specialistsjuksköterska istället för läkare, då de inte visste att en sådan vårdfunktion 

existerade, men blev sedermera glatt överraskade över den höga kvaliteten i vården som 

sjuksköterskorna erbjöd dem. Patienterna uppskattade även specialistsjuksköterskornas goda 

förmåga att organisera vårdåtgärderna inom såväl öppen- som slutenvård (van Dusseldorp et 

al, 2018; McDonnell et al, 2014; Cox et al, 2017; Eriksson et al, 2017). 

 

Mesonivå - ett organisatoriskt perspektiv inom en sjukvårdsregion eller kommun 

Andra professioners upplevelser 

Även i Japan och Kina beskrevs specialistsjuksköterskor ha en otydlig roll för patienter, såväl 

som för andra vårdprofessioner (Onishi & Kanda, 2010; Christiansen et al, 2012). Det 

framkom att grundutbildade sjuksköterskor inte kände till specialistsjuksköterskornas 
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funktion eller hur de kunde dra nytta av den och att specialistsjuksköterskorna själva upplevde 

att det var svårt att få acceptans för rollen från andra professioner.  

Den höga vårdkvaliteten som specialistsjuksköterskor erbjuder patienterna uppskattades inte 

bara av patienterna själva utan också av läkare och avdelningschefer (Begley, Murphy, 

Higgins & Cooney 2014; Bender, Williams, Su & Hites, 2016; Krauz & DuBois, 2016; 

Ljungbeck & Sjögren Fors, 2017; McDonnell et al. 2014; Onishi & Kanda, 2010). 

 

Interprofessionellt lärande 

Specialistsjuksköterskor hade en betydande roll för det interprofessionella lärandet genom 

medverkande till andra professioners kunskapsutveckling samt underlättande av samarbete 

mellan de olika professionerna i sjukvårdsorganisationen (O´Connor, Bernadette, O´Connor 

& Driscoll, 2018; Onishi & Kanda, 2010; McDonnell, Goodwin, Kennedy, Hawley, Gerrish 

& Smith, 2014). 

Läkarna upplevde stödet och lärandeerfarenheterna från specialistsjuksköterskorna som något 

nödvändigt och unikt som bidrog till ökat självförtroende i den egna yrkesutövningen. De 

upplevde att specialistsjuksköterskorna som undervisade dem var mer noggranna jämfört med 

läkarna. Specialistsjuksköterskorna betonade även vikten av att utbilda patienterna. Läkarna 

betraktade specialistsjuksköterskorna som experter och imponerades över deras breda 

kunskapsbas. De kom också till insikt i att vissa av specialistsjuksköterskorna, tack vare sin 

långa erfarenhet hade medicinska kunskaper som vissa läkare saknade (O´Connor et al, 2018). 

Inom den somatiska slutenvården, på avdelningar med olika kliniska riktningar, har 

specialistsjuksköterskor en betydelsefull funktion gällande kunskapsspridning till övriga 

vårdprofessioner. På vårdavdelningar värdesattes specialistsjuksköterskornas kompetens av 

både läkare och sjuksköterskor. Specialistsjuksköterskorna utgjorde ett stöd för de 

grundutbildade sjuksköterskorna i bland annat kliniska bedömningar, och kunde från olika 

perspektiv ge råd och stöd i det dagliga arbetet. Trots att specialistsjuksköterskornas arbetssätt 

skilde sig åt mellan Japan och Storbritannien fick avdelningarnas grundutbildade 

sjuksköterskor handledning, utbildning och stöd att hantera patienternas tillstånd vilket 

förbättrade vårdkvaliteten (McDonnell et al. 2014; Onishi & Kanda, 2010).  
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Samarbete och kommunikation 

Kommunikationens betydelse för kontinuitet och effektivisering av patientvården var viktigt 

ur ett organisatoriskt perspektiv. De högutbildade sjuksköterskorna ansågs underlätta 

kommunikationen och samarbetet mellan samtliga professioner i vårdteamet då de kunde 

förse andra med en fullständig bild av patienternas vårdförlopp. Specialistläkare inom kirurgi 

och anestesi ansåg att vårdavdelningarnas specialistsjuksköterskor ökade patientsäkerheten 

genom effektiv informationsöverföring och en förbättrad patientkontinuitet (McDonnell et al, 

2014). 

 

Förskrivningsrätt 

Förskrivningsrätt för specialistsjuksköterskor visade sig ge mer självständighet i det 

professionella yrkesutövandet (Kraus & DuBois, 2016; Kroezen, van Dijk, Groenewegen, de 

Rond, de Veer & Francke, 2014). I Nederländerna infördes år 2012 fri förskrivningsrätt för 

sjuksköterskor med utbildning på minst masternivå. Grund- och specialistutbildade 

sjuksköterskor samt läkare såg flera fördelar med specialistsjuksköterskors rätt att fritt 

förskriva läkemedel. Trots att sjuksköterskors förskrivningsrätt visade sig inte vara lika 

utvecklad som i Nederländerna var specialistsjuksköterskorna och läkarna eniga om att 

förskrivningsrätten gjorde sjuksköterskorna mer självständighet, och de ansåg att en friare 

förskrivningsrätt för de högutbildade sjuksköterskorna skulle kunna bidra till att göra vården 

mer lättillgänglig för patienterna (Krauz & Dubois, 2016; Kroezen et al, 2014). 

 

Evidensbaserad vård 

Specialistsjuksköterskors inverkan för implementering av evidensbaserad vård (EBV) var ett 

ämne som förekom i ett flertal studier. Intresset för EBV blev större ju högre utbildning 

sjuksköterskorna hade (Warren et al, 2016). Forskarnas förklaring var att sjuksköterskor 

utbildade på avancerad nivå och sjuksköterskor i ledarställning hade en större förståelse för 

vad EBV har för betydelse för vårdutveckling och vårdkvalitet (a.a.). Även i studien av 

O´Connor et al (2018) framgick specialistsjuksköterskornas användande av evidensbaserad 

vård som en naturlig del i det dagliga arbetet. De hade även en framträdande roll i 

utformandet av evidensbaserade riktlinjer som påverkade sjuksköterskors arbete i hela 

sjukhusorganisationen (McDonnell et al, 2014).  
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Ledarskap i klinik och organisation 

I en studie undersöktes avancerade specialistsjuksköterskors uppfattningar om sina 

ledarskapsförmågor. Två olika typer av ledarskapsförmågor hos specialistsjuksköterskorna 

identifierades, nämligen det patientfokuserade, kliniska ledarskapet och det 

organisationsfokuserade ledarskapet. Båda typerna av ledarskap var påtagliga hos 

specialistsjuksköterskor, men de hade svårt att se vidden av sin potential. 

Specialistsjuksköterskors ledarskapsförmåga utifrån ett organisatoriskt perspektiv innebar att 

vara en förebild för grundutbildade sjuksköterskor och andra vårdprofessioner. De 

högutbildade sjuksköterskorna identifierade kunskapsluckor hos patienter och personal, 

utformade riktlinjer och initierade förbättringsarbeten (Lamb, Martin-Misener, Bryant-

Lukosius & Latimer, 2018). I studien av Bender et al (2016) beskrivs samma 

ledarskapsförmåga. Rollen innebar en ledande, vårdorganiserande funktion men samt ett 

ansvar kring riskbedömning, utvärdering av vårdresultat och teamledarskap. I USA har denna 

vårdutvecklande roll hos specialistsjuksköterskor kommit att bli så betydelsefull att de fått en 

egen yrkestitel; clinical nurse leader (a.a.). 

 

Behov av organisatoriskt stöd 

Bristen på organisatoriskt stöd förekommer i flera av studierna (Leary, White & Yarnell, 

2013; Boström et al, 2013; Jangland, Nyberg & Yngman-Uhlin, 2017; Ljungbeck & Sjögren 

Forss, 2017; Christiansen et al, 2012). Leary et al (2013) kom fram till att 

specialistsjuksköterskor upplevde brist på organisatoriskt stöd samt brist på ledarskap och 

administrativ support. De saknade resurser, behövde ofta arbeta oavlönad övertid och de 

ansåg att sjukvårdsorganisationen saknade förståelse för deras arbete. De upplevde att värdet 

av deras roll var ifrågasatt av organisationen, vilket hindrade dem att tillhandahålla den 

holistiska, evidensbaserade vården som den beskrivs i de nationella riktlinjerna. Forskarna 

befarade att dessa brister och avsaknad av stöd leder till sämre behandling, sämre livskvalitet 

och lägre överlevnad hos cancerpatienter (a.a.). 

Oförmågan att bedriva patientsäker och evidensbaserad omvårdnad framkommer i studien av 

Jangland et al (2017). I studien, som beskriver situationen på sex kirurgiska avdelningar vid 

tre olika sjukhus, framhölls behovet av specialistsjuksköterskor med avancerad kompetens 

med ansvar för den kliniska omvårdnaden samt koordineringen av vården runt patienterna. 

Avdelningscheferna som intervjuades i studien ansåg att kompetensen var nödvändig för att 
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kunna bedriva en patientsäker vård till de kritiskt sjuka patienterna, men de upplevde 

svårigheter med att både rekrytera och behålla sjuksköterskor. De beskrev en hierarkisk, 

läkarledd miljö där det saknades förståelse för avdelningens begränsade resurser i form av 

kompetens och sjuksköterskebrist. Bristen på avancerad sjuksköterskekompetens och 

otydlighet i omvårdnadsledarskap utgjorde hinder för att utveckla och förbättra kvaliteten i 

vården (a.a.). 

Samma brist på förståelse från övriga professioner beskrevs också i studien av Warren et al 

(2016). I studien framkom att implementeringen av evidensbaserad vård hindrades av bristen 

på sjuksköterskors autonomi i sin professionsutövning och av att sjuksköterskor exkluderas 

från beslutsfattande i den kliniska vården. Likaså hade bristfälligt ledarskap och läkares 

motstånd en negativ inverkan på sjuksköterskors möjligheter att utveckla evidensbaserad 

omvårdnad (a.a.).  

 

Makronivå – ett nationellt och internationell perspektiv med regioner i samverkan 

Kompetens och ledarskap ur ett samhällsperspektiv 

Beslutsfattares och politikers syn på den framtida vården var att specialistsjuksköterskor har 

förmågan att erbjuda avancerad omvårdnad inom öppenvården samt i hemmiljö vilket 

kommer att krävas för att möta den äldre och multisjuka befolkningen. Vidare ansåg de att 

specialistsjuksköterskor hade ett centralt ansvar för att förbättra vårdkvaliteten och att de var 

en kostnadseffektiv kompetens i verksamheten. De ansåg också att specialistsjuksköterskor 

hade en ledarskapskompetens på både en nationell och internationell nivå (Begley et al, 2014; 

Finnbakk et al, 2011). Beslutsfattarna uppskattade specialistsjuksköterskornas 

organisationsförmåga samt deras förmåga att stärka vårdkontinuitet och uppföljning av 

patienternas vård. De ansåg att dessa faktorer förbättrade vårdkvaliteten genom att säkra 

vården runt patienterna på ett bättre sätt än vad läkare gjorde (Begley, Murphy, Higgins & 

Cooney 2014; Bender, Williams, Su & Hites, 2016; Finnbakk, Skovdahl, Störe Blix & 

Fagerström, 2012; Krauz & DuBois, 2016; Ljungbeck & Sjögren Fors, 2017; McDonnell et 

al. 2014; Onishi & Kanda, 2010).  

Förutom det direkta värdet för patienterna avseende vårdtillgänglighet och ett patientsäkert, 

effektivt omhändertagande för att undvika sjukhusinläggning visade studierna att 

specialistsjuksköterskors förebyggande funktion också fick betydelse utifrån ett 

samhällsperspektiv. Den förebyggande vården för patienter diagnostiserade med KOL, 
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kroniskt obstruktiv lungsjukdom och lungcancer samt att vården gjordes mer lättillgänglig för 

patienterna var några av de fördelarna med specialistsjuksköterskor inom öppenvården (Cox 

et al, 2017; Finnbakk et al, 2012; Begley et al, 2014; Ljungbeck & Sjögren Forss, 2017; Leary 

et al, 2013). I Storbritannien beskrevs förekomsten av nationella riktlinjer där samtliga 

patienter med cancerdiagnos ska erbjudas tillgång till en specialistsjuksköterska med 

inriktning på tumörspecifik omvårdnad. I de nationella riktlinjerna beskrivs rollen som 

multifunktionell med syfte att öka vårdkvaliteten genom ett holistiskt stöd till patientgruppen 

(a.a.).  

 

Behov av att göra rollen mer tydlig 

Rollen och kompetensen hos sjuksköterskor med utbildning på avancerad nivå beskrevs som 

otydlig för sjukvårdsorganisationer och beslutsfattare. En stor utmaning ansågs vara 

samhällets förutfattade meningar kring sjuksköterskors kompetens och förväntningar på 

sjukvården i stort med läkare som hierarkiska ledare, vilket gjorde att patienter av tradition 

sätter större tillit till läkare än sjuksköterskor. Bättre offentlig information kring rollerna och 

vad kompetensen innebär ansågs som viktigt för att implementeringen av kompetensen ska 

fungera väl (Onishi & Kanda, 2010; Christiansen et al, 2012). 

Ett tydliggörande av rollen och dess utveckling ansågs också vara en förutsättning för att 

arbetsgivare skulle kunna rekrytera och behålla sjuksköterskor. En bristande tydlighet kring 

specialistsjuksköterskors roll minskade också deras tillfredsställelse i arbetet och påverkade 

vården av patienterna negativt. Stöd från organisation och kollegor avseende rollutveckling 

och autonomi ansågs vara förutsättningar för högutbildade sjuksköterskors trivsel (Boström et 

al 2013; Ljungbeck & Sjögren Forss, 2017).  

 

Behov av resurser 

I studien av Begley et al (2014) framkom att vårdens beslutsfattare insåg att bristen på 

resurser var ett påtagligt hinder för specialistsjuksköterskors utveckling. Precis som i studien 

av Finnbakk et al (2012) beskrevs att både sluten- och öppenvård kommer att bli mer 

specialiserad i framtiden, vilket kräver ett proaktivt förhållningssätt, högre kompetens hos 

sjuksköterskor på en teoretisk-, kulturell- och praktisk nivå, samt att sjuksköterskor också 

behöver ha förmågan att diagnostisera symtom och sjukdomar. För att denna utveckling ska 
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kunna genomföras påpekade de att sjuksköterskor måste erbjudas en adekvat löneutveckling 

och flexibla arbetstider (Finnbakk et al, 2012). Ljungbeck & Sjögren Forss (2017) 

konstaterade att en av förutsättningarna för att behålla sjuksköterskors kompetens i en 

organisation var att det måste göras attraktivt för dem att utvecklas i sin roll. 

 

 

DISKUSSION 

Genom analysen av artiklarna framgår det att specialistsjuksköterskor har en avgörande 

betydelse för flera patientgrupper, bl.a. genom förebyggande vård och att de kan göra vården 

mer tillgänglig för patienterna, men även att kompetensen är nödvändig för andra 

vårdprofessioners kompetensutveckling. Vidare har specialistsjuksköterskor kunskaper som är 

viktig för en säker och effektiv vårdutveckling, bl.a. genom förbättrad vårdkontinuitet. 

Specialistsjuksköterskors ledarförmåga framkommer också som betydelsefull för 

vårdkvaliteten samt att deras ledarskapsroll är viktig i olika organisatoriska sammanhang. 

Samtidigt framkommer utmaningar i form av organisatoriskt motstånd, en otydlighet i 

rollbeskrivningen samt brist på stöd och resurser vilket leder till sämre professionella 

utvecklingsmöjligheter och att kompetensen hos specialistsjuksköterskorna inte alltid används 

full ut. 

 

Resultatdiskussion  

Vilken betydelse har specialistsjuksköterskors kompetens för vårdkvalitet och vårdutveckling?  

Specialistsjuksköterskor har en viktig proaktiv roll inom öppenvården där deras kompetens 

kan användas för att undvika onödiga sjukhusinläggningar (Cox et al, 2017). Det proaktiva 

arbetssättet kan spara tid och lidande, och därmed betraktas som betydelsefull direkt för den 

enskilde patienten ur en etisk synvinkel. Den förebyggande vården är också 

kostnadsbesparande ur ett samhällsperspektiv (a.a.). Den avancerade kompetensen hos 

specialistsjuksköterskor med en proaktiv funktion kan möjliggöra en väsentlig förbättring i 

vårdkvaliteten för ett flertal patientkategorier inom öppenvården även i en svensk kontext. 

Två svenska studier (Boström et al, 2013; Ljungbeck & Sjögren Forss, 2017) berör även de 

öppenvårdskontexten där en hög kompetens hos sjuksköterskor kommer att behöva utvecklas 

som en förutsättning för en patientsäker vård, samt för att göra vården mer tillgänglig för 
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multisjuka äldre som kommer få svårare att få plats på de högspecialiserade sjukhusen. Det 

växande behovet av avancerad vård inom öppenvården påtalas även av beslutsfattare 

(Finnbakk et al, 2011; Begley et al, 2014). Studiernas resultat överensstämmer också med 

WHO:s beskrivning om hur specialistsjuksköterskors roll behöver utvecklas för att möta 

framtidens vård (WHO, 2015). 

Forskarnätverket Cochrane presenterade nyligen en sammanställning av 18 studier från 

Storbritannien, USA, Nederländerna, Kanada och Sverige som handlar om 

specialistsjuksköterskor inom primärvården (Laurant et al, 2018). Slutsatsen blev att 

specialistsjuksköterskorna kan ge lika bra vård, och i vissa fall bättre vård än 

primärvårdsläkarna. Liknande slutsatser har påträffats i denna litteraturöversikt och en av 

förklaringarna till resultatet skulle kunna vara specialistsjuksköterskors breda kompetens som 

skiljer sig från läkarnas genom ett holistiskt förhållningssätt där hela individen, och inte bara 

patientens symtom, betraktas som betydelsefull (Leary et al, 2013; Finnbakk et al, 2011; 

Kraus & DuBois, 2016; Begley et al, 2014; McDonnell et al, 2014). 

I två brittiska studier (Cox et al, 2017; Leary et al, 2013) beskrivs förekomsten av nationella 

riktlinjer som stödjer rättigheterna för patienter diagnostiserade med KOL och/eller cancer att 

få tillgång till en specialistutbildad sjuksköterska. Motsvarande riktlinjer saknas i Sverige, 

men utifrån studiernas resultat är det rimligt att tro att en sådan funktion skulle kunna 

förbättra vårdkvaliteten för ett flertal patientkategorier även i svensk kontext. Detta med 

bakgrund av att sjuksköterskor på avancerad nivå har kompetens att självständigt bedöma och 

planera för åtgärder avseende patientens komplexa vårdbehov och därmed lämpar sig väl för 

exempelvis patienter diagnostiserade med cancer (SSF, 2017). 

Med tanke på att extra vårddagar i samband med vårdskada omfattar en betydlig del av de 

totala vårdkostnaderna kan även ett proaktivt arbetssätt som utvecklas i samarbete med 

specialistsjuksköterskor inom slutenvården vara positivt ur såväl vårdetiska som 

kostnadsbesparande aspekter (SKL, 2018a). Att investera i specialistsjuksköterskor kan alltså 

vara en god samhällsinvestering. 

Patienterna upplevde att de fick ett empatiskt bemötande och deras individuella problem 

beaktades utifrån ett helhetsperspektiv med fokus på hela dem som individer, och inte enbart 

utifrån deras sjukdom. (Eriksson et al, 2017; van Dusseldorp et al, 2018; Lamb et al, 2018; 

Cox et al, 2017; Mc Donell et al, 2014). Att tillämpa ett personcentrerat förhållningssätt 

innebär att patienten betraktas som en unik individ, där de personliga behoven och 
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önskemålen prioriteras (Arkelian, Swenne, Lindberg, Rudolfsson & von Vogelsang, 2016). 

Det innebär också att patientens involveras i sin egen vård. Specialistsjuksköterskor kan vara 

både fysiskt och emotionellt närvarande i den personcentrerade vården och guida patienten 

genom vårdprocessen. Kombinationen av en hög kunskapsnivå och förmågan att se patienten i 

sitt sammanhang gör att specialistsjuksköterskor har en viktig uppgift i vårdkontinuiteten 

(a.a.). I den alltmer komplexa och högteknologiska vården  

Avancerade specialistsjuksköterskor har blivit alltmer förekommande inom vården på ett 

flertal orter i Sverige (Vårdförbundet, 2018). Enligt Vårdförbundet (2018) har de 

högutbildade sjuksköterskorna olika funktioner, vilket stämmer överens med den 

multifunktionella roll som också beskrivits i de granskade studierna. Till arbetsuppgifterna 

hör bl.a. remittering, ordinering av läkemedel, prover och undersökningar samt utskrivning av 

patienter från avdelningarna. Det framgår också att avsaknaden av förskrivningsrätten av 

läkemedel upplevs som ett hinder i de avancerade specialistsjuksköterskornas 

professionsutövning i Sverige, speciellt då denna möjlighet erbjuds i andra länder 

(Vårdförbundet, 2018). Delamaire & Lafortune (2010) påpekar att avancerade 

specialistsjuksköterskor har förskrivningsrätt i de flesta länder där rollen idag existerar. 

Specialistsjuksköterskors rätt att förskriva läkemedel undersöks i två av de granskade 

studierna (Kroezen et al, 2014; Kraus & DuBois, 2016). Att utveckla högutbildade 

sjuksköterskors förskrivningsrätt i Sverige kan tänkas underlätta vårdtillgängligheten för 

patienterna, och göra vården mer effektiv men också underlätta arbetsbördan för läkarna.  

Genom studierna framgår det att sjuksköterskor utbildade på avancerad nivå har en viktig 

pedagogisk och utbildande funktion. De utbildar och undervisar patienter, så väl som andra 

vårdprofessioner, där förmedlandet av kunskap visat sig avgörande och ovärderlig för bl.a. 

läkares professionsutveckling. Specialistsjuksköterskors pedagogiska roll innebär således en 

viktig kunskapsöverföring som har en stor betydelse vid vägledning av mindre erfarna 

kollegor i sina professioner. Vidare kan specialistsjuksköterskor med sin kliniska expertis 

identifiera kunskapsluckor hos både patienter och andra vårdprofessioner och utveckla den 

evidensbaserade vården, exempelvis genom att utforma lokala, nationella och internationella 

riktlinjer för att säkerställa en hög vårdkvalitet (Lamb et al, 2018; Jangland et al, 2017; 

Warren et al, 2016; McDonnell et al, 2014). Standardisering och utformning av riktlinjer görs 

bäst av dem som har högst kompetens och som förstår sig på det komplexa vårdsystemet, 

vilket också påpekas också av beslutsfattarna i studien av Begley et al (2014). Att 

sjuksköterskor med utbildning på avancerad nivå kan motverka många komplexa problem 
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som uppstår i patientvården genom att främja vårdkontinuiteten och utgöra en nyckelroll i 

samarbetet med övriga vårdprofessioner påpekas av WHO (2015).  

Att specialistsjuksköterskor har en given ledarskapsfunktion framkommer i flertalet av de 

studier som granskats. De kan leda organisatoriskt såväl som kliniskt. De har förståelse för 

patienternas behov och upplevelser vilket ger viktiga aspekter att ta hänsyn till i besluten 

kring hur vården ska bedrivas. Specialistsjuksköterskors roll inom slutenvården verkar svårare 

att definiera. Inom slutenvården beskrivs rollen som mer komplex och multiprofessionell i 

form av ett starkt fokus på ledarskap och lärandestyrt utvecklingsarbete. 

Specialistsjuksköterskor har en djup kunskap om sjukvårdens komplexitet, men också om 

patienternas komorbiditet. Deras avancerade utbildning och erfarenhet ger insikt i hur 

resurserna bäst ska fördelas (Delamaire & Lafortune, 2010; IOM, 2011).   

 

Vilka utmaningar finns det för implementeringen av specialistsjuksköterskors kompetens? 

Utmaningarna i implementeringen och utvecklingen av specialistsjuksköterskor kompetens 

har bl.a. visat sig bero på förvirring i rollbeskrivningarna och otydligheter i beskrivningen av 

specialistsjuksköterskors kompetens. Otydligheten kan också tänkas hindra utvecklingen av 

sjuksköterskors ledarskapsroller på organisatorisk nivå. 

Att sjuksköterskor saknar mandat att fatta beslut kan få vårdtagare och övriga 

samhällsmedborgare att felaktigt tro att det beror på kompetensbrist hos sjuksköterskor. 

Specialistsjuksköterskors breda kunskapsområde och höga ansvarsnivå som beskrivits i 

litteraturöversiktens resultat bör avspeglas i utökade befogenheter och beslutsmandat. 

Det har också visat sig problematiskt att högutbildade sjuksköterskor själva har svårt att få 

klarhet i sina roller (Ljungbeck & Sjögren Fors, 2017; Christiansen et al, 2012; Boström et al, 

2012; Onishi & Kanda, 2010). En roll som saknar kompetensbeskrivning eller av andra 

orsaker är okänd leder till att patienter, andra vårdprofessioner, beslutsfattare och politiker 

saknar kunskap om specialistsjuksköterskors kompetens och att kompetensen som rollen 

innebär varken används eller uppskattas. Ett synliggörande och erkännande av 

specialistsjuksköterskors betydelse är nödvändigt för att kunna utveckla vården. Behovet av 

tydliga riktlinjer i sjuksköterskors professionsutövande och tydliga kompetensbeskrivningar 

nämns också av WHO (2015).  
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På Irland introducerades avancerade specialistsjuksköterskor för snart 20 år sedan och har 

genom myndigheternas ansträngningar en given plats i samhället (Begley et al, 2014). Rollen 

är tydligt beskriven av National Council for the Professional Development for Nursing and 

Midwifery, en nationell organisation för sjuksköterskors utveckling, vilken saknar 

motsvarighet i Sverige. Att patienter såväl som övriga medborgare på en samhällelig nivå 

informeras om innebörden av rollen som specialistsjuksköterskor har, och hur kompetensen 

ska användas ansågs i vissa studier som essentiellt för att rollen ska få ett officiellt 

erkännande. Flera sjukhus i Sverige, bland annat Akademiska Sjukhuset (2018) i Uppsala, har 

skapat kompetensmodeller där specialistsjuksköterskor och avancerade 

specialistsjuksköterskor ingår, vilket är främjande för tydliggörandet av rollen. 

Rollerna som följer med specialistsjukskötersketitlarna i Sverige finns beskrivna av SSF, men 

än idag saknas en kompetensbeskrivning för avancerade specialistsjuksköterskor, trots att 

rollen funnits sedan 2003 (Vårdförbundet, 2012). SSF är en viktig intresseorganisation för 

sjuksköterskor, men saknar myndighetsauktoriet och de befintliga kompetensbeskrivningarna 

är varken reglerade eller lagstadgade. Att Socialstyrelsen har avsagt sig ansvaret för 

sjuksköterskors kompetensbeskrivning kan vara en bidragande orsak till sjuksköterskors 

svaga utveckling i Sverige jämfört med andra länder (Vårdförbundet, 2018), en företeelse som 

på flera vis åskådliggjorts i denna litteraturöversikt (Jangland et al, 2017; Ljungbeck & 

Sjögren Forss, 2017). Att tydligare definiera specialistsjuksköterskors roller, kompetens och 

befogenheter kan vara viktiga faktorer för att kompetensen ska kunna tas tillvara.  

Att specialistsjuksköterskor har en otydlig roll i Sverige framgår även i en regeringsutredning 

avseende framtiden för specialistsjuksköterskor, vilken publicerades i november 2018 (SOU 

2018:77). I betänkandet framgår det att behovet av sjuksköterskespecialister är stort, men att 

det saknas information kring vilken typ av specialisering som behövs. Av dagens elva 

specialistinriktade utbildningar föreslås endast barnmorskor, anestesi, operation och 

intensivvård finnas kvar då övriga inte anses vara samhällsbärande (a.a.). Om antalet 

specialistinriktningar dras ner kan det tänkas få konsekvenser för befintliga 

specialistsjuksköterskors kompetensinriktningar som idag har viktiga funktioner i samhället, t 

ex barnsjuksköterskor eller distriktssjuksköterskor. Nya kliniska inriktningar kan leda till att 

andra, redan implementerade roller får stå tillbaka, och med det ökar risken att kompetensen 

försvinner. Ytterligare en specialistinriktning föreslås bli anpassningsbar så att den ska kunna 

formas av lärosäten utifrån sjukvårdsregioners behov (SOU 2018:77). En helt anpassningsbar 

klinisk inriktning skulle kunna innebära att den avancerade kunskapen inte bara blir isolerad 
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till ett specifikt landsting eller lärosäte, utan risken finns också att kunskapen blir svår att 

validera, då lärosäten och kliniker kan utforma utbildningarna efter eget behov och således 

göras snarlika. I utredningen framgår det att varje lärosäte själv ska kunna precisera vilka krav 

som ska gälla för examensbeskrivning för specialistsjuksköterskor med viss inriktning (SOU 

2018:77). Genom litteraturöversiktens resultat kan det konstateras att tydlighet i titel och 

rollbeskrivning är förutsättningar för att högutbildade sjuksköterskors kompetens ska komma 

till användning (Boström et al, 2013; Ljungbeck & Sjögren Forss, 2017; Christiansen et al, 

2012). Om ett flertal nischade specialistinriktningar utformas riskerar det att skapa förvirring 

och fler otydliga roller. Avby (2018) påpekar att en professionsambivalens, en osäker 

yrkesidentitet, kan uppstå om det professionella landskapet förändras eller förskjuts. Utifrån 

vad som har konstateras kring litteraturöversiktens resultat, riskerar otydlighet i rollerna att 

försvåra användandet av sjuksköterskornas kompetens då det saknas förståelse för 

kompetensens innebörd. En nischad specialisering kan knappast heller kallas för 

samhällsbärande. 

I regeringens utredning presenteras också något som kallas för en helt ny utbildning till 

avancerad klinisk specialistsjuksköterska (SOU 2018:77). I förslaget beskrivs att utbildningen 

ska ges på två år och innebär fördjupade kunskaper inom både medicinsk vetenskap och 

vårdvetenskap, en utbildning som alltså redan finns idag. Det som är nytt i förslaget är att 

denna utbildning ska ligga till grund för en egen yrkeslegitimation, vilket vore positivt för att 

tydliggöra rollens funktion och beskrivningen av kompetens. 

Vidare nämns det i regeringsutredningen att en kontinuerlig organisationsutveckling för att 

säkerställa vårdkvaliteten kräver ett tydligt och kraftfullt ledningssystem hos vårdgivarna 

(SOU 2018:77). Men i dokumentet om hur ledningssystem bör handhas, framtaget av 

Socialstyrelsen (SOSFS 2011:9), saknas uppgifter kring vilken kompetens som krävs för att 

axla detta ansvar (a.a.). Högskoleförordningen (1993:100) som ligger till grund för landets 

sjuksköterskeutbildningar innehåller krav på kunskap i planering, ledning och samordning av 

vården. Några nationella krav om systemförståelse finns dock inte. Utifrån studiernas resultat 

kan både specialist- och avancerade specialistsjuksköterskor tänkas vara lämpade för ett 

sådant uppdrag då de genom mångårig erfarenhet har en god insikt och förståelse för risker 

och komplexiteten i patientvården (Begley et al, 2014; Lamb et al, 2018; Bender et al, 2016) 

vilket också påpekas av Disch (2013). Men enligt Lamb et al (2018) kan 

specialistsjuksköterskor själva ha svårt att se vidden av sin ledarskapskompetens. De upplever 

att de har en given roll i det direkta patientarbetet såväl som på organisationsnivå, men inser 
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inte sin potential i hela hälso- och sjukvårdsystemet. WHO (2015) konstaterar att 

sjuksköterskor med professionell expertis och forskningsfärdigheter måste inkluderas i 

politiska processer och beslut på lokal, offentlig och internationell nivå.  

Att övervinna de hinder som visat sig förekomma i studierna utgör förutsättningar som måste 

till för att vårdkvalitet och vårdutveckling ska kunna förbättras (Warren et al, 2016; Lamb et 

al, 2018; Christiansen et al, 2012; Kroezen et al, 2014; Leary et al, 2013; Begley et al, 2014; 

Onishi & Kanda, 2010; Ljungbeck & Sjögren Forss, 2017; Jangland et al, 2017), vilket även 

påpekas av både Delamaire & LaFortune (2010) och WHO (2015). Ett organisatoriskt 

motstånd, motståndet från andra vårdprofessioner, hierarkiska vårdmiljöer, begränsade 

resurser i form av personal, tid och ekonomiska tillgångar, att högutbildade sjuksköterskor 

utestängs från kliniskt beslutsfattande och inte minst otydligheten i titlar och 

kompetensbeskrivningar utgör hinder vilka samtliga hindrar vårdutvecklingen. Att dessa 

hinder hanteras och övervinns verkar alltså nödvändigt för att sjuksköterskors avancerade 

kompetens ska kunna implementeras. I utformandet av Magnetmodellen har dessa 

förutsättningar tagits i beaktande. Magnetsjukhusens verksamhetsmodell skiljer sig från andra 

på flera sätt, men bl.a. sätts stor vikt vid investering av högkvalificerade sjuksköterskor och en 

miljö som främjar en högkvalitativ och autonomt bedriven omvårdnad med goda 

utvecklingsmöjligheter för sjuksköterskor (McHugh et al, 2013). Svårigheter att rekrytera och 

behålla kompetenta sjuksköterskor är inte heller lika vanligt förekommande på 

Magnetsjukhus (a.a.). Incitamenten för att införa en Magnetmodell i den svenska vården kan 

av ovan nämnda anledningar vara flera. 

Negligering av specialistsjuksköterskors kompetens har visat sig förekomma i Sverige, Kina 

och Japan (Jangland et al, 2016; Christiansen et al, 2012; Onishi & Kanda, 2010). I dessa 

länder verkar specialistsjuksköterskors roller underutvecklade i jämförelse med studierna från 

andra länder där högutbildade sjuksköterskor har en välbeskriven funktion. I vissa studier, 

från bl.a. Sverige framkom det att specialistsjuksköterskor inte ges tillräckligt med tid och 

resurser för att kunna bedriva en vård av tillräckligt hög kvalitet (Leary et al, 2013; Boström 

et al, 2013; Jangland et al, 2016). Resultatet överensstämmer med studien av Ball et al (2018) 

där forskarna kunde konstatera ett samband mellan sjuksköterskors begränsade resurser, 

sämre vårdkvalitet och ökad mortalitet bland patienterna. Precis som Jangland et al (2016) 

konstaterar Vårdanalys (2017) att en god och patientsäker vård av hög kvalitet kräver ett 

organisatoriskt ledarskap där medarbetarnas kompetens tas tillvara och att medarbetarna får 

egna möjligheter och utrymme att utveckla och förbättra vården. 
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Att specialistsjuksköterskor behöver få ta plats och erbjudas mandat att genomföra 

förändringar är avgörande för både vårdkvalitet och patientsäkerhet. Men förutsättningar i 

form av stöd från organisation och övriga vårdprofessioner anses nödvändiga för det 

kontinuerliga förbättringsarbetet inom vården, något som också påpekas av Batalden & 

Davidoff (2007). Stödet är nödvändigt för att specialistsjuksköterskors kompetens ska kunna 

användas fullt ut. Detta möjliggör en förbättring av patienternas vård men även av hälso- och 

sjukvårdens system och processer. Likt Batalden och Stoltzs modell (Fig. 1) visar 

litteraturöversiktens resultat att specialistsjuksköterskor har en viktig del i vårdens 

kontinuerliga förbättringsarbete. Specialistsjuksköterskors holistiska förhållningssätt, den 

specifika ämneskunskapen, det lärandestyrda arbetet och kunskapen om vårdsystem samt 

värderingar och etik kombinerat med ett starkt ledarskap har visat sig kunna öka värdet för 

dem som vården är till för, nämligen patienterna. 

 

Metoddiskussion 

Litteraturöversikten har belyst specialistsjuksköterskors roll och vilken betydelse deras 

kompetens har för vårdkvalitet och vårdutveckling utifrån ett internationellt perspektiv. 

Kompetensens betydelse för förbättringsarbete, vårdutveckling och vårdkvalitet samt hur 

kompetensen ska tas tillvara togs i beaktande genom frågeställningar. Den valda metoden 

visade sig lämplig för att genom systematiska sökningar hitta, utvärdera och utforma en 

översikt över kunskapsläget inom området (Wallgren & Henricson, 2012).  

I syfte att stärka validiteten för litteraturöversiktens genomförande har en systematisk struktur 

för genomförandet följts (Forsberg & Wengström, 2016; Polit & Beck, 2017). Val av sökord 

beslutades gemensamt och de ansågs generera relevant litteratur för syftet, men det är möjligt 

att fler sökord än de använda skulle kunnat generera fler studier av relevans. Användandet av 

trunkering (*) var ett sätt att utöka sökningen då fler termer med samma stam inkluderas 

(Karlsson, 2012). På så vis säkerställs fler träffar inom ämnet. Sökordet Nurse Specialist gav 

fler träffar än det snarlika Specialist Nurse, vilket kan förklaras av en inkonsekvent 

benämning av titlar. Sökordet Patient Safety genererade förvånansvärt få artiklar inom ämnet 

som kunde associeras till specialistsjuksköterskor. 

Användandet av två databaser grundades i en önskan om att finna så mycket relevant 

information som möjligt och på så vis också stärka litteratursökningens validitet (Henricson, 

2012). Sökningar i Cinahl visade sig resultera i samma studier som tidigare hittats i Pubmed. 



28 
 

Av de två sökmotorerna ansågs Pubmed dessutom som mest användarvänligt, varpå endast 

Pubmed valdes för de resterande sökningarna.  

 Då litteraturöversiktens kvalitet till stor del bygger på studiernas kvalitet är det av stort värde 

att en noggrann kvalitetsanalys av artiklarna har genomförts (Forsberg & Wengström, 2016). 

Att både artikelsökningar och kvalitetsgranskningar har utförts individuellt för att sedan 

diskuteras och jämföras kan betraktas som en fördel då tillvägagångssättet styrker validiteten i 

litteraturöversiktens genomförande (Wallengren & Henricsson, 2012). 

Artiklarnas kvalitet har bedömts efter vedertagna mallar och modifierats med poäng, vilket 

rekommenderas av Willman m.fl. (2011). Genom att inkludera dem som bilagor i 

litteraturöversikten tydliggörs den stegvisa granskning som genomförts. Trots 

systematiserandet i poängbedömningen kan dock inte under- eller övervärdering av studiernas 

kvalitet undvikas helt. Att artiklarnas kvalitet har granskats och bedömts både individuellt och 

gemensamt kan dock anses som en faktor vilken gör bedömningarna mer reliabla (a.a.). En 

artikel med medelhög kvalitet inkluderades med anledning av att resultatens relevans 

bedömdes som viktigare än kvaliteten. 

Samtliga studier utom två hade ett etiskt godkännande. Det beror på att sättet som de båda 

studierna var utformade på gjorde att det inte krävdes ett godkännande från etisk styrelse eller 

kommitté för att studierna skulle få genomföras. 

Beslutet att inkludera artiklar tio år tillbaka i tiden kan tyckas djärvt, men togs med anledning 

av att utvecklingen i sjuksköterskeutbildningar på avancerad nivå skiljer sig åt mellan länder 

och att utvecklingen har gått olika snabbt. Att sökningarna resulterade i artiklar från ett flertal 

olika länder sågs som något positivt. Då USA är det land som har längst historik av 

avancerade specialistsjuksköterskor och disputerade sjuksköterskor var det inte förvånande att 

flest artiklar också kom därifrån. 

Artiklar som enbart var tillgängliga i fulltext mot en avgift valdes bort, vilket kan utgöra en 

brist i studiekvaliteten. Trots de exkluderade artiklarna var uppfattningen att sökningarna 

genererat tillräckligt med information för att kunna svara på syftet. 
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Konklusion 

Litteraturöversikten har visat att specialistsjuksköterskors kompetens har stor betydelse för 

patienter men också inom sjukvårdsorganisationer och på en nationell såväl som internationell 

nivå, men det förutsätter att specialistsjuksköterskor erbjuds resurser och ges större 

befogenheter att bedriva den högkvalitativa vård de har möjlighet till. 

Att sjukvårdsorganisationer tar tillvara specialistsjuksköterskors kompetens behöver ses som 

en förutsättning för vårdens förbättringsarbete och utvecklingen av vårdkvaliteten. Resultatet 

från litteraturöversikten kan ge specialistsjuksköterskor och beslutsfattare inom hälso- och 

sjukvården kunskap om betydelsen av specialistsjuksköterskors kompetens och hur den kan 

komma till användning för att förbättra vårdkvalitet och främja vårdutvecklingen. 

Litteraturöversikten belyser även möjliga karriärvägar för kliniskt verksamma sjuksköterskor 

som kan vara värdefulla i frågan hur den framtida kompetensförsörjningen ska säkerställas 

genom att kunna behålla erfarna och specialistkompetenta sjuksköterskor. För att stärka 

synliggörandet av vad specialistsjuksköterskor har för kompetens och värde för patienter 

behövs även ett aktivt engagemang av den egna professionen.  

Det vore intressant att se fler studier kring vad specialistsjuksköterskor kan bidra med i 

slutenvården samt vad andra vårdprofessioner i Sverige har för uppfattning och kunskap om 

specialistsjuksköterskor. 
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Bilaga 1: Granskningsmall för kvalitativa studier 

Modifierad utifrån Willman m.fl. (2011) 

 

Utgår studien från en väldefinierad problemformulering/frågeställning? 

Ja  Nej Delvis Oklart 

 

Är urvalet relevant?  

Ja  Nej Delvis Oklart  

 

Är urvalsförfarandet tydligt beskriven?  

Ja  Nej Delvis Oklart  

 

Är kontexten tydligt beskriven? 

Ja  Nej Delvis Oklart  

 

Finns det ett etiskt resonemang?  

Ja Nej Delvis Oklart 

 

Är relationen forskare/urval tydligt beskriven? 

Ja  Nej Delvis Oklart  

 

Är datainsamlingen tydligt beskriven?  

Ja  Nej Delvis Oklart  

 

Är datainsamlingen relevant?  

Ja  Nej Delvis Oklart  

 

Råder datamättnad? (om tillämpligt) 

Ja Nej Delvis Oklart 

 

Har forskaren hanterat sin egen förförståelse i relation till datainsamlingen? 

Ja Nej Delvis Oklart 
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Är analysen tydligt beskriven?  

Ja Nej Delvis Oklart 

 

Är urvalsförfarandet relevant i relation till datainsamlingsmetoden? 

Ja Nej Delvis Oklart  

 

Råder analysmättnad?  

Ja Nej Delvis Oklart  

 

Har forskaren hanterat sin egen förförståelse i relation till analysen? 

Ja Nej Delvis Oklart  

 

Är resultatet logiskt?  

Ja Nej Delvis Oklart  

 

Är resultatet begripligt?  

Ja Nej Delvis Oklart  

 

 

Är resultatet tydligt beskrivet? 

Ja Nej Delvis Oklart 

 

Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referensram?  

Ja Nej Delvis Oklart 

 

Genereras hypotes, teori eller modell?  

Ja Nej Delvis Oklart 

 

Är resultatet överförbart till ett annat eller liknande sammanhang? 

Ja Nej Delvis Oklart 
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Kommentar________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

Antal poäng/svar 

Ja 2 poäng  

Delvis/Oklart 1 poäng 

Nej 0 poäng  

 

Total antal poäng:__________(max poäng 40) 

 

Total bedömning av studiekvalitet 

Låg (20 poäng eller mindre) Medel (21 och 29 poäng)     

Hög(30 poäng eller mer) 
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Bilaga 2: Granskningsmall för kvantitativa studier 

Modifierad utifrån Willman m.fl. (2011). 

 

Är forskningsmetoden definierad? 

Ja     Nej     Delvis   

 

Är risken för selektionsbias liten? 

Ja     Nej     Delvis       Oklart    

    

Finns något etiskt resonemang?   

Ja     Nej     Delvis       Oklart  

 

Går det att följa deltagarnas väg genom studien t ex via ett flödesschema?  

Ja     Nej     Delvis       Oklart  

 

Innehåller studien adekvata inklusions- och exklusionskriterier?  

Ja     Nej     Delvis       Oklart  

 

Användes någon randomiseringsmetod som minskar risken för manipulation?  

Ja     Nej     Delvis       Oklart  

 

Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet?  

Ja     Nej     Delvis       Oklart  

 

Är urvalet representativt?                    

Ja     Nej     Delvis       Oklart  

 

Förekommer någon kontrollgrupp?       

Ja     Nej     Delvis       Oklart  

 

Har deltagarna varit blindade?               

Ja     Nej     Delvis       Oklart  
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Har forskarna varit blindade?                

Ja     Nej     Delvis       Oklart 

 

Redovisas storleken på bortfallet?        

Ja     Nej     Delvis       Oklart  

 

Redovisas orsaken till bortfallet?         

Ja     Nej     Delvis       Oklart  

 

Var andelen som fullföljde studien acceptabel? 

Ja     Nej     Delvis       Oklart  

 

Redovisas resultaten på ett adekvat sätt? 

Ja     Nej     Delvis       Oklart  

 

Har acceptabla mätmetoder använts?  

Ja     Nej     Delvis       Oklart  

 

Var det primära effektmåttet definierat i förväg och var det adekvat rapporterat?  

Ja     Nej     Delvis       Oklart  

 

Har utfallen av de relevanta effektmåtten redovisats i tillräcklig utsträckning? 

Ja     Nej     Delvis       Oklart  

 

Är resultatet generaliserbart?  

Ja     Nej     Delvis       Oklart  

 

Anges eventuella intressekonflikter eller övriga bindningar?  

Ja     Nej     Delvis       Oklart   
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Kommentar:________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Antal poäng/svar 

Ja 2 poäng 

Delvis/Oklart 1 poäng 

Nej 0 poäng 

Totalt antal poäng:___________(max poäng 40) 

 

Total bedömning av studiekvalitet 

Låg (20 poäng eller mindre)       Medel (21 och 29 poäng)        

Hög (30 poäng eller mer)  
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Bilaga 3. Artikelmatris  

 

Nr Författare  

År  

Land  

Tidskrift  

Titel  

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

(poäng) 

1 Begley, C., 

Murphy, K., 

Higgins, A., 

Cooney, A. 

2014 

Irland 

Journal of 

Nursing 

Management 

 

Policymakers´ 

views on impact 

of specialist and 

advanced 

practitioner roles 

in Ireland: the 

SCAPE study. 

Att utforska åsikter 

och uppfattningar hos 

beslutsfattare med 

nyckelroll inom 

vården, hur deras 

åsikter och 

uppfattningar kring 

specialist- och 

avancerade 

specialistsjukskötersk

or. 

Kvalitativ, 

deskriptiv design. 

15 beslutsfattare på 

statlig nivå blev 

genom 

bekvämlighetsurva

l utvalda till 

studien. Av dessa 

gav 12 sitt 

medgivande till att 

delta. De 

intervjuades med 

semi-strukturerade 

frågor. 

Intervjuerna 

spelades in och 

transkriberades. 

Beslutsfattarna 

ansåg att 

förekomsten av 

specialist- och 

avancerade 

specialistsjuksköte

rskor resulterade i 

bättre vårdkvalitet. 

Vård som bedrivs 

av 

specialistsjuksköte

rskorna ansågs 

vara av hög 

kvalitet. De ansåg 

att specialist 

sjuksköterskor 

leder utvecklingen 

och att de bidrar 

starkt på en 

strategisk nivå i 

vården 

Hög (37) 

2 Bender, M., 

Williams, M., 

Su, W., Hites, 

L. 

2016 

USA 

Journal of 

Nursing 

Scholarship 

 

Clinical Nurse 

Leader Integrated 

Care Delivery to 

Improve Care 

Quality: Factors 

influencing 

percieved 

success. 

Att identifiera 

faktorer som 

associeras med en 

framgångsrik 

integrering av 

kliniska 

specialistsjukskötersk

or med ledarskapsroll 

i den direkta 

patientvården  

Kvantitativ metod. 

Icke-experimentell 

enkätstudie med 

snöbollsurval. 

Enkäten skickades 

ut till samtliga 

certifierade CNL, 

(clinical nurse 

leaders) samt 

verksamhetschefer 

med denna 

sjuksköterskeroll 

inom 

verksamheten. 

Av 3126 personer 

som mottog 

enkäten erhölls 

585 svar. 64 % av 

svaren angav att 

integreringen av 

en CNL i 

verksamheten 

varit lyckosam. 

Det framgick 

också att 

svårigheterna med 

att definiera rollen 

hindrar 

implementeringen. 

Medel 

(28) Till 

viss del 

otydlig 

beskrivni

ng i 

urvalsförf

arandet. 

Stort 

bortfall. 

3 Boström, E., 

Hörnsten, Å., 

Lundman, B., 

Stenlund, H., 

Isaksson, U. 

2013 

Sverige 

Primary care 

Diabetes Europe 

Role clarity and 

role conflict 

among Swedish 

diabetes specialist 

nurses. 

Att undersöka 

diabetessjukskötersko

rs uppfattning om sin 

roll och 

arbetssituation. 

Kvantitativ design. 

Deskriptiv 

tvärsnittstudie. En 

enkät skickades ut 

till samtliga 

diabetessjuksköters

kor som arbetar 

inom primärvården 

i norra Sverige. 

102 sjuksköterskor 

31 av 45 

diabetessjuksköter

skor gav sitt 

medgivande för att 

medverka. De 

upplevde höga 

krav på sin roll 

men tyckte att de 

gjorde viktiga 

skillnader med sitt 

Hög (34)  



44 
 

från andra 

områden av 

sjukvården 

utgjorde en 

referensgrupp. 

arbete. De 

upplevde också 

fler positiva 

aspekter i sin roll 

samt större 

hängivenhet till 

organisationen 

jämfört med 

referensgruppen. 

4 Christiansen, 

A., Vernon, 

V., Jinks, A. 

 2012 

Kina 

Journal of 

Clinical Nursing 

Perceptions of the 

benefits and 

challenges of he 

role of advanced 

practice nurses in 

nurse-led out-of-

hours care in 

Hong Kong 

Att identifiera 

faktorer som 

sjuksköterskor anser 

kunna underlätta eller 

hindra utvecklingen 

av avancerade 

specialistsjukskötersk

or i akutsjukvården. 

Kvalitativ metod. 

Enkätundersökning 

med öppna frågor 

distribuerades till 

avancerade 

specialistsjuksköte

rskor som deltagit i 

en workshop. Av 

samtliga 120 

sjuksköterskor 

medgav samtliga 

sitt samtycke att 

medverka i 

studien. En 

innehållsanalys 

genomfördes av 

materialet. 

Fördelarna med att 

utveckla rollen för 

avancerade 

specialistsjuksköte

rskor i Hong Kong 

övervägde 

svårigheterna. 

Deltagarna 

upplevde en 

förbättring i både 

patient säkerhet 

och vårdkvalitet. 

Hög (37) 

5 Cox, K., 

Mcleod, S C., 

Sim, C J., 

Jones W J., 

Trueman, J. 

 

2017 

 

Storbritannien 

British Journal of 

Nursing 

 

Avoiding hospital 

admission in 

COPD: impact of 

a specialist 

nursing team. 

Att utvärdera 

säkerheten och 

effektiviteten av en 

specialistsjukskötersk

eledd mottagning för 

patienter 

diagnostiserade med 

KOL och som 

upplever akut 

andningssvikt.  

Kvantitativ metod. 

128 av 143 

patienter ansågs 

lämpliga att 

inkluderas i 

studien. Under en 

12 månaders 

period fick KOL-

patienter svara 

anonymt på 

enkäter rörande 

deras upplevelser 

av vården på 

mottagningen. 

Även kliniska 

effekter av 

behandlingarna 

mättes och 

utvärderades 

Specialistsjuksköt

erskorna hade en 

viktig roll för at 

undvika 

sjukhusinläggning 

av patienterna. 

Patienterna var 

mycket nöjda med 

vården. 

Hög (30) 

Viss 

otydlighet

i 

beskrivni

ngen av 

metod 

och urval. 

6 Van 

Dusseldorp, 

L., Groot, M., 

Adriaansen 

M., van Vught, 

A., Vissers, 

K., Peters J. 

Journal of 

Clinical Nursing 

What does the 

nurse practioner 

mean to you? A 

patient-oriented 

qualitative study 

in 

oncological/pallia

Att utforska 

patienternas 

upplevelser 

associerade till den 

vård som avancerade 

specialistsjukskötersk

or utförde i 

onkologisk/ palliativ 

vård. 

Kvalitativ, 

fenomenologisk 

design. 

Ett 

bekvämlighetsurva

l genomfördes på 

onkologisk 

respektive palliativ 

vårdinrättningar på 

tre sjukhus. 17 

Avancerade 

specialistsjuksköte

r värderades högt 

av patienterna. 

Sjuksköterskorna 

ansågs vara 

experter, pålitliga 

och empatiska och 

fick dem att känna 

Hög (37) 
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2018 

Nederländerna 

tive care patienter deltog. 

Intervjuer 

genomfördes med 

intervjuguide, 

spelades in och 

transkriberades. 

Datamättnad 

uppstod efter 14 

analyserade 

intervjuer. 

sig trygga.  

 

7 Eriksson, I., 

Lindblad, M., 

Möller, U., 

Gillsjö, C. 

2017 

Sverige 

International 

Journal of 

Nursing Practice 

Holistic health 

care: Patient´s 

experiences of 

health care 

provided by an 

Advanced 

Practice Nurse 

Att beskriva 

patienters upplevelser 

av vården som 

bedrivs av 

avancerade 

specialistsjukskötersk

or inom 

primärvården.  

Kvalitativ metod 

med induktiv, 

deskriptiv design. 

Ett 

bekvämlighetsurva

l genomfördes 

vilket genererade 

10 av 13 deltagare. 

Intervjuer med 

öppna frågor 

genomfördes, 

spelades in och 

transkriberades. En 

innehållsanalys 

genomfördes sedan 

på materialet. 

De avancerade 

specialistsjuksköte

rskorna ansågs av 

patienterna vara av 

värde. 

Sjuksköterskorna 

ansågs ha god 

kompetens. 

Patienterna kände 

sig trygga och 

upplevde att de 

fick högkvalitativ 

vård. 

Hög (37) 

8 Finnbakk, E., 

Skovdahl, K. 

Störe Blix, E., 

Fagerström, L. 

2011 

Sverige, 

Finland, 

Danmark och 

Norge 

International 

journal of older 

people nursing. 

Top-level 

managers’ and 

politicians’ 

worries about 

future care for 

older people with 

complex and 

acute illnesses – a 

Nordic study 

Att beskriva och 

utforska 

beslutsfattande chefer 

och politikers syn för 

den optimala 

framtida äldrevården 

de kommande 

årtionde. 

Kvalitativ, 

deskriptiv design. 

11 sjukvårdschefer 

och 8 politiker 

knutna till 

äldreomsorgen i 

Sverige, Finland, 

Danmark och 

Norge deltog i 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Intervjuerna 

spelades in och 

transkriberades. En 

innehållsanalys 

genomfördes sedan 

på materialet. 

Framtiden 

innehåller ett 

mångfacetterat 

scenario; den äldre 

delen av 

befolkningen 

kommer ha akuta 

och komplexa 

behov samtidigt 

som resurserna är 

begränsade 

Medicinsk 

behandling och 

omvårdnad för 

äldre inom 

öppenvård behövs 

på avancerad nivå. 

Hög (33) 

9 Jangland, E., 

Nyberg, B., 

Yngman-

Uhlin, P. 

2017 

Sverige 

Nordic college of 

Caring science 

It’s a matter of 

safety: 

understanding 

challenges in 

veryday clinical 

practice for 

achieving good 

care on the 

surgical ward 

Att undersöka 

situationer och 

processer som stödjer 

eller hindrar god och 

säker vård på 

kirurgiska 

avdelningar 

Deskriptiv, 

kvalitativ metod. 

Semistrukturerade 

intervjuer 

genomfördes med 

10 

avdelningschefer 

vid olika 

kirurgiska 

avdelningar på tre 

sjukhus i olika 

regioner. 

Det finns 

skillnader mellan 

mål och medel 

vilket gör det svårt 

att bedriva den 

högkvalitativa 

vård som 

verksamheten 

önskar. 

Hög (34) 
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Deltagarna blev 

strategiskt utvalda 

utifrån erfarenhet 

och geografi. Fyra 

deltagare var 

kirurger, övriga var 

chefssjukskötersko

r.  
10 Kraus, E., 

DuBois, J M. 

2016 

USA 

J Gen Intern Med 

Knowing your 

limits: A 

qualitative study 

of Physisians and 

Nurse 

Practitioner 

perspectives on 

NP independence 

in primary care 

Att undersöka och 

beskriva läkares och 

sjuksköterskor 

attityder kring 

avancerade 

specialistsjukskötersk

or och deras 

självständighet i 

yrkesutövandet 

Kvalitativ metod. 

Grounded theory. 

Deltagarna valdes 

ut genom 

bekvämlighetsurva

l. Semi-

strukturerade 

intervjuer 

genomfördes med 

15 läkare och 15 

avancerade 

specialistsjuksköte

rskor inom 

öppenvården. 

Intervjuerna 

spelades in och 

transkriberades. 

Specialistsjuksköt

erskorna och 

läkarna hade 

överensstämmand

e uppfattningar 

kring fördelarna 

med 

sjuksköterskornas 

självständighet. 

De menade att de 

har en viktig roll 

och att 

kompetensen kan 

mätta ett stort 

behov och göra 

vården mer 

tillgänglig för 

patienterna. 

Hög (33) 

 

11 Kroezen, M., 

van Dijk, L., 

Groenewegen, 

P., de Rond, 

M., de Veer, 

A, Francke, A 

L 

2013 

Nederländerna 

 

International 

Journal of 

Nursing Studies 

Neutral to 

positive views on 

the consequences 

of nurse 

prescribing: 

Results of a 

national survey 

among registered 

nurses, nurse 

specialists and 

physicians 

Att få insikt i hur 

sjuksköterskor, 

avancerade 

sjuksköterskor och 

läkare resonerar kring 

avancerade 

specialistsjukskötersk

ors förskrivningsrätt i 

Nederländerna. 

Kvantitativ metod. 

Ett frågeformulär 

skickades ut 600 

allmänsjukskötersk

or, 375 avancerade 

specialistsjuksköte

rskor och 265 

läkare utvalda 

utifrån deras 

medlemskap i 

nationella 

specialistsjuksköte

rske- respektive 

läkarorganisationer

.  

Samtliga 

professionsgruppe

r har en neutral till 

positiv uppfattning 

om avancerade 

specialistsjuksköte

rskors rätt att 

förskriva 

läkemedel. De 

avancerade 

specialistsjuksköte

rskorna ansåg att 

denna 

förskrivningrätt 

kunde förbättra 

vårdkvaliteten.  

Hög (33) 

12 Lamb, A., 

Martin-

Misener, R., 

Bryant-

Lukosius, D., 

Latimer, M. 

 2016 

Canada 

Nursing Open 

Describing the 

leadership 

capabilities of 

advanced practice 

nurses using a 

qualitative 

descriptive study 

Att utforska 

avancerade 

specialistsjukskötersk

ors uppfattningar om 

sina 

ledarskapsförmågor. 

Kvalitativ 

deskriptiv design. 

Studien 

genomfördes på 

två 

akutvårdsinrättning

ar i Canada där 

avancerade 

specialistsjuksköte

rskor fick 

förfrågan om att 

delta i studien 

genom 

Samtliga deltagare 

ansåg att ledarskap 

var en av flera 

kompetenser som 

inkluderades i 

deras roll som 

avancerade 

specialistsjuksköte

rskor. Två teman 

identifierades; 

patientfokuserat, 

kliniskt ledarskap 

och organisations- 

Hög (38) 
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bekvämlighetsurva

l. Data insamlades 

genom 

semistrukturerade 

intervjuer vilka 

spelades in och 

transkriberades. 

Materialet 

validerades sedan 

av de 14 

deltagarna.  

och 

systemfokuserat 

ledarskap.  

13 Leary, A., 

White, J., 

Yarnell, L 

2013 

Storbritannien 

European Journal 

of Oncology 

Nursing 

The work left 

undone. 

Understanding 

the challenge of 

providing holistic 

lung cancer 

nursing care in 

UK.  

Att utforska 

specialissjukskötersk

ornas uppfattningar 

om komplexiteten av 

outförda 

arbetsuppgifter och 

deras upplevda 

arbetsbelastning 

Kvantitativ metod. 

Studien är en del 

av en annan studie 

genomförd i 

Storbritannien. 78 

av 100 

specialistsjuksköte

rskor inom 

lungcancervården 

från olika delar av 

Storbritannien 

mottog en enkät 

med både öppna 

och slutna frågor 

angående 

arbetsbelastning, 

arbetsmiljö och 

yrkesutövandet.  

Specialistsjuksköt

erskorna upplevde 

en stor arbetsbörda 

och befarade att de 

inte kunde bedriva 

den höga kvalitet 

på vården som de 

avsåg. De 

upplevde brist på 

resurser och brist 

på organisatoriskt 

stöd. 

Hög (30) 

Brister 

något i 

beskrivni

ngen av 

urval och 

resultatpr

esentation

. 

14 Ljungbeck, B., 

Sjögren Fors, 

K. 

2017 

Sverige 

BMC Nursing 

Advanced nurse 

practitioners in 

municipal 

healthcare as a 

way to meet the 

growing 

healthcare needs 

of the frail 

elderly: a 

qualitative 

interview study 

with managers, 

doctors and 

specialist nurses 

Att undersöka 

åsikterna hos 

verksamhetsansvarig

a, läkare och 

sjuksköterskor inom 

primärvård och 

kommunal vård 

avseende avancerade 

specialistsjukskötersk

or 

Kvalitativ, 

deskriptiv design. 

Tolv deltagare 

valdes ut genom 

strategiskt urval 

utifrån profession 

och befattning. 

Semistrukturerade 

intervjuer 

genomfördes med 

de olika 

vårdprofessionerna 

verksamma inom 

öppenvården i en 

mindre stad i södra 

Sverige. På 

materialet 

genomfördes sedan 

en innehållsanalys. 

Deltagarna hade 

uppfattningar om 

både svårigheter 

och fördelar med 

avancerade 

specialistsjuksköte

rskor. De ansåg att 

specialistsjuksköte

rskor utgjorde en 

viktig funktion 

utifrån 

patientsäkerhet, 

kontinuitet och 

vårdkvalitet.  

Hög (33) 

15 McDonell, A., 

Goodwin, E., 

Kennedy, F., 

Hawley, K., 

Gerrish, K., 

Smith, C. 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

An evaluation of 

the 

implementation 

Att utvärdera 

effekten för patienter, 

personal och 

vårdorganisationen 

efter 

implementeringen av 

avancerade 

Kvalitativ metod. 

En fallstudie 

genomfördes på ett 

sjukhus i norra 

England. Ett 

bekvämlighetsurva

l genererade 13 

De avancerade 

specialistsjuksköte

rskorna gav 

positiva resultat 

avseende 

patienternas 

upplevelser av 

Hög (37) 
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2014 

Storbritannien 

of Advanced 

Nurse 

Practitioner roles 

in an acute 

hospital setting 

specialistsjukskötersk

or 
beslutsfattare med 

erfarenhet av 

implementering av 

avancerade 

specialistsjuksköte

rskor. Utifrån tre 

kliniska 

inriktningar; 

medicin, kirurgi 

och ortopedi 

valdes sedan 6 

avancerade 

specialistsjuksköte

rskor ut och 

intervjuades. 

Semistrukturerade 

intervjuer 

genomfördes också 

med 

sjuksköterskor och 

patienter på 

respektive 

avdelning.  

vårdkvaliteten. 

Olika 

vårdprofessioner 

ansåg att de ökade 

de kliniska 

kunskaperna i 

vårdteamen och 

effektiviserade 

kommunikationen 

kring patienterna. 

16 Onishi, M., 

Kanda, K. 

2010 

Japan 

Journal of 

Nursing 

Management 

Expected roles 

and utilization of 

specialist nurses 

in Japan: the 

nurse 

administrators 

perspective 

Att utforska 

förväntningar på 

specialistsjukskötersk

erollen samt 

chefssjuksköterskors 

strategier för att 

implementera denna 

roll i verksamheten. 

Kvalitativ metod. 

Nio 

chefssjukskötersko

r som arbetar på 

sjukhus där 

specialistsjuksköte

rskor är anställda 

på konsultbasis 

valdes ut genom 

snöbollsurval. 

Deltagarna delades 

i tre grupper. 

Intervjuer 

genomfördes 

genom 

fokusgruppdiskussi

oner och spelades 

in. Materialet 

analyserades sedan 

med hjälp av 

innehållsanalys. 

Chefssjukskötersk

orna ansåg att 

specialistsjuksköte

rskorna 

underlättade de 

grundutbildade 

sjuksköterskornas 

kunskaper samt 

förbättrade 

vårdkvaliteten för 

patienterna. 

Hög (34) 

 

17 O´Connor, L., 

Carpenter, B., 

O´Connor, 

O´Driscoll 

2018 

Irland 

International 

Emergency 

Nursing 

An 

interprofessional 

learning 

experience for 

trainee 

generalpractitione

rs in an academic 

Att undersöka 

allmänläkares 

upplevelser av 

interprofessionellt 

lärande på en 

akutvårdsenhet som 

tar emot patienter 

med lättare skador 

och där arbetet leds 

av avancerade 

specialistsjukskötersk

Kvalitativ, 

deskriptiv design. 

Studien 

genomfördes vid 

ett stort 

universitetssjukhus 

på Irland. 

Bekvämlighetsurva

l genomfördes 

vilket genererade 

fem deltagande 

De avancerade 

specialistsjuksköte

rskornas 

kompetens ansågs 

av läkarna som 

ovärderlig i deras 

praktiska inlärning 

Kunskaperna som 

läkarna förvärvade 

genom 

sjuksköterskorna 

Hög (33) 
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urban minor 

injuries unit with 

advanced nurse 

practitioners 

(Emergency) 

or. allmänläkare. 

Semistrukturerade 

intervjuer 

genomfördes, 

spelades in och 

transkriberades. 

Materialet lästes 

och konfirmerades 

av deltagarna 

innan en 

innehållsanalys 

genomfördes. 

ansågs som 

mycket användbar 

för deras 

självständighet 

som kliniskt 

verksamma i inom 

öppenvården. 

18 Warren, J., 

McLaughlin, 

M., Bardsley, 

J., Eich, J., 

Esche, C M., 

Kropkowski, 

L., Risch, S 

2016 

USA 

Worldviews on 

Evidence-Based 

Nursing 

The strengths and 

challenges of 

Implementing 

EBP in 

Healthcare 

Systems 

Att utvärdera 

fördelarna med att 

stärka 

implementeringen av 

evidensbaserad vård 

på nio sjukhus 

Kvantitativ metod. 

Tvärsnitt studie. 

En enkät skickades 

ut till 6800 

sjuksköterskor, 

med olika 

utbildningsnivåer, 

kliniskt 

verksamma på nio 

olika sjukhus i 

samma region av 

USA. 24 %, 

motsvarande 1608 

sjuksköterskor 

svarade på 

enkäten. Trots stort 

bortfall ansågs 

innehållet vara 

demografiskt 

representativt. 

Utbildningsnivån 

bland 

sjuksköterskorna 

varierade mellan 

kandidat- och 

mastergradsexame

n.  

Sjuksköterskor 

utbildade på 

avancerad nivå 

som hade 

ledarnivå hade en 

mer positiv 

inställning till 

evidensbaserad 

vård. 

Hög (35)  

 

 

 


