
 
 

 
 
Institutionen för neurovetenskap 
Specialistsjuksköterskeprogrammet 
 
 
 
 

                               
 

Specialistsjuksköterskors beskrivning av sin yrkesroll i 
psykiatrisk vård i förhållande till högskoleförordningens 

mål. 
  
     
 
 
 
 
 
 
Författare               Handledare            
Jessica Lindström  Caisa Öster 
Roman Zafirov 
      
Magisteruppsats i Vårdvetenskap 15 hp.                           Examinator                                                                           
År 2015                                                                              Kristina Haglund 

 

 

 
 



 
 

Sammanfattning 

Syfte: Att undersöka specialistsjuksköterskors beskrivning av yrkesfunktionen och om den är 

överrensstämmande med högskoleförordningens examensmål för specialistsjuksköterskor i 

psykiatrisk vård. Metod: Kvalitativ metod med deskriptiv design användes för att genomföra 

studien, där 10 specialistsjuksköterskor inom psykiatri blev intervjuade. Intervjuerna var 

semistrukturerade. En induktiv innehållsanalys av transkriberade data utfördes. Innehållsanalysen 

gav fyra kategorier varav tre av dem blev förvalda till att jämföra mot högskolförordningens mål 

för specialistsjuksköterskor i psykiatri genom deduktiv innehållsanalys. Resultat: När data 

analyserades utkristalliserades fyra olika kategorier; ”yrkesroll”, ”kompetens”, ”uppgifter” 

jämfördes mot HFMS. ”Min kompetens är större och jag vill göra mer” jämfördes inte mot 

HFMS men bidrog ändå till en djupare förståelse av specialistsjuksköterskans yrkesfunktion.  

Slutsats: Specialistsjuksköterskorna uppfyller högskoleförordningens mål enligt sin beskrivning 

av sin yrkesfunktion. De beskriver att i sitt dagliga arbete gör de likadant som grundutbildade 

sjuksköterskor. De har stärkt sina förmågor självförtroende både som person och som 

sjuksköterska genom specialistutbildningen. De har fått några arbetsuppgifter relaterat till sin 

utbildningsnivå men de önskar mer specialistsjuksköterskeuppgifter och befogenheter och 

tydligare beskrivning från chefer vad som förväntas av dem. 

Nyckelord: Specialistsjuksköterskor, psykiatri, arbetsuppgifter, Högskoleförordningen, 

specialistutbildning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT  

 
 



 
 

Aim: The aim of this study was to find out how specialist nurses in psychiatric care describe their 

profession and if it is aligned with requirements for higher education ordinance for specialist 

nurses in psychiatric care. Method: Qualitative method with descriptive design was used to carry 

out the study. 10 specialist’s nurses in psychiatric care were interviewed in a semi structured 

manner. An inductive content analysis of data was carried out and that generated four categories. 

Three of these categories were used as a mold and compared with HFMS through a deductive 

content analysis  

 

Result: Four categories emerged through inductive content analysis “role”, “competence”, 

“tasks” were compared with requirements for higher education ordinance for specialist nurses in 

psychiatric care “My knowledge is greater and I want to achieve more” were not compared but 

still contributed to a deeper understanding of role of specialist nurses in psychiatric care. 

 

Conclusion: In their description specialist nurses in psychiatric care achieved the goals of 

HFMS. The specialist nurses in psychiatric care describe the lack of distinction between 

specialist and general nurses in daily routine work responsibilities. They described that post 

graduate education enhanced their abilities and confidence on a personal level as well as on a 

professional level. A few specialist nurses in psychiatric care described they allocated some new 

tasks related to their level of education. Despite that they urged for more advanced tasks and 

authority related to their level of education. They also emphasize the need of management to 

present competence description of what is expected of them as specialist nurses in psychiatric 

care 

 

Keyword: specialist nurses in psychiatry, psychiatry, tasks, higher education ordinance, 

advanced nurse education  
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1 Introduktion 
 
1:1 Teoretisk utgångspunkt 

I syfte att definiera omvårdnadens och omvårdnadsforskningens verksamhets- och målområden, 

utvecklades i början av 1980-talet begreppet metaparadigm, som består av fyra delar: människa, 

miljö, hälsa och omvårdnad. (Hall, 2012). Under de följande årtiondena har begreppet analyserats 

och diskuterats av olika omvårdnadsteoretiker och forskare. Idag talas det mer om ett s.k. 

konsensusbegrepp med fler beståndsdelar än det ursprungliga metaparadigmet, men i vilket 

komponenterna människa, miljö, hälsa och omvårdnad fortfarande ingår. (Hall, 2012). I det här 

arbetet har författarna lagt fokus på omvårdnad. 

1:2 Inledning 

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer för psykisk ohälsa 2013 ökar den psykiska ohälsan samt 

kostnaderna för vården. Socialstyrelsen (2013) skriver att det är vårdgivarnas ansvar att patienter 

i psykiatrin ska känna sig bemötta på ett respektfullt sätt, få tillräckligt med stöd och information 

för att kunna ta hand om sin hälsa. Vidare ska patienternas delaktighet i sin vård stärkas genom 

ett patientcentrerat arbetssätt och att mötet mellan vårdgivaren och patienten är kärnan i hälso- 

och sjukvårdens verksamhet. 

Den nationella utvärderingen för vård och insatser vid ångest, depression och schizofreni 2013 

rapporterar att patienter i psykiatrisk slutenvård inte har tillgång till den kunskapsbaserade vård 

som krävs. Endast 57 % av slutenvårdade patienter upplevde att de fått ett bra bemötande, 46 % 

upplevde att de fått tillräcklig information om sitt tillstånd och 34 % upplevde att de känt sig 

delaktiga i planering och genomförande av sin vård (Socialstyrelsen, 2013). 

 

1:3 Patientens upplevelse av vården 

Faktorer som har stor inverkar på hur patienter upplever vårdtiden, är sjuksköterskors personliga 

egenskaper, hans eller hennes professionella färdigheter samt vårdinrättningens miljö 

(Gunasekara, Pentland, Rodgers & Patterson, 2014). Patienter upplever dock att de erbjuds 
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begränsade möjligheter att uttrycka sina erfarenheter av psykiatrisk vård (Borg & Kristiansen 

2004; Ning, 2010). Kuosmanen, Hätönen, Jyrkinen, Katjisto och Välimäki (2006) visar att 

tillfredsställelsen med vården är ojämnt fördelad, där yngre kvinnliga patienter tenderar att vara 

mest missnöjda, medan äldre manliga patienter är nöjdast. I en studie av Shatell, Andes och 

Thomas (2008) beskriver patienter som vårdas akut att de känner sig som i ett fängelse. Vidare 

beskriver patienterna känslor av vanmakt och misstro till de som bestämmer, att de är helt i 

personalens makt och att avdelningens regler tillämpas slumpvist på ett sätt som kan vara svårt att 

förstå. Storm och Davidson (2010) pekar på att brist på information om administrerade 

läkemedel, brist på valfrihet angående olika behandlingsformer, samt hot om tvångsåtgärder är 

vanligt förekommande. Patienterna kan ibland uppleva interaktionen med personalen som 

skrämmande då patienterna upplever att de står i vägen för personalens arbete (Shatel, Andes & 

Thomas, 2008). Det som patienterna däremot uppskattar är när sjuksköterskorna tar sig tid för 

dem och visar ett genuint intresse och empati, samt när patienterna får god information om sin 

behandling då sjuksköterskan arbetar närmast läkaren (Gunasekara, Pentland, Rodgers & 

Patterson, 2014). Stenhouse (2010) visar på liknade resultat, att när sjuksköterskorna interagerar 

med patienterna på ett hälsofrämjande sätt, känner patienterna att de får stöd och vård. Patienter 

tycker också att det är viktigt att sjuksköterskor har en positiv attityd till psykiskt sjuka och att de 

önskar att sjuksköterskor har ett mer terapeutiskt inriktat arbetssätt (Rydon, 2005). 

1.4 Utbildningens utmaningar  

Forskning visar att i den psykiatriska vården finns det inte en entydighet i vad som är 

specialistsjuksköterskans egentliga roll. Dock är det angeläget att komma fram till vad som är 

specialistsjuksköterskans roll i psykiatrin och hur utbildningen för professionen ska utformas vad 

gäller kompetens (Bjorklund, 2003; Delaney, 2005; McKie & Naysmith, 2013; Rice, Moller, 

DePascale & Skinner, 2007).  Mckie och Naysmith (2013) menar att utbildningarna/ lärosätena 

bör uppmärksamma bristen på överensstämmelse mellan utbildningarna och praktiken. Enligt 

författarna kan detta genomföras med en mer fri läroplan och att lärosätena utformar 

utbildningarna som både svarar mot studenternas behov och yrkesmässiga krav, utan att förlora 

en kritisk hållning till utbildningen och yrket.  
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Patterson, Curtis och Reid (2008) rapporterar i sin studie att vad nyexaminerade 

specialistsjuksköterskor i psykiatri upplever som avgörande i sin roll, för att kunna ge patienten 

adekvat psykiatrisk omvårdnad, är kommunikationsfärdigheter som kan bidra till att skapa en 

värdefull relation till patienten så att denne känner sig trygg. Vidare anses färdigheter att bedöma 

och planera omvårdnaden, samt värna om patientens behov, intressen och rättigheter i samband 

med planering av omvårdnaden som viktiga.  

Tusaie (2013) menar att för psykiatrisjuksköterskor bör fokus på psykiatrisjuksköterskans roll 

ligga på ett integrerat relationsbaserat patientcentrerat holistisk förhållningssätt  

I Peplaus omvårdnadsteori enligt Forchuk (1993) finns en interpersonell kärna vilken fordrar att 

sjuksköterskan ägnar uppmärksamhet åt den interpersonella processen som sker mellan 

sjuksköterska och patienten istället för endast fokusera på patienten som enbart mottagare av 

vård. I interaktionen med patienten antar sjuksköterskan olika roller, vilka rollerna är beror på 

patientens behov men också på sjuksköterskans befattning, verksamhetsområde samt dennes 

kompetens och erfarenheter (Forchuck, 1993) 

Enligt McClean (2010) är utformandet av kursplaner inom psykiatrisk vård och 

sjuksköterskeutbildning så att de matchar behoven i vården en utmaning, särskilt då både 

samhället och vården är i en ständig förändring. Det här är också vad  

högskoleverket skriver i sin utredning gällande att specialistsjuksköterskeutbildningen bör vara 

anpassningsbar då vården förändras samt att det är utbildningssystemets ansvar att följa 

utvecklingen i vården och likaså är det vårdgivarnas skyldighet att klargöra sina behov av 

utbildning (Sadurskis, 2010)  

 

I högskoleförordningens mål för specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård (som härefter 

kommer omnämnas som HFMS) finns utöver de tolv generella målen för 

specialistsjuksköterskeexamen även tre specifika mål: visa förmåga att observera, bedöma 

åtgärda och utvärdera komplexa vårdbehov, visa förmåga att möta människor i kris, visa sådan 

kunskap som krävs för att medverka i behandling habilitering och rehabilitering inom psykiatrisk 

vård (Högskoleförordningen 1993:100). 
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1.5 Problemformulering 

Databassökningar visar att det saknas forskning inom området för specialistsjuksköterskans 

upplevelse att arbeta utifrån högskolemålen. Då den psykiska ohälsan ökar, leder det till ökat 

antal slutenvårdstillfällen och kostnader för samhället. Samtidig utvärdering från socialstyrelsen 

visar att patienter som vårdats i psykiatrisk slutenvård känner sig föga tillfredställda med 

bemötande, delgivning av information samt delaktighet i vården. Utifrån dessa förutsättningar vill 

studien belysa specialistsjuksköterskornas beskrivning av sin yrkesfunktion och om den stämmer 

överens med högskoleförordningens examensmål för specialistsjuksköterskor (HFMS) i 

psykiatrisk vård.  

1.6 Syfte 

Att undersöka specialistsjuksköterskors beskrivning av yrkesfunktionen och om den är 

överrensstämmande med högskoleförordningens examensmål för specialistsjuksköterskor i 

psykiatrisk vård.  

 

2 Metod  
Kvalitativ metod med en induktiv och deduktiv design användes för att genomföra studien (Polit 

& Beck, 2012).  

 

2:1 Urvalsgrupp 
Tio specialistsjuksköterskor inom psykiatri, verksamma inom psykiatriska sluten- och öppenvård 

deltog i studien. Från början var författarnas ambition att för studiens syfte använda sig endast av 

specialistsjuksköterskor som arbetat inom psykiatrin både före och efter sin specialisering (bilaga 

3) men eftersom författarna antog att dessa kriterier inte skulle ha någon relevans för studiens 

resultat, bestämdes det att genomföra studien med ändrade inklusionskriterier, där sjuksköterskor 

som inte var specialister inom psykiatri och specialistsjuksköterskor inom psykiatri som arbetar 

endast natt, exkluderades från studien.  

Eftersom sjuksköterskorna var tvungna att ha vissa egenskaper för att delta i studien var urvalet 

strategiskt (Polit & Beck, 2012). För att minska risken för enformighet i utfallen, bestämdes det 
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att det fick vara max tre deltagare från varje tillfrågad avdelning (Polit & Beck, 2012).  

 

2:2 Datainsamlingsmetod 
För studien utfördes tio semistrukturerade intervjuer (Polit & Beck, 2012) med 

specialistsjuksköterskor i psykiatri från fem olika avdelningar, där antalet deltagare per avdelning 

varierade mellan 1 och 3. Varje specialistsjuksköterska intervjuades ensam av båda författarna 

samtidigt. Författarna ställde nio frågor utifrån intervjuguiden (bilaga 1). De två första frågorna 

berörde hur länge de arbetat som grundutbildad sjuksköterska, respektive specialistsjuksköterska, 

resten av frågorna var öppna och handlade om upplevelsen av deras yrkesroll. Vid behov, för att 

få informanterna att utveckla och fördjupa sina resonemang ställdes följdfrågor av karaktären 

”berätta mer”, ”hur kommer det sig”, ”kan du utveckla”. Den första intervjun som gjordes var för 

att testa frågorna, men eftersom den höll samma kvalitet som de efterföljande intervjuerna, blev 

den transkriberad och kom att inkluderas i studien.  

 

 

2:3 Tillvägagångssätt 
Fem avdelningschefer, från psykiatriska sluten- och öppenvård, kontaktades via telefon, 

personligen genom besök till avdelningen eller e-post. Efteråt fick avdelningscheferna via mail, 

författarnas anhållan om att få göra studien (bilaga 3). Beviljanden hämtades in muntligt via 

telefon eller e-post. Vissa chefer var behjälpliga med att ge tips om specialistsjuksköterskor som 

kunde vara lämpliga kandidater till intervjuerna. Sedan kontaktades specialistsjuksköterskorna 

via telefon. Andra specialistsjuksköterskor som författarna tyckte var av intresse för studiens 

syfte blev kontaktade först och sedan kontaktades deras chefer för att få tillåtelse för att få 

genomföra intervjuerna. Muntligt samtycke inhämtades av samtliga deltagare i studien efter att de 

tagit del av missivbreven (bilaga 2). Intervjuerna genomfördes i avskildhet på något av 

samtalsrummen på avdelningarna och spelades in med mobiltelefon. Båda artikelförfattarna var 

med under samtliga intervjuerna som tog mellan 10 och 20 minuter, och de flesta av frågorna 

(bilaga 1) med följdfrågor ställdes av JL. Intervjuerna gjordes i april 2015.  
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2:4 Forskningsetiska överväganden 

Att delta i en studie som syftar till att undersöka huruvida specialistsjuksköterskor i psykiatrisk 

vård arbetar efter högskoleförordningens föreskrifter kan upplevas som en kontroll av hur väl 

sjuksköterskan utövar sitt yrke. Informanterna fick tydlig information om att deltagandet var 

frivilligt och att deltagaren närsomhelst och utan att förklara sig kan avbryta. Informanten fick 

också information om detta skriftligt i missivbrevet (bilaga 2) (Helsingforsdeklarationen, 2002). 

De inspelade intervjuerna hanterades konfidentiellt. Vidare kodades intervjuerna av så att 

identifiering av informanterna blev omöjlig.    

 

2:5 Dataanalys  

Dataanalysen skedde i flera steg, först genom en induktiv innehållsanalys av de transkriberade 

intervjuerna (Graneheim &Lundman, 2004) Därefter användes kategorierna som förvalda 

kategorier till att genom deduktiv innehållsanalys jämföra mot Högskoleförordningens  mål för 

specialistsjuksköterskor i psykiatrisk vård (Elo& Kyngäs, 2007) 

2:5:1 Analys 1 

Den induktiva innehållsanalysen som tillämpades används när det är lite känt om området eller 

företeelser som ska utforskas. Det innebär att forskarna inte har förutfattade meningar eller 

förväntningar på resultatet (Graneheim &Lundman, 2004). En av författarna numrerade och 

transkriberade de tio intervjuerna utan att utelämna hummanden, tystnadspauser och skratt etc. 

Därefter lyssnade båda författarna igenom inspelningarna. Vidare läste båda författarna igenom 

transkriberingarna flera gånger för att få en klarare bild av helheten samt diskuterade innehållet 

för att se om det mellan författarna fanns en diskrepans i tolkningen av data. Detta gjordes för 

uppnå samstämmighet i tolkningen av data. Innehållsanalysens samtliga steg gjorde författarna 

tillsammans 

1)Meningar från transkriberingarna som genom sin innebörd var förknippad med studiens syfte 

valdes ut till meningsbärande enheter 2) De meningsbärande enheterna kondenserades vilket 

betyder att meningarna kortas av emedan andemeningen behålls. 3) De kondenserade meningarna 

fick en kod och vars betydelse bedömdes med hänsyn till dess olikheter och likheter. 4) koder 
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med likartad betydelse länkas ihop till underkategorier. 5) Ur underkategorierna mejslades fyra 

kategorier fram. Exempel på analysen i tabell1 

 

Tabell 1 Exempel från analyseringsprocessen 

Meningsbärande 

enheter 

Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Jag är med vid ronder, ger 

injektioner, delar 

läkemedel, rapporterar till 

doktorn, undervisar 

patienter om 

biverkningar, och så 

måste jag observera om 

de har somatiska 

åkommor 

Ger läkemedel, 

undervisar patienter, 

rapporterar mina 

observationer till läkare 

och är med på ronder. 

Observera alla aspekter 

av patienten som jag 

sedan rapporterar 

Helikopterperspektiv Roll 

Som psykiatrisyrra så 

skulle man kunna göra så 

mycket mer än 

abstinensbedömningar, 
kunna ha ett visst 

ordinationsbestämmande, 

självmordsstege alltså 

alltihopa det här men 

neej det är inget som…nej 

vi  gör här. 

Som psykiatrisyrra skulle 

jag kunna göra mer, jag 

skulle klara av  

ordinationsbestämmande 

och självmordstege men 

det gör vi inte här 

Får inte göra sådant jag 

är kapabel till 
Önskade befogenheter Jag har större kompetens 

och jag vill göra mer 

 

 

 

2:5:2 Analys 2 

Resultatet från analys 1 kom fram i form av kategorierna ”Yrkesrollen”, ”Kompetenser”, 

”Uppgifter” och ”Jag har större kompetens och jag vill göra mer”. De tre första användes som 

grunden till analys 2. Det innebär att de tre kategorierna blev en förvald mall till den deduktiva 

innehållsanalysen. Deduktiv metod används när forskare vill testa data på nytt i en annan kontext 

(Elo & Kyngäs,2007). Här var data de kategorier som intervjudata gav och kontexten var målen 
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för examen som specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård som finns i HFMS. Den fjärde 

kategorin innehöll sådant som inte gick att jämföra mot HFMS men som ändå var av intresse då 

det gav en djupare förståelse för specialistsjuksköterskans roll. Här följer HFMS 

(Högskoleförordningens mål för sjuksköterskor), numrerade från 1 till 15. 

 

Högskoleförordningens mål för specialistsjuksköterskeexamen (HFMS) 

Kunskap och förståelse 
1 – visa sådan kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet 
mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och om sambandets betydelse för yrkesutövningen och- 
2 – visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård och hälsoarbetet. 
Färdighet och förmåga 
3 -visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patient och närstående identifiera vårdbehov och upprätta omvårdnadsplan, 
4- visa förmåga att leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder 
5- visa fördjupad förmåga att initiera, genomföra hälsofrämjande och förebyggande arbete, 
6- visa förmåga att integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och situationer 
7- visa förmåga att medverka vid och självständigt utföra undersökningar och behandlingar inklusive vård i livets slutskede 
8- visa vårdpedagogisk förmåga 
Värderingsförmåga och förhållningssätt  
9- visa självkännedom och empatisk förmåga 
10- visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga samhälleliga och etiska aspekter med 
särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna 
11- visa förmåga till professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående och 
12- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens 
Inriktning för psykiatrisk vård 
13- visa förmåga att observera, bedöma, åtgärda och utvärdera komplexa vårdbehov 
14- visa förmåga att möta människor i kris 
15- visa sådan kunskap och färdighet som krävs för att medverka i behandling, habilitering och rehabilitering inom psykiatrisk vård och omsorg. 
 

En strukturerad matrix (tabell 2) enligt Elo och Kyngäs (2007) beskrivning skapades. De tre 

kategorierna från analys 1 med respektive koder jämfördes med alla mål i HFMS, där för varje 

kod kunde författarna identifiera ett eller flera mål från HFMS som specialistsjuksköterskorna 

uppfyllde. 

Tabell 2 Matrixen från deduktiva analyseringsprocessen 

Kategorier och koder Högskoleförordningens mål 
     Yrkesrollen  

       Arbetsledning 2                  

       Samordning 2 

       Somatiska uppgifter 7 & 5 

       Utveckling och kvalitet 14 

       Bedömning 13 
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       Undervisning 8 

     Kompetens  

       Bättre på att diskutera 6 

       Bättre observationsförmåga 13 & 6 

       Gått mer in i rollen som arbetsledare 2 

       Har en annan kontroll på läget 2 

       Har mer individperspektiv 10 

       Ser anhörigas roll 11 

       Bättre professionellt ordförråd 1 

       Kan diskutera mer vetenskapligt 1 

       Fördjupade psykiatriska kunskaper 1 

       Vidgat tankesätt 10 

       Bredare perspektiv 5 

       Djupare förståelse för vad jag gör och 

       varför                      

4 & 5 

       Helhetssyn 10 

       Djupare förståelse för akuta tillstånd och 

       läkemedel 

13 

       Större kunskap om habilitering och reha- 

       bilitering       

15 

     Uppgifter  

       Ta hand om studenter 8 

       Undervisa patienter om läkemedel bättre 1 

       Identifiera problem och behov 3 

       Vetenskapligt underbyggda åsikter på  

       ronder 

6 & 15 

       Använder samtalstekniker 13 

       Behöver inte koppla in läkare lika ofta 13 

       Vårdutveckling 1 
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3 Resultat  
Resultat från första analyen kommer att presenteras i de fyra kategorier som framkom: 

”Yrkesrollen”, ”Kompetenser”, ”Uppgifter” och ”Jag har större kompetens och jag vill göra 

mer”. Resultat från analys 2 kommer att presenteras i text och i tabell2. 

3:1 Resultat 1 

3:1:1 Yrkesroll 

Med yrkesroll menas vad specialistsjuksköterskorna beskriver att de gör till vardags i sin roll. 

Specialistsjuksköterskorna berättade om praktiska göromål och om somatiska och psykiatriska 

observationer och ronder. De upprättade vårdplaner och utvärderade omvårdnaden.  

Specialistsjuksköterskorna upplevde att stor andel av deras tid gick till somatiska observationer 

samt många praktiska medicinska göromål där det ej krävdes specialistkompetens för. De 

upplever att deras kompetens, åsikter och arbetsledarroll togs på allvar i det dagliga rutinarbetet 

av kollegor och medarbetare. Att ha ett övergripande ansvar var något alla 

specialistsjuksköterskor beskrev att de hade men de beskrev att det är en del av 

sjuksköterskerollen som sådan och inte just alltid för att de är specialistsjuksköterskor. 

”Vi är en akut(…)avdelning, tar bara prover, delar mediciner…ehm skriver ut och in och delar 
ytterligare läkemedel…asså man hinner inte, det är bara rusa runt och stressa”(9) 

”Jag har första samtal när patienten söker vården, är arbetsledare och gör vanligt 
(grund)sjuksköterskearbete” (10) 

3:1:2 Kompetens 

Med kompetens avses vad specialistsjuksköterskan anser vara skillnaden i form av stärkta 

förmågor och fördjupade kunskaper före och efter sin specialistutbildning och inte enbart vad 

deras nuvarande yrkesroll innebär. Majoriteten ansåg att utbildningen bidragit till en personlig 

utveckling och en ökad tilltro till sin egen förmåga och kompetens som sjuksköterska. Vidare 

framkom att de fått djupare förståelse för psykiatrin som område samt om psykiatriska sjukdomar 

och läkemedel. Vilket också stärkt förmågan att undervisa patienter samt handleda studenter. 

Deras förmåga att arbeta, tänka och diskutera på ett mer vetenskapligt sätt ökat. Innan 

utbildningen fanns en kunskap om ”vad” man gjorde men att de efter utbildningen hade en 
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djupare förståelse för ”varför” de gjorde på ett visst sätt. Flera specialistsjuksköterskor nämnde 

att de fått en större helhetssyn på patienten att de såg individen samt hur anhörigas roll är en 

viktig del i omvårdnaden. 

”Innan hade jag kanske en förförståelse men det här (specialistutbildningen)ledde till att jag 
hade en förståelse för vad jag gjorde och det har varit oerhört betydelsefullt” (9) 

”Jag har fått mer självförtroende och mer förmåga…att förklara liksom, känner av vad som ska 
göras och så kan jag ju argumentera på bättre sätt och andra grejer med hjälp av teorierna”(2) 

 

3:1:3 Uppgifter 

Med uppgifter avses vad specialistsjuksköterskorna anser vara sina faktiska uppgifter i sitt 

nuvarande arbete och som de förbättrat eller förvärvat genom sin utbildning. 

Specialistsjuksköterskorna berättar att deras funktion på ronderna fått mer tyngd då de 

presenterade sina observationer och ståndpunkter på en högre nivå. De specialistsjuksköterskor 

som arbetade i öppenvården menade att de var mer självständiga och trygga och inte behövde 

vända sig till läkare i samma utsträckning. Ett fåtal sade att de fått arbetsuppgifter relaterade till 

sin kompetens som specialistsjuksköterska och att de uppgifter de fått var vårdutveckling samt att 

vara delaktig i utveckling av vårdmiljön men att det inte var en huvudsaklig sysselsättning. Att 

vara arbetsledare nämndes som något där de upplevde att de fått mer pondus genom utbildningen, 

att de kände att de tog ett mer övergripande ansvar än innan utbildningen och blev lyssnade på. 

Specialistsjuksköterskorna berättade att de använde sig av olika samtalstekniker, motiverande 

samtal och krissamtal. Just att bemöta människor i kris beskrevs i första hand som en personlig 

egenskap men som de genom utbildningen utvecklat och förfinat. 

”..en psykiatrisjuksköterska kommer framförallt till sin rätt på ronderna därför att våran åsikt är 
oerhört viktig i diskussionen med läkarna om patienten..”(7) 

”..vi som är specialistsjuksköterskor och har lång erfarenhet, vi behöver inte koppla in doktorn 
så ofta..” (3) 

3:1:4 Min kompetens är större och jag vill göra mer 

I den här kategorin beskriver specialistsjuksköterskorna att deras kompetens inte utnyttjas till 

fullo. De beskriver att de har både kunskap och kompetens som inte används utan att det blir mer 
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som att utbildningen är något de bär inom sig som de aldrig får riktigt utlopp för. Hos några 

beskrevs det som att det blir så på grund av arbetsplatsens beskaffenhet emedan andra utryckte 

stor frustration. Vidare beskrivs att det är upp till dem själva att utnyttja sin kompetens, de måste 

själva ta tillfället i akt att agera specialistsjuksköterskor. Majoriteten beskrev att gjorde i princip 

samma sak som de grundutbildade sjuksköterskorna. Känslan av att de inte utvecklades som 

specialistsjuksköterskor och att chefer och ledning inte hade någon tydlig beskrivning om vad 

som förväntades av dem som specialistsjuksköterskor beskrevs också. De saknade en tydlig 

beskrivning om vad som var deras åtaganden som specialistsjuksköterskor. De beskrev att ibland 

när de kommit med förslag på en uppgift de sett behov av utifrån sin specialistkompetens inte 

blivit uppmuntrade och att det lades inga resurser på deras förslag. De kände att de tog ett större 

övergripande ansvar även om det var outtalat att de skulle göra det men 

specialistsjuksköterskorna kände att det förväntades av dem. Vidare kunde det även upplevas 

känsligt gentemot medarbetare då de beskrev att det i psykiatrin var flytande gränser om vilka 

som utförde olika arbetsuppgifter. De beskrev att det inte finns någon funktion som endast är 

förbehållet specialistsjuksköterskor i psykiatri som t ex barnmorskor och IVA-sjuksköterskor 

Specialistsjuksköterskorna uppgav flera exempel på funktioner de önskade att de hade utifrån sin 

kompetens, att vara konsult på andra avdelningar inom sjukvården, vårdutveckling, visst 

ordinationsbestämmande, mer tid till att förkovra sig i senaste forskning och implementera den i 

omvårdnaden. Gå fördjupande eller nya kurser inom det området där de är verksamma, ha en mer 

samordnade funktion, leda grupper, psykoedukation, leda utvecklingsarbete, närståendearbete 

och mer befogenheter att ta beslut kring patienternas vård. Vidare framkom även att det vore 

önskvärt med mentorskap under en period för nyexaminerade specialistsjuksköterskor 

”jag skulle till exempel konsultera andra avdelningar, det tror jag absolut jag är kompetent att 
göra. Ehm, om man ändrade forumet så att det inte behövde vara en läkare som konsulterade 
utan någon som faktiskt kan hantera ångest och beskriva mediciner för patienterna. Det kan ju 
komma en AT eller underläkare och där har ju jag oftast bättre koll än de har…så jag önskar 
man kunde bli mer trygg med min kompetens och erfarenhet att den skulle användas..ja.(10)” 

”de förväntningar man har på specialistsjuksköterska och grund sjuksköterska är de samma i den 
dagliga vården och…bemötande av patienterna. Det är sällan vi pratar om skillnaderna och 
ibland kan jag tänka..ehm man kan ju få fantasier om varför det är så. Det kan vara en känslig 
fråga kanske..”(1) 
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3:2 Resultat 2: Överrensstämmelse mellan 
specialistsjuksköterskornas beskrivning och HFMS 

Kategorin ”yrkesrollen” i jämförelse mot HFMS visar att specialistsjuksköterskorna i sin 

beskrivning av rollen använder sig av målen 2,7,8,13,14 och 15. De använder sig av tre av fyra 

områden inom målbeskrivningen såsom kunskap och förståelse, färdighet och förmåga, och 

inriktning mot psykiatrisk vård. Det specialistsjuksköterskorna i föreliggande studie inte beskrev 

om sin roll var området värderingsförmåga och förhållningssätt. 

Kategorin ”kompetensen” i jämförelsen mot HFMS visar att specialistsjuksköterskorna använder 

sig av mål 1,2,4,5,6,10,11,13. Specialistsjuksköterskornas beskrivning innefattar alla områdena i 

målbeskrivningen kunskap och förståelse, färdighet och förmåga, värderingsförmåga och 

förhållningssätt samt inriktning mot psykiatrisk vård. 

I kategorin ”uppgifter” i jämförelse med HFMS kunde det avläsas att specialistsjuksköterskorna 

använde sig av mål 1,3,8 och 13. Det innefattar områdena kunskap och förståelse, färdighet och 

förmåga, och inriktning mot psykiatrisk vård. Det innefattar inte området värderingsförmåga och 

förhållningssätt. 

 

4 Diskussion  

4:1 Diskussion huvudresultat  

Studiens syfte var att få en djupare förståelse för specialistsjuksköterskans beskrivning av sin 

yrkesfunktion och om den är överrensstämmande med högskoleförordningens mål för 

specialistsjuksköterskor i psykiatri. Specialistsjuksköterskorna beskriver att mycket av deras 

vardagliga arbete inte är sådant som kräver specialistkompetens, även om de själva tar vara på 

tillfällen att använda specialistkompetens. De beskriver att specialistutbildningen inte bara gett 

dem nya och fördjupade kunskaper som de kan använda i omvårdnadsarbetet men också ett ökat 

självförtroende och en personlig utveckling i deras vårdgivarroll i interaktionen med patienten, 

vilket är i linje med Peplaus omvårdnadsteori (Furchuk, 1993). Vid jämförelse mellan 

beskrivningen av yrkesfunktionen och HFMS (se tabell 2) uppfyller specialistsjuksköterskorna de 
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uppsatta målen. Vidare beskriver specialistsjuksköterskorna att de önskar mer specifika 

arbetsuppgifter exempelvis uppgifter som endast specialistsjuksköterskor i psykiatri får utföra. 

De vill även se en tydligare beskrivning från ledning och chefer vad som åligger 

specialistsjuksköterskorna samt utökade befogenheter som är i nivå med deras högre utbildning. 

 

4:2 Metoddiskussion 

Författarna valde att använda en kvalitativ metod med deskriptiv design, denna metod är enligt 

Polit och Beck (2012) den mest lämpade då studien avsåg belysa beskrivningar och upplevelser. 

Personliga intervjuer ses enligt Polit och Beck (2012) som det bästa sättet att få deltagarna att 

berätta fritt med egna ord vilket kan ge mer djup i resultatet. För att stärka studiens trovärdighet 

så tar författarna de tre begreppen, pålitlighet, överförbarhet och tillförlitlighet i beaktning utifrån 

Graneheim och Lundmans (2003)  beskrivning. 

4:2:1 Pålitlighet/credibility  

Pålitlighet avser enligt Graneheim och Lundman (2003) sanningshalten i data och riktigheten i 

hur tolkningen av data utförts. För att minska risken för att data förbisetts eller att onödig data 

använts eller att kategorierna inte representerar insamlad data har författarna läst igenom 

materialet flertalet gånger samt haft ideliga överläggningar kring tolkningen av data emellan sig. 

Pålitlighet innefattar även val av kontext, datainsamlingsmetod, och vilket fokus studien har. För 

att stärka studiens pålitlighet har författarna försökt minimera risken att undersökningsgruppen är 

allt för likriktad genom att strategiskt välja ut specialistsjuksköterskor med varierande grad av 

erfarenhet både före och efter sin specialistutbildning, etnisk bakgrund, utbildningsort, ålder och 

lika typer av inriktning på arbetsplats. En faktor som ytterligare stärkt pålitligheten är att 

författarna försökt uppnå ett större djup i data genom båda författarna medverkade vid 

intervjuerna och att en av författarna ställde frågor utifrån en intervjuguide medan den andre 

författare lyssnade och ställde förtydligande och fördjupande följdfrågor och när så nödvändigt 

förde tillbaka samtalet till studiens syfte.  
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4:2:2 Dependability/tillförlitlighet 

Nästa del i att stärka trovärdigheten är tillförlitlighet.  Tillförlitligheten beskriver stabiliteten av 

data och på vilket vis data samlats in på över tid och under andra förhållande (Polit & Beck, 

2012). Vidare beskriver tillförlitligheten om det är troligt att utfallet av studien skulle bli det 

samma om det replikerades med liknande eller samma deltagare och i en liknande eller samma 

kontext. I datainsamlingen användes en intervjuguide men de förtydligande och fördjupande 

följdfrågorna varierande beroende på hur utförligt svaret var. Studiens replikerbarhet kan ha 

försämrats av det och sänkt graden av tillförlitlighet. Det är möjligt att deltagarna känt 

författarnas frågor som en kontroll på deras arbetsprestationer och därför framställt sig från en 

mer positiv sida, likaså kan de ha upplevt intervjutillfället som ett tillfälle att ventilera sitt 

missnöje. Studiens resultat kan ha påverkats av detta genom svaren blivit för positivt eller för 

negativt färgade. Graneheim och Lundman (2003) menar att det finns en risk för att data som 

samlas in över tid kan vara inkonsekvent vilket påverkar tillförlitligheten negativt. Intervjuerna 

utfördes under två veckors tid så det förefaller föga troligt att det tillkommit en förändring som 

påverkat deltagarnas svar och sättet data samlades in på.  

 

4:2:3 Överförbarhet/Transferability 

Med överförbarhet avses i vilken utsträckning resultatet kan överföras till andra grupper eller 

andra kontexter. Det är läsaren som avgör huruvida studiens resultat är överförbara för att kunna 

göra det måste läsaren få relevant information. I föreliggande studie har författarna därför valt att 

detaljerat beskrivit urval, karaktäristika hos deltagarna, datainsamlingsmetod, 

analyseringsprocesserna. Resultaten i form av kategorier, koder och måljämförelser är tydligt 

redovisade i tabellform och förstärks genom förtydligande exempel i citatform 
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4:3 Resultatdiskussion 

4:3:1 Högskolemålen  

Föreliggande studie visade att specialistsjuksköterskornas beskrivning av sin funktion motsvarar 

målen HMFS satt upp för examen för specialistsjuksköterskor med inriktning mot psykiatrisk 

vård (dock nämns inte mål 7 men det har sin naturliga förklaring i att patienter i livets slutskede 

vanligtvis inte vårdas på psykiatriska avdelningar). Det innebär enligt studiens analys inte att 

specialistsjuksköterskorna uppfyller alla delar inom samma mål samt att målen även är breda och 

går in i varandra varpå specialistsjuksköterskorna ibland uppfyller flera mål med en handling.  

Beskrivningen från specialistsjuksköterskorna avseende sin roll, kompetens och uppgifter visar 

att vad de beskriver att de gör, och hur de resonerar och reflekterar kring sin yrkesfunktion finns 

med i målbeskrivningarna i HFMS . Detta går i linje med Mckie och Naysmith (2013) som i sin 

studie anser att det bör ingå som mål i läroplanen att lära specialistsjuksköterskor att tänka och 

handla kritiskt samt ha en reflekterande hållning. Detta liknar mycket vad HFMS innefattar och 

vad specialistsjuksköterskor i Sverige får med sig genom sin utbildning. 

  

4:3:2 Yrkesroll  

I föreliggande studie visar det sig att specialistsjuksköterskorna i sitt dagliga arbete utförde 

många sysslor som inte specifikt krävde specialistkompetens såsom läkemedelsutdelning och 

somatiska kontroller. Tusaie (2012) anser att förvånande många specialistsjuksköterskor går med 

på att deras roll till stor del består av läkemedelhantering samt vissa terapeutiska inslag. Detta är 

förvisso en amerikansk artikel men visar ändå på att det finns en liknande situation internationellt 

sett. Strategigruppen (2015) vid akademiska sjukhuset i Uppsala har tagit fram en modell som 

visar vad som skiljer specialistsjuksköterskans och grundsjuksköterskans och skötarens 

arbetsområden. Det specialistsjuksköterskorna i föreliggande studie främst beskriver att de gör i 

sin vardag stämmer väl överens med modellen och vad som är specifik omvårdnad på 
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grundläggande nivå såsom läkemedelshantering, medverka vid rond, medverka till en god och 

säker personcentrerad vård. 

 

4:3:3 Kompetens  

I föreliggande studie beskriver flera specialistsjuksköterskor att de under och efter sin utbildning 

genomgått en personlig utveckling och en större tilltro till sig själva som sjuksköterskor, att 

förhålla sig till vetenskap och en djupare förståelse för hela området psykiatri. McKie och 

Naysmith (2013) skriver i sin studie om psykiatrisjuksköterskor att kunskap, självmedvetenhet 

och personlig utveckling hör ihop och utvecklas under utbildningens gång genom att studenten 

införlivar tidigare erfarenheter från arbete, sitt eget liv och livshändelser i stort och att studenten 

på så sätt inte bara lär sig inför sin profession men också lär sig för livet. Vidare framkom inom 

kategorin kompetens att specialistsjuksköterskorna upplevde att deras syn på bemötande, 

patientperspektiv helhetssyn, och individperspektiv förstärkts genom utbildningen och att det var 

en av de viktigaste delarna av omvårdnaden. Detta indikerar att specialistsjuksköterskornas 

förstärkta förmågor gällande synen på patienten stämmer överens med vad högskoleverket 

skriver i sin utredning om patientens mer betydande roll i vården och att vården ska bygga på 

respekt för patientens självbestämmande och integritet, samt att patientens rätt till information om 

sin vård ses som grundläggande för en personcentrerad vård (Sadurskis, 2010).  Trots 

överensstämmelse med sjuksköterskornas beskrivning av sin syn på patientens betydelse, HFSM 

och högskoleverkets utredning finns studier som visar på en diskrepans med vad sjuksköterskor 

anser som god omvårdnad och patienternas upplevelse av omvårdnad. Papastavrou, Efstathiou, 

Charalambous  (2010) menar att det finns ett behov av en förbättrad interaktion mellan patient 

och sjuksköterska på så sätt att omvårdnaden inte kan baseras på sjuksköterskans antagande om 

vad patienten behöver. Vidare menar Papastavrou et al (2010) att kärnan till att patienten 

upplever en god vård är att sjuksköterskan och patienten gemensamt kommit fram till vad 

patienten behöver.  
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4:3:4 Uppgifter  

I föreliggande studie framkom i kategorin uppgifter vad specialistsjuksköterskorna upplevde att 

de gjorde som var direkt relaterat till sin specialistutbildning. Där beskrev de att de lärt sig 

samtalsteknik och krissamtal. Ett av de specifika målen för specialistsjuksköterskor med 

inriktning mot psykiatri enligt HFMS är att ha förmåga att möta människor i kris. Detta beskrevs 

främst som något som var en personlig egenskap men som de ändå fått mer kunskap om genom 

specialistutbildningen och som de använde sig av.  Enligt Forchuck (1993) är en av Peplaus roller 

konsultrollen, den kräver talang och färdigheter. För detta krävs fingertoppskänsla och fördjupade 

kunskaper i verbal och icke verbal kommunikation samt att sjuksköterskan är en aktiv lyssnare. 

Är sjuksköterskan osäker i den här rollen kan samtalet lätt falla över i att endast ge råd vilket inte 

leder till samtalets önskade utfall om en förändring som patienten önskar få till. 

 

4:3:5 Jag har mer kompetens och jag vill göra mer 

I den här kategorin framkommer att specialistsjuksköterskorna utförde i princip samma arbete 

som sina grundutbildade kollegor. Detta upplevdes ibland som tröstlöst och oinspirerande att 

specialistsjuksköterskerollen var så otydlig utåt sätt och vad som förväntades av dem emedan de 

själva visste vad de var förmögna till. Tuvesson, Eklund och Wann- Hansson (2011) kommer i 

sin studie fram till att en otydlig rollidentitet leder till upplevd stress. Vidare menar Tuvesson et 

al (2011) det är av vikt att chefer tydliggör psykiatripersonalens roller och gör dem mer uttalade 

och synliga för att förbygga stress. Liknande resultat kommer också Madathil, Heck och 

Schuldberg (2014) fram till men de betonar även att en mer autonom roll ger mindre upplevd 

stress samt vilken typ av ledarstil hos ledningen som finns på arbetsplatsen har betydelse. Studier 

som dessa bör tas i beaktning relaterat till specialistsjuksköterskorna i föreliggande studies 

beskrivning av hur de saknar en tydlig beskrivning av vad som åligger dem som specialister. 

Beskrivningen från specialistsjuksköterskorna, att det i psykiatrin kan upplevas svävande om vem 

som gör vilka uppgifter har även Graf (2012) sett i sin intervjustudie där omvårdnadspersonal var 

av uppfattningen att frånvaro av olikheter mellan yrkesgrupper minskar statusskillnader i 

arbetsgruppen vilket skulle underlätta samarbetet. Graf (2012) poängterar dock att inga tidigare 

studier stödjer detta synsätt.  
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Vidare beskriver specialistsjuksköterskorna att de vill ha och klarar av mer avancerade uppgifter 

relaterat till sin utbildningsnivå detta innefattade bland annat att konsulterande av psykiatri, visst 

ordinationsbestämmande och större beslutsfattande ansvar om patienternas vård. Elsom, Happel 

och Manias (2005) visar i sin studie att när sjuksköterskor med befogenheter som konsultation 

och tillstånd att ordinera vissa läkemedel var patienterna minst lika nöjda med vården än om de 

träffat en läkare. Sjuksköterskorna gav lite mer tid, de gav mer hälsorelaterade råd och följde upp 

vården oftare. Patienterna rapporterade att de var mindre oroliga för sin hälsa jämfört med de som 

träffat en läkare. Elsom et al (2005) menar att det visar på sjuksköterskans suveränitet vad gäller 

holistisk vård och kommunikation. 

 

4:4 Slutsats 

Specialistsjuksköterskorna i den här studien uppfyller målen enligt HFMS. Vidare visar studien 

att specialistsjuksköterskorna är medvetna om sin roll, vad som de är kapabla till, sin kunskap 

och vad de vill göra relaterat till sin utbildning. Däremot finns en diskrepans i praktiken om vad 

de faktiskt gör som specialistsjuksköterskor. Ett par specialistsjuksköterskor hade förvisso mindre 

omfattande uppdrag som specialistsjuksköterskor. Studien visar ett stort behov av att chefer och 

ledning tydliggör skillnader mellan specialistsjuksköterskor och grundutbildade. Det finns 

mycket kunskap och kompetens som skulle komma vården, patienterna och samhället till gagn 

men som förblir en kunskap specialistsjuksköterskorna bär med sig istället för att den tas till vara 

och utvecklas. Mycket ansvar ligger på specialistsjuksköterskorna själva att använda sig av sin 

kunskap. Det blir dock en paradoxal kamp då det å ena sidan är brist på specialistsjuksköterskor 

och efterfrågan är stor och å andra sidan verkar det ibland oklart vad det är som en arbetsplats 

förväntar sig av specialistsjuksköterskorna. Författarna föreslår vidare forskning i ämnet, 

förslagsvis vad specialistsjuksköterskorna vill göra själva samt hur vården kan på ett mer adaptivt 

sätt ta tillvara på specialistsjuksköterskornas kunskaper. 
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(Bilaga 1) 

Studiens frågor: 

1. Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 

2. Hur länge har du arbetat som specialistsjuksköterska? 

3. Beskriv vad du gör i din yrkesroll… 

4. Berätta hur du tänker om högskoleförordningens mål, på vilket vis använder du dig av dem i 

din yrkesroll? 

5. Upplever du att det finns någon tydlighet i målen? Berätta. 

6. Vad upplever du som positivt med målen, finns det utrymme för förbättringar i så fall vad?  

7. Hur upplever du din yrkesroll i jämförelse med tiden innan specialistexamen? 

8. Hur upplever du din yrkesroll i förhållande till högskoleförordningens mål? 

9. Hur var specialistutbildningen du gick utformad för din yrkesroll, och var den 

överensstämmande med högskoleförordningens mål? 
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(Bilaga 2) 

 

Missivbrev  

Vi vill erbjuda ett tillfälle att delta i en studie om specialistsjuksköterskors upplevelse av sin 

yrkesfunktion inom psykiatrisk vård. 

Vi är två specialistsjuksköterskestudenter i psykiatri Jessica Lindström och Roman Zafirov som 

studerar vid Uppsala universitet. Vi ska nu skriva vår magisteruppsats och söker 

specialistsjukskörskor i psykiatri som arbetat inom psykiatrisk vård i minst i fyra månader samt 

arbetat inom psykiatrisk vård innan specialistsjuksköterskeutbildningen. 

 

Syfte  

Att undersöka specialistsjuksköterskors beskrivning av yrkesfunktionen och om den är 

överrensstämmande med högskoleförordningens examensmål för specialistsjuksköterskor i 

psykiatrisk vård.  

 

Utförande 

Studien kommer genomföras med personliga intervjuer i april 2015 som spelas in på en ljudfil. 

Vi beräknar att varje intervju kommer ta mellan 10-40 minuter och önskar att du själv väljer plats 

där du känner dig bekväm (helst en avskild del på arbetsplatsen eller annan plats med lugn 

atmosfär). I annat fall kommer vi boka en lugn plats.  

 

Anonymitet 

Vi säkerställer anonymitet i presentation av resultatet genom att avpersonifiera och koda allt 

insamlat material. Resultatet kommer inte att kunna kopplas till enskilda deltagare. 

Datamaterialet kommer att behandlas konfidentiellt och endast av oss två studenter.  

 

 

För frågor kontakta gärna oss via mobiltelefon eller mail.  

Jessica Lindström, Jessica.Lindstrom.0298@student.uu.se, tel 076 271 51 77                                     

 Roman Zafirov,    Roman.Zafirov.6414@student.uu.se,     tel: 076 855 93 63  
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Handledare  

Caisa Öster, lektor, specialistsjuksköterska 

Institutionen för neurovetenskap 

Caisa.oster@neuro.uu.se 
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(Bilaga 3) 

Till avdelningschef 

 

vid 

            klinik, sjukhus, vårdenhet 

 

Härmed anhålls om tillstånd att i examensarbetet, som ingår som del i utbildning vid 

specialistsjuksköterskeutbildningen i psykiatri, Uppsala Universitet, söka uppgifter enligt den 

beskrivning som ges nedan.  

 

Kort beskrivning av studiens uppläggning  

 

Introduktion 

Enligt socialstyrelsens riktlinjer för psykisk ohälsa 2013 ökar den psykiska ohälsan samt 

kostnaderna för vården (Socialstyrelsen, 2013). Forskning visar att det inte finns en entydighet i 

vad som är specialistsjuksköterskans egentliga roll i den psykiatriska vården men att det är 

angeläget att komma fram till vad som är specialistsjuksköterskans roll i psykiatrin och hur 

utbildningen för professionen ska utformas (Bjorklund, 2003; Delaney, 2005; McKie & 

Naysmith, 2013; Rice, Moller, DePascale & Skinner, 2007). Ett av de mål som ingår i 

högskoleförordningens krav för yrkesutövning som specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård 

är att ”visa förmåga att observera, bedöma åtgärda och utvärdera komplexa vårdbehov” Ett annat 

mål är ”visa förmåga att möta människor i kris, visa sådan kunskap som krävs för att medverka i 

behandling habilitering och rehabilitering inom psykiatrisk vård” (Högskoleförordningen 

1993:100). 
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Problemformulering  

Databassökningar visar att det saknas forskning inom området för specialistsjuksköterskans 

upplevelse att arbeta utifrån högskolemålen. Då den psykiska ohälsan ökar, leder det till ökat 

antal slutenvårdstillfällen och kostnader för samhället. Samtidig utvärdering från socialstyrelsen 

visar att patienter som vårdats i psykiatrisk slutenvård känner sig föga tillfredställda med 

bemötande, delgivning av information samt delaktighet i vården. Utifrån dessa förutsättningar vill 

studien belysa om specialistsjuksköterskor i psykiatrisk vård upplever att yrkesutövningen är 

överrensstämmande med högskoleförordningens mål för specialistsjuksköterskor i psykiatrisk 

vård samt om sjuksköterskor i sin yrkesutövning använder sig av Peplaus roller.  

 

 

Syfte 

Att undersöka specialistsjuksköterskors beskrivning av yrkesfunktionen och om den är 

överrensstämmande med högskoleförordningens examensmål för specialistsjuksköterskor i 

psykiatrisk vård.  

 

Metod  

Studien kommer utföras med en deskriptiv design och med kvalitativ ansats. 

Datainsamling kommer ske genom semistrukturerade intervjuer med enskilda sjuksköterskor. 

Intervjuerna kommer att ljudinspelas och kommer därefter att transkriberas och analyseras genom 

en kvalitativ innehållsanalys.   

 

Urval  

Urvalet kommer ske genom ett bekvämlighetsurval baserat på de första åtta tillfrågade 

specialistsjuksköterskorna som tackar ja.  
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Inklusionskriterier  

Specialistsjuksköterskor i psykiatri som varit examinerade sedan minst 4 månader samt innan sin 

examen arbetat med psykiatrisk omvårdnad. 

 

Exklusionskriterier 

Sjuksköterskor som inte uppfyller någon av inklusionskriterierna. 

 

Etiska aspekter 

Att delta i en studie som syftar till att undersöka huruvida specialistsjuksköterskor i psykiatrisk 

vård arbetar efter högskoleförordningens föreskrifter kan upplevas som en kontroll av hur väl 

sjuksköterskan utövar sitt yrke. Informanten kommer få tydlig information om att deltagandet är 

frivilligt och att deltagaren närsomhelst och utan att förklara sig kan avbryta. Informanten 

kommer också att få information om detta skriftligt i missivbrevet (Helsingforsdeklarationen, 

2002). De inspelade intervjuerna kommer att hanteras konfidentiellt. Vidare kommer intervjuerna 

kodas av så att identifiering av informanterna är omöjlig.     

  

 

Studenter 

Jessica Lindström                                   

 Roman Zafirov,     
                                                     

Handledare  

Caisa Öster, lektor, 

specialistsjuksköterska  
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