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SAMMANFATTNING 

 

Syfte: Denna studie undersöker uppfattningar och förväntningar på den specialistutbildade 

sjuksköterskan från övriga professioner inom det psykiatriska teamet.  

Metod: Strukturerad kvalitativ och kvantitativ enkätstudie utförd på två öppna psykiatriska 

kliniker. Data analyserades med en deskriptiv ansats. 

Resultat: Resultatet visade att knappt 50 procent av respondenterna uppger sig veta vad som 

skiljer i formell kompetens mellan en specialistutbildad och en grundutbildad sjuksköterska.  

Ändå uppger samtliga respondenter att det är viktigt att det finns specialistutbildade 

sjuksköterskor på arbetsplatsen. Nästa alla förväntar sig att den specialistutbildade 

sjuksköterskan har högre kompetens än den grundutbildade. Den ökade kompetens som 

förväntades gällde psykiatriska sjukdomar/diagnoser samt läkemedel. Inga skillnader i 

arbetsuppgifter rapporterades mellan den specialist- och den grundutbildade sjuksköterskan. 

En osäkerhet kring specialistsjuksköterskans roll och kompetens finns både utifrån och från 

sjuksköterskan själv.  

Slutsats: För att särskilja arbetsuppgifter mellan grundutbildade och specialistutbildade 

sjuksköterskor bör kännedomen om skillnaderna klargöras menar författarna. För om 

verksamheten inte känner till kompetensen, uppskattas den inte och därmed används inte 

kompetensen i det kliniska arbetet. 

Vidare behöver ett förtydligande göras av vilken kompetens som behövs i det kliniska arbetet.  

 

Nyckelord: Professionell kompetens, förväntningar, sjuksköterskans roll, psykiatrisk vård. 



 

 

Abstract 

 

Aim: This study was intended to investigate the perceptions and expectations of the specialist 

nurse from other professionals in the psychiatric team. 

Method: The study was implemented as a structured questionnaire survey with both closed 

and open questions. Data was collected in two open psychiatric clinics and analyzed using 

descriptive approach. 

Results: The results showed that less than 50 percent stated they know what divides of formal 

qualification from a specialist trained and a basic trained nurse. Yet all respondents mean it is 

important that there are specialized nurses in the workplace. Almost everyone expects the 

specialist trained nurse to have greater skills than the basic trained. The increased skills that 

were expected were related to psychiatric illnesses/diagnoses and medications. Also more 

knowledge regarding the treatment of patients in psychiatric care were expected from the 

other professions in the team.  

All respondents except one stated that the duties do not differ for the specialist nurse and the 

basic trained nurses in the workplace. Uncertainty about the specialist nurse role and 

competence are both from the colleague and from the nurse herself. 

Conclusion: In order to distinguish tasks between basic training and specialized nurses, the 

awareness of the differences in skills should be made clear, the authors claim. Because if you 

do not know the difference, you do not appreciated it and therefore the skills will not be used. 

Further, a clarification of what competence is needed in the clinical work must be made.  

 

Keywords: Professional Competence, expectations, nurse´s role, Psychiatric Health Care. 
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INTRODUKTION 

Intresset för att göra denna studie väcktes då vi uppmärksammat en känsla av otillräcklighet 

och osäkerhet hos sjuksköterskor gällande förväntningar på kompetens i arbetslivet. 

Sjuksköterskeyrket genomströmmas av en mängd olika intressen som styr yrkesutövningen. 

Socialstyrelsen (2005) har upprättat riktlinjer för yrkesutövningen i form av en 

kompetensbeskrivning för den legitimerade sjuksköterskan vilket skall säkra en god vård för 

samhällets alla medborgare, Universitetskanslerämbetet (2015a) som styr utbildningen samt 

internationella intressen som strävar efter likriktning till exempel Bolognaprocessen 

(Universitetskanslerämbetet, 2015b). Därutöver styr det vårdvetenskapliga huvudområdet den 

teoretiska utbildningen i kombination av praktiskt yrkesutövande och medicinsk vetenskap, 

men även socialvetenskap och beteendevetenskap.  

Internationellt har en etisk kod framtagits för sjuksköterskor som Svensk 

Sjuksköterskeförening översatt vilken ligger till grund för undervisningen (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014a).  

En engelsk studie av Rungapadiachy, Madill & Gough (2006) undersökte nyutbildade 

specialistsjuksköterskors uppfattningar av sin egen roll inom den psykiatriska vården. 

Resultatet visade att många upplevde ett gap mellan teori och praktik. De intervjuade 

uttryckte en entusiasm över att använda de nya kunskaperna, men att det sedan inte fanns 

utrymme för dessa i det praktiska arbetet. Flera av de intervjuade i studien menade att den 

största delen av kunskapen var den de hade erhållit genom arbetet.  

En nyfikenhet väcktes därför hos oss att närmare utforska vilka förväntningar som finns på 

specialistsjuksköterskan inom psykiatrin, från representanter för de professioner som hen 

arbetar tillsammans med. 

 

Teori och praktik för sjuksköterskor 

År 1977 blev sjuksköterskeutbildningen en högskoleutbildning som skulle ha sitt fundament i 

en egen vetenskap vilken fastslogs att bli vårdvetenskap. Därmed blev utbildningen 

forskningsanknuten så som andra akademiska utbildningar. År 1993 blev i och med 

Högskolereformen sjuksköterskeutbildningen treårig för att sedan byggas på med 

specialistutbildningar inom olika områden. En anledning till att utbildningen blev treårig har 

att göra med att färdigheter så som kritiskt tänkande, reflektion och problemlösning, trots 

anspråk på högre högskolemässighet, fått stå tillbaka för de yrkesspecifika delarna under den 

tidigare tvååriga utbildningen. Tanken med den treåriga utbildningen var att ett mer 
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vetenskapligt förhållningssätt skulle uppstå vilket även ledde till en ökad teoretisering och ett 

ökat avstånd mellan teori och yrkespraxis (Fransson, 2003).   

Sjuksköterskestudenter ska tillägna sig kunskaper som innefattar dels den akademiska examen 

som följer högskolelagen dels yrkesexamen som följer riktlinjerna för sjuksköterskeyrket. 

Både högskoleförlagda och verksamhetsförlagda utbildningsmoment ska utgå från vetenskap 

och beprövad erfarenhet. Det betyder följaktligen att en och samma utbildning skall tillgodose 

såväl högskolelagens intentioner som yrkeslivets behov. Teoretiska och praktiska kunskaper 

skall integreras med varandra så att studenterna ges möjlighet att utveckla både vetenskapligt 

förhållningssätt och relevant yrkeskompetens (Ohlsson 2009). 

 

Det vårdvetenskapliga perspektivet 

Wiklund Gustin, Rydenlund och Kulzer (2010) betonar att det vårdvetenskapliga 

kunskapsteoretiska perspektivet är subjektivt till skillnad från de medicinska och 

psykologiska vetenskaperna som i högre grad är objektiva. Det subjektiva perspektivet stöds 

av Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, (SFS, 1982:763) som beskriver hur vården skall ges med 

respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet samt bygga 

på respekt för patientens självbestämmande och integritet. För att säkerställa att dessa 

bestämmelser följs inom Hälso-och sjukvården finns den statliga tillsynmyndigheten 

Inspektion för vård och omsorg (2015). 

Wiklund Gustin et al. (2010) beskriver att kunskapen kan förstås och tillämpas på olika sätt av 

olika sjuksköterskor i olika situationer. Vidare beskrivs att tillämpningen av vetenskaplig 

kunskap för sjuksköterskor är en reflektiv process där kunskapen till viss del formas i nuet 

genom att en vetenskapligt grundad kunskap sätts i förhållande till den unika patienten. 

Således ska en sjuksköterska ha en vetenskaplig kunskapsgrund som en bas för bedömningar 

och agerande som skapar en förmåga att kunna reflektera i situationen med patienten och just 

dennes specifika problem och behov. Samtidigt måste förutsättningarna för avancerad 

omvårdnad ses mot bakgrund av ökade samhälleliga krav på effektivisering och vikten av 

kostnadseffektivitet. Omvårdnad bedrivs och utvecklas inom ramen för samhällets 

prioriteringar, värderingar och resursfördelning (Edberg, Ehrenberg, Friberg, Wallin, Wiljk & 

Öhlen, 2014). Lützén, Cronqvist, Magnusson & Andersson (2003) menar att det inte är 

problemfritt för sjuksköterskor att tillämpa etiska principer i praktiken. Författarna menar att 

detta beror på att hälso och sjukvården är orienterad mot vad som ger den största nyttan 

medan omvårdnaden är inriktad mot den enskilda patientens behov. Sjuksköterskorna anses 
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vara ansvariga för kvaliteten på den vård de ger, men att de sällan är involverade i den policy 

som styr själva verksamheten.  

 

Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskan har enligt Socialstyrelsen (2005) tre huvudområden i sin profession.  

 Omvårdnadens teori och praktik 

 Forskning, utveckling och utbildning  

 Ledarskap 

Dessa tre områden skall genomsyras av en helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt, med en 

värdegrund som vilar på en humanistisk syn på människan. Sjuksköterskans roll skall 

dessutom vila på en grund av yrkeskunnande, kompetens och förhållningssätt och leda till en 

god och säker vård.  

Sjuksköterskans roll är utformad för att i enlighet med HSL säkerställa en god hälsa och en 

vård på lika villkor för hela befolkningen (SFS, 1982:763) och skall arbeta för utveckling av 

kunskapsområdet (vårdvetenskap) genom att främja forskning, kvalitet och utbildning inom 

vård och omsorg (Svensk sjuksköterskeförening, 2010a).  

 

Psykiatrisk omvårdnad och specialistsjuksköterskans roll 

Sex kärnkompetenser har internationellt identifierats och framtagits vilka har föreslagits gälla 

för alla professioner yrkesverksamma inom vård och omsorg. Dessa har antagits av Svensk 

sjuksköterskeförening (2010b; 2014b) och innefattar: personcentrerad vård, evidensbaserad 

vård, teamsamverkan, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård samt 

informatik. Utifrån dessa sex kärnkompetenser kan specialistsjuksköterskans kompetens 

förstås. 

Lidskog (2009) beskriver den personcentrerade vården och menar att när patientens egen 

upplevelse sätts i fokus kommer det interprofessionella arbetet naturligt då behoven oftast 

sträcker sig över flera professioners kunskap och ansvarsområden.  

En studie som undersökt vad patienter upplever som viktigt för kvaliteten inom den 

psykiatriska vården visar att det är av stor vikt att sjuksköterskan fungerar som en slags 

företrädare för patienten. Patienterna upplevde ett behov av att försvaras från de samhälleliga 

fördomarna kring patienter med psykisk ohälsa samt att få stöd i att hantera den skam många 

upplevde förknippad med sin psykiska sjukdom. Detta framstod som en väsentlig del av 

omvårdnadsarbetet (Schröder, Ahlström & Larsson, 2006). Hugo (2001) undersökte vilka 

attityder som fanns kring personer med psykisk ohälsa bland vårdpersonal som arbetar inom 
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psykiatrin i Australien. Tillfrågade yrkesgrupper var psykiatriker, psykologer, 

psykiatrisjuksköterskor, socionomer och terapeuter. Psykiatrisjuksköterskorna visade sig ha 

den mest positiva attityden till prognos och behandling. Enligt studien hade yrkesgrupperna 

inom psykiatrin en mer negativ syn på prognos och långsiktliga resultat av psykisk ohälsa 

jämfört med den allmänna befolkningen.  

 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2010b) ansvarar sjuksköterskan för att patientens 

omvårdnadsbehov uppmärksammas och tillgodoses samt att ett bra flöde i vårdkedjan skapas. 

Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor (2014) har sammanställt en 

kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterskor med inriktning mot psykiatrisk vård. 

Denna kompetensbeskrivning beskriver hur den psykiatriska omvårdnaden har en 

utgångspunk i alla människors möjligheter till utveckling samt att alla personer med en 

psykisk sjukdom har rätt till personcentrerad säker vård som stödjer personens 

självständighet. Vidare beskrivs hur den psykiatriska omvårdnaden syftar till att stärka 

patientens förmåga att hantera känslor av meningslöshet samt känsla av att ha kontroll över 

sitt eget liv. Fourie, McDonald, Connor och Bartlett (2005) genomförde en studie på Nya 

Zeeland vilken syftade till att jämföra de uppfattningar psykiatrisjuksköterskor har av sin egen 

roll på en psykiatrisk akutvårdsavdelning med deras faktiska arbetsuppgifter. Resultatet 

visade att psykiatrisjuksköterskors uppfattning av sin egen roll skilde sig från de uppgifter de 

faktiskt utförde. Det framkom även att vårdandet av akut psykiskt sjuka patienter samt 

hantering av organisatoriska krav var långt ifrån det som beskrevs av omvårdnadsteoretiker 

och i kurslitteraturen för sjuksköterskor. Författarna menar att detta resultat kan påvisa 

behovet av att se över läroplaner för sjuksköterskeutbildningen för att spegla den praxis som 

är aktuell idag. Andra studier har visat att psykiatrisjuksköterskor har svårt att förklara och 

definiera sitt eget verksamhetsområde på ett tillfredställande sätt (Lüthi & Schoppmann, 

2009) och Tuvesson, Eklund & Wann-Hansson (2011) påvisar en koppling mellan 

sjuksköterskans upplevelse av att inte tydligt kunna definiera sin roll och en starkare grad av 

upplevd stress. För att minska denna stress bland sjuksköterskorna föreslås ett tydliggörande 

av ledningens förväntningar på psykiatrisjuksköterskans roll.  

Chien & Ip (2001) undersökte genom en kvalitativ intervjustudie specialistsjuksköterskors 

upplevelser av sin roll. Resultatet visade att det fanns en osäkerhet i rollen som grundade sig i 

en oro kring brist på kunskap men även brist på självständighet i yrkesrollen. Detta var 

förknippat med upplevelsen av en otydlighet i beskrivningen av specialistsjuksköterskans roll. 



 

5 

 

De intervjuade uppgav även att de kände sig otillräckligt förberedda för vad som förväntades 

av dem i det kliniska arbetet.  

Inom psykiatrisk vård arbetar ett antal professioner runt patienten. Dessa har alla sin egen 

specialitet. De olika yrkesrollerna bildar ett team runt patienten för att tillgodose patientens 

alla behov. Det finns inte mycket skrivet runt vad andra teammedlemmar har för 

förväntningar på en specialistutbildad sjuksköterska, men Grigg (2001) menar att det finns en 

bristande förståelse för de färdigheter och förmågor sjuksköterskan har och att detta kan skapa 

spänningar i teamet.  

 

Lärosätenas utformning av utbildningen 

Utbildningarna för specialistsjuksköterskor inom psykiatrisk vård bedrivs av flera lärosäten i 

Sverige, men det finns i dagsläget inga nationella riktlinjer för hur specialistutbildningen för 

sjuksköterskor skall utformas. Tidigare fanns centrala beslut för vilka utbildningar de olika 

lärosätena fick ge samt vilket innehåll utbildningarna skulle ha. I och med 1993 års 

högskolereform, där tanken var att universitet och högskolor skulle få större frihet gällande 

studieorganisation och utbud av utbildning, infördes istället mål- och resultatstyrning där det 

skulle framgå vilka mål som gällde för olika examina. Tolkningen av dessa mål för examen 

och även utbildningens innehåll är dock upp till lärosätena själva att besluta om 

(Universitetskanslerämbetet, 2010).  

Undervisningen är alltså varierat utformad på olika lärosäten men gemensamt för 

utbildningarna är att de omfattar 60 högskolepoäng, fördelade på olika kurser. Alla 

utbildningar innehåller kurser inom huvudområdet vårdvetenskap, vetenskapsteori samt 

medicinsk vetenskap med de 60 högskolepoängen olika fördelade inom dessa områden 

(Göteborgs Universitet, 2015; Ersta Sköndal Högskola, 2015; Linneuniversitetet, 2015; 

Malmö Högskola, 2015; Uppsala Universitet, 2015; Karolinska Institutet, 2015). I och med att 

nationella riktlinjer saknas, riskerar innehåll och kvalitet att variera mellan de olika 

specialistutbildningarna. Vissa utbildningar innehåller exempelvis 15 högskolepoäng 

medicinsk vetenskap (Göteborgs Universitet, 2015) medan andra utbildningar innehåller 6 

högskolepoäng (Ersta Sköndal Högskola, 2015).  

Genom ökade krav och snabba förändringar inom vården uppstod behov av att ta reda på hur 

sjuksköterskornas specialistutbildningar skulle kunna utformas för att möta dessa krav och 

förändringar. Universitetskanslerämbetet (UKA), tidigare Högskoleverket, fick 2010 i 

uppdrag av Regeringen att utreda detta. Det framkom att arbetsuppgifterna mellan grund- och 

specialistutbildade sjuksköterskor i stort sett är desamma vilket bidrar till att många 
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specialistutbildade väljer att lämna det kliniska arbetet. Rapporten beskriver även att ett 

samarbete mellan högskolan och vårdgivare rörande utformningen av utbildningarna är en 

förutsättning för att få en utbildning med en god kvalitet och relevans för vården 

(Universitetskanslerämbetet, 2010).  

 

Problemformulering 

Lützen et al. (2003) beskriver hur sjuksköterskan på grund av strukturella förhållanden inte 

kan uppfylla de omvårdnadsbehov hen anser är nödvändiga. I dessa fall kan en känsla av 

maktlöshet infinna sig enligt författarna.  

Många formella krav ställs på sjuksköterskan från skolor och från riksdag, men även 

informella krav och förväntningar från arbetskollegor och arbetsgivare. Sjuksköterskor inom 

den psykiatriska vården känner sig inte sällan stressade och otillräckliga. En bidragande orsak 

till detta skulle kunna vara brist på möjligheter att använda sig av de kunskaper och 

värderingar sjuksköterskorna bär med sig från utbildningen. Om det som förväntas på 

arbetsplatsen skiljer sig från den kunskap sjuksköterskor erhållit genom utbildningen skulle 

detta kunna vara en faktor som bidrar till en känsla av otillräcklighet. Föreliggande studie 

avser därför att utforska vilka förväntningar som finns från olika yrkesgrupper på 

arbetsplatsen, på specialistsjuksköterskor inom psykiatrin för att öka förståelsen för 

förväntningar på och kunskap kring specialistsjuksköterskans kompetens. 

 

Klinisk betydelse 

Att utforska dessa förhållanden kan vara betydelsefullt för att klargöra 

psykiatrisjuksköterskans specifika yrkeskompetens och uppmärksamma och tydliggöra den 

psykiatriska omvårdnadens värde. Det är också viktigt ur ett utbildningsperspektiv. Om 

förhållandet mellan den kompetens som förvärvas genom utbildningen och de förväntningar 

som ställs på specialistsjuksköterskan av andra professioner inom det psykiatriska teamet 

skiljer sig bör man diskutera vidare vilken kompetens som är relevant i arbetet som 

specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård.  

 

Begrepp 

Med Specialistutbildad sjuksköterska menar författarna grundutbildad, legitimerad 

sjuksköterska, som vidareutbildats med 60 högskolepoäng i psykiatrisk omvårdnad på 

avancerad nivå. Författarna använder även begreppet Psykiatrisjuksköterska och menar då det 

samma som ovan nämnda. 
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Kompetens. Förmåga och vilja att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskap och 

färdighet. Följande innebörd har lagts bakom orden; Förmåga = erfarenhet, förståelse 

och omdöme att omsätta kunskap och färdigheter; vilja = attityd, engagemang, mod och 

ansvar; kunskap = fakta och metoder – att veta; färdigheter = kunna utföra i praktiken – 

att göra (Standardiseringskommissionen i Sverige (SIS), 2002). 

 

Syfte 

Studiens syfte var att undersöka andra professioners uppfattningar och förväntningar på 

specialistsjuksköterskans kompetens, inom den psykiatriska vården. 

 

Frågeställningar 

Känner andra professioner inom den psykiatriska vården till specialistsjuksköterskans 

specifika kompetensområden?  

Vilka förväntningar på kompetens har andra professioner på specialistsjuksköterskan inom 

psykiatrisk vård? 

 

METOD 

Design 

Strukturerad kvalitativ och kvantitativ enkätstudie av tvärsnittskaraktär.  

För att få svar på studiens syfte används en kombination av kvantitativ och kvalitativ ansats 

med empiriska enkäter som datainsamlingsmetod. Enligt Olsson och Sörensen (2011) kan en 

kombination av kvalitativ och kvantitativ metod med fördel användas i forskning. Den 

kvalitativa delen valdes för att bättre kunna fånga upp åsikter som kan förtydliga alternativt 

förklara hur målgruppen med egna ord ser på sammanhanget. 

 

Population och urval  

Ett bekvämlighetsurval har gjorts med två psykiatriska öppenvårdskliniker i Mellansverige, 

med 17 respektive 34 respondenter. För att få ett hanterbart svarsmaterial att arbeta med, med 

tanke på tidsbegränsningen har två kliniker valts. För att möjliggöra bredare åsiktsbas och för 

att undvika den enskilda klinikens individuella påverkan på resultatet valdes två kliniker 

framför enbart en. Enhetschefen har sedan fått i uppgift att vidarebefordra enkätstudien till 

tilltänkta respondenter. Inklusionskriterier var personer inom de professioner som utgjorde det 

psykiatriska teamet på kliniken och som arbetar tillsammans med sjuksköterskor i teamet runt 
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patienten. Sjuksköterskor med grund och specialistutbildning (n=6) exkluderas i denna studie, 

eftersom de inte ingår i målgruppen för syftet.  Responderande professioner är läkare (n=6), 

arbetsterapeuter (n=2), kuratorer (n=1), psykologer (n=8) och skötare (n=4), administrativ 

personal (n=3), socionom (n=1), rehabiliteringsassistent (n=1), samtalsterapeut (n=1) samt 

klinik/enhetschef (n=2). Av de totalt 51 utskickade enkäter svarade 35 respondenter på 

enkäten. Sammantaget ger detta en bas på 29 respondenter. 

Mätinstrument 

En enkät med bakgrundsfrågor samt huvudfrågor har använts (bilaga 1). Den hanteras via 

Easyresearch, som är ett etablerat webbaserat enkätverktyg och inkluderar möjlighet till såväl 

individuella som universella länkar till själva enkäten, möjlighet till strikt konfidentiell 

respondenthantering samt ändamålsenliga resultattabeller/grafer (Questback, 2015). 

Enkäten består av 12 frågor, varav tre är bakgrundsfrågor, sju är huvudfrågor och två är 

underfrågor till två av huvudfrågorna. Bakgrundsfrågorna innefattar information om typ av 

arbetsplats, respondentens profession samt hur många år respondenten haft nuvarande 

befattningsroll. Detta för att säkerställa att respondenterna tillhör den utvalda målgruppen och 

för att möjliggöra resultattolkningar baserat på anställningstid samt profession/yrkesroll. 

Huvudfrågorna avser kännedom och uppfattningar om specialistsjuksköterskans roll och 

ansvarsområden, samt förväntningar på vad som skiljer i kompetens och arbetsuppgifter 

mellan specialist- och grundutbildade sjuksköterskor.  

Nio av frågorna är formulerade med fasta svarsalternativ och tre av frågorna har 

fritextalternativ. 

Fasta svarsalternativ har valts för att möjliggöra kvantitativa slutsatser. En av frågorna med 

fritextsvar har ställts för att ge möjlighet till fördjupning och förtydligande av en huvudfråga 

med fast svarsalternativ. Två av frågorna med fritextsvar har ställts för att fånga upp hur 

respondenterna med egna ord och uttryckssätt beskriver sjuksköterskors arbetsuppgifter och 

på så sätt generera hypoteser om en framtida kvantitativ uppföljning.  

 

Tillvägagångssätt  

Två enhetschefer, på två psykiatriska kliniker i Mellansverige, kontaktades per telefon. 

Information om studiens utformning och syfte gavs och förfrågan om medverkan i 

enkätstudien ställdes. Enhetscheferna fick även ett dokument med alla frågor som ingick i 

enkäten för att ge möjlighet till eventuella sypunkter på utformningen av frågorna. När 

enhetscheferna givit sitt medgivande har denne erhållit ett e-postmeddelande med information 
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om studien samt en länk kopplad till själva svarsenkäten (bilaga 2). Enhetschefen har sedan 

fått i uppgift att vidarebefordra enkätstudien till tilltänkta respondenter. Den första enkäten 

skickades till klinikerna den 17 mars och vidarebefordrades till respondenter samma dag. En 

påminnelse (bilaga 3) skickades den 8 april där sluttid för att svara på enkäten uppgavs till 

den 17 april.  

 

Analys 

Insamlad data redovisas med beskrivande statistik i syfte att göra resultatet överskådligt 

(Backman, 2008). Ingen statistisk analys har genomförts, då basen för studien är relativt liten. 

Detta minskar möjligheten till signifikativa nedbrytningen av resultatet (Johansson, 2012). 

Den kvalitativa delen redovisas i sin helhet, utan att tolkas. Detta för att redogöra en djupare 

förståelse och ett förklarande perspektiv.  

 

Forskningsetiska aspekter     

Vid forskning som involverar människor ska deltagarna informeras om studiens syfte samt 

informeras om att de fritt kan välja om de vill medverka eller inte (Codex, 2015). Deltagarna i 

studien har informerats om studien och dess syfte. Dessutom har information givits om att 

deltagandet är frivilligt. Författarna informerar om konfidentialitetskrav och nyttjandekrav, 

det vill säga att insamlade uppgifter endast kommer att användas för det ändamål studien 

avser (SFS 2003:460, om etikprövning av forskning som avser människor). Samtycke från 

respondenterna har givits i och med besvarandet av enkäten. Denna typ av samtycke innebär 

att respondenten lämnar efterfrågade uppgifter efter att ha fått information om syftet samt att 

det är frivilligt att lämna uppgifterna och själva uppgiftslämnandet betraktas då som ett 

samtycke (Datainspektionen, 2012). Författarna bedömde att ingen ansökan om etiskt tillstånd 

behövdes för att utföra studien eftersom inga känsliga personuppgifter behandlas. I studien 

användes ett webbaserat verktyg som garanterar konfidentialitet vilket innebär att den 

enskilda deltagaren inte kan identifieras.  

RESULTAT 

Bakgrundsdata  

Totalt 35 respondenter besvarade enkäten. Samtliga respondenter uppgav sig vara verksamma 

inom Psykiatrisk öppen vård, men i fråga tre uppgav tre respondenter att de i sin yrkesroll är 

sjuksköterska och tre respondenter att de är specialistsjuksköterska, varför svaren från dessa 
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sex respondenter har exkluderats i den slutliga resultatuppställningen. Basen för 

undersökningens resultat är således baserad på svar från 29 respondenter i målgruppen (se 

Graf 1 och 2).  

 

 

Graf 1. Bas 29 respondenter. 78 % av respondenterna har minst ett års erfarenhet från sin nuvarande 

arbetsplats. 
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Graf 2. Bas 29 respondenter. I svarsalternativet ”Annat, nämligen” ingår en rehabassistent, en terapeut och en 

socionom/socialsekreterare. I vår resultatbas finns svar från flera olika yrkesroller inom psykiatrisk öppenvård.  
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Huvudresultat 

I enkäten påtalas att det finns både grund- och specialistutbildade sjuksköterskor, varefter 

frågan ställs om man känner till vad som skiljer dessa i formell kompetens (se Graf 3). 

 

Graf 3. Bas 29 respondenter. En av fyra respondenter svarar att de varken känner till vad som skiljer i formell 

kompetens mellan de båda yrkesrollerna eller hur de ska ta reda på det. Nära varannan respondent svarar att 

de känner till vad som skiljer i formell kompetens mellan en specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård och 

en grundutbildad sjuksköterska. 

Enkäten fortsätter med att fråga vilka sorters sjuksköterskor det finns på arbetsplatsen. I 

händelse av att det har varierat över tid, har författarna valt att avgränsa och förtydliga till 

närtid genom att be om svar på hur det har varit under de senaste sex månaderna (se Graf 4). 
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Graf 4. Bas 29 respondenter. En majoritet uppger att det finns både grundutbildade sjuksköterskor och 

specialistutbildade psykiatrisjuksköterskor på sin arbetsplats, vilket enligt de båda aktuella klinik-

/enhetscheferna är det formellt korrekta svaret. Följaktligen svarar var fjärde respondent formellt fel, när de 

uppger att det enbart finns den ena sorten på deras arbetsplats.  

De som i fråga 5 svarade att det finns både specialistutbildade psykiatrisjuksköterskor och 

grundutbildade sjuksköterskor på deras arbetsplats har fått följdfrågor med avseende på det. 

Först ställs en kvantifierande fråga om de båda typerna av sjuksköterskor har olika 

arbetsuppgifter eller inte (se Graf 5).   
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Graf 5. Bas 17 respondenter. En respondent uppger att det finns skillnader i arbetsuppgifter, men inte i så stor 

utsträckning.  

Den respondent som svarat att det finns skillnader i arbetsuppgifter gavs också möjlighet att 

med egna ord uttrycka vad respektive typ av sjuksköterska har för arbetsuppgifter som den 

andra typen inte har. Respondenten svarar att det enbart är specialistutbildade 

psykiatrisjuksköterskor som handleder specialiststudenter, men att hen i övrigt inte kan 

komma på något som skiljer de båda sjukskötersketyperna åt beträffande arbetsuppgifter på 

deras arbetsplats.  

Enkäten fortsätter med att kvantifiera inom vilka listade ansvarsområden målgruppen 

förväntar sig att de specialistutbildade psykiatrisjuksköterskorna har större kompetens än de 

grundutbildade sjuksköterskorna. Listan med ansvarsområden har författarna i första hand valt 

baserat på ämnesområden som ingår i deras specialistutbildnings kursplan och i andra hand 

baserat på ansvarsområden de upplever vanligast inom psykiatrisk öppenvård (se Graf 6).  
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Graf 6. Bas 27 respondenter. Frågan har ställts till samtliga respondenter, men två av dem har valt att inte 

besvara frågan. I frågetexten uppges även att respondenten kan markera så få eller många olika alternativ hen 

vill. En absolut majoritet av respondenterna svarar att de förväntar sig att de specialistutbildade 

psykiatrisjuksköterskorna har större kompetens än de grundutbildade sjuksköterskorna inom minst ett listat 

ansvarsområde. I genomsnitt har varje respondent uppgett 3,4 olika ansvarsområden.  

Efter den kvantifierande frågan inom vilka listade ansvarsområden förväntningar på större 

kompetens hos den specialistutbildade psykiatrisjuksköterskorna än de grundutbildade 

sjuksköterskorna, har en fråga ställts där respondenterna med egna ord ombeds beskriva 

vilken kompetens de förväntar sig att en specialistutbildad psykiatrisjuksköterska har utöver 

den som en grundutbildad sjuksköterska har. 14 av 29 respondenter besvarar den öppna 

frågan med ”Vet ej”. De 15 respondenter som besvarar frågan med egna ord anger bland 

annat att de förväntar sig mer kunskap inom psykiatriska sjukdomar/diagnoser och läkemedel, 

men även mer kunskap avseende hur man ”på bästa sätt bemöter patienter med psykisk 

ohälsa”. En respondent betonar att sjuksköterskor med många år inom psykiatrin ”har lika 

mycket om än kanske mer” fördjupad kunskap om de psykiatriska diagnoserna, om specifika 

biverkningar runt neuroleptika och andra mediciner riktade till den aktuella patientgruppen än 

vad nyutbildade psykiatrisjuksköterskor har.  

Enkäten fortsätter med en kvantitativ fråga där respondenterna blir presenterade för de sex 

kärnkompetenser som Svensk Sjuksköterskeförening lyfter fram som centrala för att planera, 

genomföra, utvärdera och utveckla hälso- och sjukvården. I frågan ber författarna 
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respondenten att med utgångspunkt från sitt eget perspektiv ange vilka av dessa 

kärnkompetenser man är särskilt angelägen om att specialistutbildningen för 

psykiatrisjuksköterskor särskilt fördjupar sig i (se Graf 7).   

 

Graf 7. Bas 28 respondenter. Frågan har ställts till samtliga respondenter, men en av dem har valt att inte 

besvara frågan. I frågetexten uppges även att respondenten kan markera så få eller många olika alternativ hen 

vill. Informations- och kommunikationsteknik anges av färre respondenter som särskilt angelägen än de övriga 

fem kärnkompetenserna. I anslutning till fråga 11 har respondenterna även getts möjlighet att kommentera i 

fritext. En respondent har utnyttjat den möjligheten och skriver: ”Vad menas med personcentrerad vård? Är 

vården inte alltid det? Kvalitetsutveckling är också ett luddigt begrepp, specificera gärna!” 

Enkäten avslutas med en kvantitativ fråga om hur viktigt eller inte det är att det finns 

specialistutbildade psykiatrisjuksköterskor på deras arbetsplats inom psykiatrisk öppen vård 

(se Graf 8). 
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Graf 8. Bas 28 respondenter. Frågan har ställts till samtliga respondenter, men en av dem har valt att inte 

besvara frågan. En absolut majoritet anger att det är mycket viktigt det finns specialistutbildade 

psykiatrisjuksköterskor på deras arbetsplats. I anslutning till fråga 12 har respondenterna även getts möjlighet 

att kommentera i fritext. Tre respondenter har utnyttjat den möjligheten och skriver: ”Erfarenhet, mognad och 

personlighet är viktigare”, ”och att dessa bli adekvat avlönade!” respektive ”men även 

behandlare/mentalskötare är viktiga, då de står för omvårdnad, liksom kuratorer, arb-terapeuter och 

sjukgymnaster för andra delar av patienternas komplexa livspuzzel. TEAM är viktigt!”.  

Sammanställning av resultat, se bilaga 4. 

DISKUSSION 

Sammanfattning av huvudresultat 

Denna studie avsåg att undersöka uppfattningar och förväntningar på den specialistutbildade 

sjuksköterskan från övriga professioner inom det psykiatriska teamet. Resultaten visar att 

knappt hälften uppger sig veta vad som skiljer i formell kompetens mellan en 

specialistutbildad och en grundutbildad sjuksköterska. Ändå uppger samtliga respondenter att 

det är viktigt att det finns specialistutbildade sjuksköterskor på arbetsplatsen. Nästan alla 

förväntar sig att den specialistutbildade sjuksköterskan har större kompetens än den 

grundutbildade. Den ökade förväntade kompetensen gällde psykiatriska sjukdomar/diagnoser, 

läkemedel och mer kunskap avseende bemötande av patienter inom psykiatrin. Alla 

respondenter utom en uppger att det inte skiljer i arbetsuppgifter mellan den 
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specialistutbildade och den grundutbildade sjuksköterskan på arbetsplatsen. Fem av de sex 

kärnkompetenserna upplevdes vara lika viktiga. Undantaget är informations-

/kommunikationsteknik som något färre anger vara en viktig kärnkompetens för specialist-

sjuksköterskor.  

Resultatdiskussion 

Knappt hälften av respondenterna säger sig veta vad som formellt skiljer i kompetens mellan 

grund- och specialistutbildade sjuksköterskor. Samtliga tycker dock att det är viktigt att denna 

yrkeskategori finns på arbetsplatsen. En orsak till att knappt hälften säger sig veta vad som 

skiljer i formell kompetens kan vara brist på nationell certifierad studieplan för 

specialistutbildningen vilket innebär skillnader i kompetens mellan utbildningarna. Grigg 

(2001) menar att det finns en stor variation i kunskaper och färdigheter för enskilda 

sjuksköterskor och att detta avspeglar mångfalden av utbildning, men även erfarenhet hos den 

enskilda sjuksköterskan. Andra discipliner kan ha svårt att förstå denna variation och en 

osäkerhet skapas runt kompetensen.  

Resultatet visade att flera av respondenterna förväntade sig fördjupad kunskap om 

psykiatriska diagnoser och läkemedelsbehandling hos den specialistutbildade sjuksköterskan. 

I kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterskan inom psykiatrisk vård (Psykiatriska 

riksföreningen för sjuksköterskor, 2014) beskrivs att en fördjupad medicinsk psykiatrisk 

kompetens är av väsentlig betydelse för kvaliteten i yrkesutövandet. Kunskaper inom det 

medicinska området skiljer sig enligt läroplanerna mellan olika lärosäten från 7,5 

högskolepoäng upp till 15 högskolepoäng (Göteborgs Universitet, 2015; Ersta Sköndal 

Högskola, 2015; Linneuniversitetet, 2015; Malmö Högskola, 2015; Uppsala Universitet, 

2015; Karolinska Institutet, 2015) och utgör alltså en mindre del av utbildningen trots att det 

enligt denna studie framställs som något av det viktigaste från de övriga professionerna i 

teamet. I och med att nationella riktlinjer saknas, riskerar innehåll och kvalitet att variera 

mellan de olika specialistututbildningarna. Detta kan göra att förväntningar på 

specialutbildade sjuksköterskor blir lite skev. Både från omgivningen och på sig själv som 

specialutbildad sjuksköterska. 

Chien & Ip (2001) utforskade specialist- och grundutbildade sjuksköterskors uppfattningar av 

psykiatrisjuksköterskans roll genom en intervju- och observationsstudie. Studien visade att 

specialistsjuksköterskorna upplevde en önskan om en större professionell självständighet 

gällande specialistsjuksköterskans roll i det kliniska arbetet vilket även de grundutbildade 
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uttryckte. De svårigheter som specialistsjuksköterskorna upplevde var bristande tydlighet 

kring sin roll, att arbetsuppgifterna överlappade de grundutbildades samt otillräcklig kunskap 

och förberedelse för det kliniska arbetet. 

Universitetkanslerämbetets rapport (2010) yrkar på att Hälso- och sjukvården behöver 

kommunicera vilka kompetenser som behövs till högskolan. Samtidigt behöver ledningen på 

arbetsplatserna ta vara på den nyvunna kompetens som finns hos de sjuksköterskor som 

specialistutbildat sig. Fördelningen av arbetsuppgifter är inte given utan det är trots allt 

arbetsledarens ansvar att använda sig av befintlig kompetens på bästa sätt. Således behövs en 

kunskap om specialistutbildningen på arbetsplatsen för att kunna utforma arbetsuppgifter för 

att kunna erbjuda en karriäraspekt av att vidareutbilda sig för att göra specialistutbildningen 

mer attraktiv.  

I den rapport som Universitetskanslerämbetet genomförde 2010, för att utreda hur 

specialistutbildningarna ska kunna möta de ökade krav och snabba förändringar som sker i 

vården idag, framkom att en förutsättning för att utbildningarna ska få en ökad yrkesrelevans, 

är större samverkan mellan lärosäten och vårdgivare. Universitetskanslerämbetet (2014) fick 

därefter uppdrag från regeringen att utreda hur denna samverkan ser ut i nuläget. Denna 

utredning genomfördes framförallt med intervjuer med företrädare för lärosäten, landsting och 

kommuner. En återkommande uppfattning som framkom gällande bristen på 

specialistutbildade sjuksköterskor var att sjuksköterskor som specialistutbildar sig ofta återgår 

till samma arbetsuppgifter som de hade före utbildningen. Detta bekräftas av denna studie där 

respondenterna uppger att arbetsuppgifterna inte skiljer mellan en grundutbildad och en 

specialistutbildad sjuksköterska på deras arbetsplats. 

Resultatet av denna studie visar att två av de två verksamhetschefer som tillfrågats uppger att 

de inte vet vad som skiljer i formell kompetens mellan en grundutbildad sjuksköterska och en 

specialistutbildad. Om förväntningarna som finns inom verksamheten inte står i relation till 

den kompetens som en specialistutbildad sjuksköterska inom psykiatri har kan mycket av 

kompetensen gå förlorad på grund av att arbetsuppgifter och ansvarsområden inte anpassas.  

Rapporten från Universitetskanslerämbetet (2010) visar också att många specialistutbildade 

sjuksköterskor lämnar den kliniska verksamheten. En orsak till detta kan enligt rapporten vara 

just bristen på möjligheten att tillämpa sin kompetens. En annan orsak skulle kunna vara att 

de har fel kompetens utifrån vad som erfordras i det kliniska arbetet och känner sig 

otillräckliga till följd av det. Den senare hypotesen överensstämmer med Chien & Ip’s (2001) 

studie som visar att en känsla av otillräcklighet fanns hos specialistsjuksköterskor relaterat till 

upplevelsen av otillräckliga kunskaper och förberedelser inför det kliniska arbetet.  
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Nästan alla respondenter svarar att de har förväntningar på att de specialistutbildade 

sjuksköterskorna ska ha större kompetens än de grundutbildade när det gäller de i enkäten 

listade ansvarsområdena. Var och en av respondenterna anger i genomsnitt flera olika 

ansvarsområden och alla ansvarsområden får likvärdiga resultatnivåer. Av detta kan följande 

antas; man förväntar sig att specialistutbildning är bred och kanske inte djup. 

”Samverkan och ledarskap” når lite lägre nivå i resultatet från enkäten. Av detta kan följande 

antas; kan det vara något man inte tror att specialistsjuksköterskan utbildas i, och/eller att det 

är en kompetens man främst tror kommer av erfarenhet? Vid granskning av 

kompetensbeskrivningarna gällande samverkan och ledarskap för dels den grundutbildade 

sjuksköterskan (Svensk sjuksköterskeförening, 2005) och specialistsjuksköterskan inom 

psykiatrisk vård (Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor, 2014) beskrivs att den 

specialistutbildade utöver det som anges i kompetensbeskrivningen för legitimerad 

sjuksköterska, bland annat ansvara för att i samråd med patient och närstående upprätta, 

genomföra, följa upp samt utvärdera samordnad individuell vårdplanering med andra 

tvärprofessionella aktörer samt att i samråd med andra vårdgivare leda och samordna vården 

och på så sätt medverka till ett optimalt resursutnyttjande av vård och omsorg.  

Alla tycker det är viktigt att specialistutbildade psykiatrisjuksköterskor finns på deras 

arbetsplats. Detta betyder inte nödvändigtvis att det endast ska finnas denna kategori av 

sjuksköterskor på arbetsplatsen, så är frågan inte ställd. Det kan tolkas som att övrig personal 

på arbetsplatsen tänker ”det kan inte skada”. En följdfråga att begrunda skulle kunna vara: 

Hur mycket är det värt, för verksamheten, att satsa på specialistutbildade 

psykiatrisjuksköterskor jämfört med grundutbildade sjuksköterskor?  

 

Metoddiskussion 

Specialistutbildade psykiatrisjuksköterskor arbetar företrädesvis inom psykiatrisk öppen vård, 

psykiatrisk sluten vård eller inom rättspsykiatrisk vård. Dessa vårdformer inkluderar såväl 

barn-och ungdomspsykiatri som beroendevård. Författarna har inte funnit något komplett 

register över personer yrkesverksamma tillsammans med specialistutbildade 

psykiatrisjuksköterskor och har därför valt att avgränsa denna studie till en urvalsram där 

målgruppen både är definierbar och kontaktbar. Två, i relation till varandra, fristående 

verksamheter har valts för att undvika risken för snedvridning i resultatutfallet, men inte fler 

verksamheter för att tiden inte har medgivit detta. Verksamheter inom psykiatrisk öppen vård 

har valts med tanke på att det oftare finns fler olika yrkesroller representerade i arbetsteamen 
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än inom psykiatrisk sluten vård respektive rättspsykiatrisk vård. Enligt de båda klinik-

/enhetscheferna har sammanlagt 51 personer i målgruppen, inklusive dem själva, ombetts att 

medverka i undersökningen. 35 av dessa har besvarat enkäten varav svaren från sex personer 

har exkluderats från resultatsammanställningen då de uppgett sig vara sjuksköterskor och 

därmed inte tillhör målgruppen. 29 respondenter av totalt 45 i urvalet ger en svarsfrekvens på 

64 %. Författarna har tillfrågat de båda klinik-/enhetscheferna om de från sina medarbetare 

har fått information som kan förklara eller beskriva bortfallet, men i båda fallen har inget 

särskilt noterats. Mot bakgrund av att så många olika yrkesroller finns representerade i 

resultatunderlaget, att inga kommentarer har getts om otydlighet eller irrelevans, att 

datainsamlingsperioden har varit generöst tilltagen (31 dagar) och att en majoritet av de 

tillfrågade har medverkat i undersökningen använder vi resultatet som grund för att 

generalisera för målgruppen. 

Författarna har, för undersökningen, valt en skriftlig internetdistribuerad enkät med både 

kvantitativa och kvalitativa frågetyper. Styrkan i metodvalet ligger i att samtliga respondenter 

har getts samma information kring alla frågeställningar, att varje respondent själv har kunnat 

välja det tillfälle att besvara enkäten som passat hen bäst, att fasta svarsalternativ har 

möjliggjort kvantifiering av huvudfrågeställningarna och att de öppna frågeställningarna samt 

kommentarsfälten har gjort det möjligt att fånga upp åsikter som kan förtydliga alternativ 

förklara hur målgruppen med egna ord ser på sammanhanget. Svagheten i metodvalet ligger i 

att den valda urvalsramen täcker en så liten del av den population författarna vill generalisera 

för, men också i att författarna själva inte har kunnat kontrollera vilka personer som har blivit 

erbjudna att medverka i undersökningen.  

En annan svaghet med metodvalet kan vara att deltagarna inte har möjlighet att direkt ställa 

kompletterande frågor vid besvarandet av enkäten (Ejlertsson, 2005).  

Undersökningens validitet bedömer vi som tillfredställande. Formuleringar i enkäten och 

enkätinbjudan har diskuterats med handledare och testats på personer i målgruppen. 

Författarna har även under och efter datainsamlingens genomförande förhört sig om att allt i 

undersökningen har uppfattas som entydigt och relevant av målgruppen. Stor vikt har lagts 

vid att i frågeställningar och svarsalternativ inte vara vägledande eller värderande och att i 

förekommande fall ge utrymme för nyanserade svar. Undersökningens reliabilitet bedöms 

som stabil. Enkäten är relativt kort, med en svarstid på cirka 4 minuter. Frågeställningarnas 

inbördes ordning är vald med omsorg, för att skapa en logisk förståelse för sammanhanget. 
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Möjligen skulle svarsutfallet på enkätens sista fråga, om hur viktigt eller inte det är att det 

finns specialistutbildade psykiatrisjuksköterskor på den egna arbetsplatsen, kunnat vara 

annorlunda om frågan hade ställts allra först, innan respondenten via enkätens upplägg getts 

anledning att så i detalj reflektera över sammanhanget.     

Mot bakgrund av att stickprovsstorleken är relativt liten, är möjligheterna till signifikanta 

nedbrytningar av resultatet i undergrupper liten (Johansson, 2012). Författarna har därför valt 

att i resultatredovisningen fokusera på vad målgruppen som helhet har uttryckt och enbart i 

några fall, i resultatdiskussionen, reflektera över hypoteser om skillnader i vad olika 

yrkesroller respektive olika arbetserfarenhet indikerar.  

Konklusion/slutsats 

Resultatet av studien visar att knappt hälften av respondenterna uppger sig veta vad som 

skiljer i formell kompetens mellan en specialistutbildad och en grundutbildad sjuksköterska.  

Trots detta uppger samtliga respondenter att det är viktigt att det finns specialistutbildade 

sjuksköterskor på arbetsplatsen. Den specialistutbildade sjuksköterskan förväntas inneha en 

större kompetens än den grundutbildade framförallt avseende psykiatriska 

sjukdomar/diagnoser samt kunskap om läkemedels effekter och biverkningar. Även en ökad 

kunskap gällande bemötande av patienter inom psykiatrin förväntades av de övriga 

professionerna i teamet. Alla respondenter utom en uppger att det inte skiljer sig i 

arbetsuppgifter mellan den specialistutbildade och den grundutbildade sjuksköterskan på 

arbetsplatsen. Med andra ord kan sägas att hälften av respondenterna känner till skillnaden hos 

en grundutbildad sjuksköterska och en specialistutbildad dito, alla uppskattar att 

specialistutbildade sjuksköterskor finns på arbetsplatsen (även de som inte känner till 

skillnaderna), men ingen andvänder sig av specialistutbildade sjuksköterskor till speciella 

arbetsuppgifter. För att särskilja arbetsuppgifter mellan grundutbildade och specialistutbildade 

sjuksköterskor, bör kännedomen om skillnaderna klargöras menar författarna. För om man 

inte känner till kompetensen, uppskattas den inte och därmed används inte kompetensen. 
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Förslag till vidare forskning 

Det finns inte mycket forskning som undersöker varför sjuksköterskor väljer att 

specialistutbilda sig. Det nämns hur specialistutbildningen kan finansieras till exempel i form 

av betald vidareutbildning som motivation till att sjuksköterskor skall specialistutbilda sig 

samt att ansvar och arbetsuppgifter behöver differentieras (Universitetskanslerämbetet, 2014). 

Om den psykiatriska vården behöver specialistutbildade är det angeläget att ett intresse och en 

kunskap väcks för psykiatrisjuksköterskans kompetens. En vidare diskussion bör föras 

huruvida denna kompetens kan tillämpas i det kliniska arbetet och vilken kompetens det 

egentligen är som behövs.  
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Länk till enkät: 
https://preview.easyresearch.se/s.aspx?WID=997445&Pwd=73129895&TESTMODE=tru

e 

 

Psykiatrisjuksköterskor – en enkät från Högskolan Dalarna 

Översiktsbilder 
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Bilaga 2 

 

Högskolan Dalarna 2015-03-17 

 

Hej! 

 

Vi är två studerande vid Högskolan Dalarna, 

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk 

vård. 

Vi ämnar härmed göra en studie för vår Magisteruppsats. 

 

Vi kommer att genomföra en studie där vi ämnar undersöka 

förhållandet mellan kompetensen hos specialistsjuksköterskan inom psykiatrisk 

vård med den kompetens som förväntas/efterfrågas från övriga professioner 

inom det psykiatriska teamet. 

Intresset att göra denna studie har väckts då vi uppmärksammat en 

känsla av otillräcklighet och osäkerhet hos sjuksköterskor gällande 

förväntningar på kompetens ute i arbetslivet. 

 

Vi ber er härmed om er medverkan i studien. 

 

Studien består av ett enkätformulär bestående av 9-12 

flervalsfrågor varav några är öppna för fria formuleringar och några innehåller 

färdiga alternativ att kryssa i. Enkäten tar några minuter att besvara. 

Studien är helt frivillig och kan närhelst så önskas avbrytas av 

er. 

För att komma till enkäten vänligen klicka på nedanstående länk: 

 

htpps://XXX 

 

Vänliga Hälsningar Rebecka Björklund och Anna Johansson Mäcs 

  



 

 

Bilaga 4 

Resultattabell, Förhållandet mellan kompetens och förväntningar hos specialistsjuksköterskan 

inom psykiatrisk vård, en enkätstudie. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1. Vilken typ av verksamhet beskriver bäst din nuvarande arbetsplats?

Total

Klinik-

/Enhetschef Läkare

Admin 

personal Övriga < 1år 1-3 år > 3 år

Antal svar (st.) 35 2 6 3 24 8 8 19

Psykiatrisk sluten vård 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Psykiatrisk öppen vård 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Rättspsykiatrisk vård 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Annan, nämligen: 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

2. Hur länge har du varit anställd på nuvarande arbetsplats?

Total

Klinik-

/Enhetschef Läkare

Admin 

personal Övriga < 1år 1-3 år > 3 år

Antal svar (st.) 29 2 6 3 18 6 6 17

Kortare tid än 1 år 21% 0% 17% 0% 28% 100% 0% 0%

1-3 år 21% 100% 33% 0% 17% 0% 100% 0%

3 år eller längre 57% 0% 50% 100% 56% 0% 0% 100%

Kan inte ta ställning 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

3. Vilket av följande alternativ beskriver bäst den yrkesroll du har på din arbetsplats?

Total

Klinik-

/Enhetschef Läkare

Admin 

personal Övriga < 1år 1-3 år > 3 år

Antal svar (st.) 29 2 6 3 18 6 6 17

Administrativ personal 11% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 18%

Arbetsterapeut 7% 0% 0% 0% 11% 17% 17% 0%

Klinik-/Enhetschef 4% 100% 0% 0% 0% 0% 17% 6%

Kurator 4% 0% 0% 0% 6% 17% 0% 0%

Läkare 21% 0% 100% 0% 0% 17% 33% 18%

Psykolog 29% 0% 0% 0% 44% 50% 0% 29%

Sjukgymnast 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Sjuksköterska 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Skötare 14% 0% 0% 0% 22% 0% 0% 24%

Specialistsjuksköterska 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Annat, nämligen* 11% 0% 0% 0% 17% 0% 33% 6%

* Rehabassistent, Terapeut, Socionom/Socialsekreterare

4. Det finns både grund- och specialistutbildade sjuksköterskor. Känner du till vad som skiljer i formell kompetens 

mellan en SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA INOM PSYKIATRISK  VÅRD och en grundutbildad sjuksköterska?

Total

Klinik-

/Enhetschef Läkare

Admin 

personal Övriga < 1år 1-3 år > 3 år

Antal svar (st.) 29 2 6 3 18 6 6 17

Ja, det känner jag till 46% 0% 50% 33% 50% 33% 33% 59%

Nej, det känner jag inte till, men jag vet hur 

jag kan ta reda på det
29% 100% 0% 33% 33% 50% 50% 12%

Nej, det känner jag inte till 25% 0% 50% 33% 17% 17% 17% 29%

Vet ej 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

5. Vilka sorters SJUKSKÖTERSKOR finns det på din arbetsplats? Utgå ifrån hur det har varit under de senaste 6 månaderna

Total

Klinik-

/Enhetschef Läkare

Admin 

personal Övriga < 1år 1-3 år > 3 år

Antal svar (st.) 29 2 6 3 18 6 6 17

Enbart specialistutbildade 

psykiatrisjuksköterskor
17% 0% 17% 67% 11% 0% 0% 29%

Både specialistutbildade 

psykiatrisjuksköterskor och grundutbildade 

sjuksköterskor

59% 50% 50% 33% 67% 83% 50% 53%

Enbart grundutbildade sjuksköterskor 7% 50% 0% 0% 6% 0% 33% 0%

Inga sjuksköterskor alls 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Vet ej 17% 0% 33% 0% 17% 17% 17% 18%



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6. Har de specialistutbildade psykiatrisjuksköterskorna och de grundutbildade sjuksköterskorna olika arbetsuppgifter på din arbetsplats?

Total

Klinik-

/Enhetschef Läkare

Admin 

personal Övriga < 1år 1-3 år > 3 år

Antal svar (st.) 17 1 3 1 12 5 3 9

Nej, inte som jag känner till 66% 0% 100% 100% 58% 40% 67% 78%

Ja, men inte i så stor utsträckning 6% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 11%

Ja, i stor utsträckning 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Vet ej 29% 0% 0% 0% 42% 60% 33% 11%

7. Beskriv hur det är på din arbetsplats. Vilka arbetsuppgifter har de specialistutbildade psykiatrisjuksköterskorna som de grundutbildade sjuksköterskorna INTE har?

Fritextkommentar (Klinik-/Enhetschef):

Ovanligt att ngn ssk utan specialistutbildning är anställd i öppenvård. Allför få arbetsuppgifter specifika för 

specialistsjuksköterskan, dock på denna arbetsplats i nuläget endast en som inte är specialist (och den ssk går just nu utb). 

Handledning av specialiststudenter är vad jag kan komma på som är specifikt

8. ...och vilka arbetsuppgifter har de grundutbildade sjuksköterskorna som de specialistutbildade psykiatrisjuksköterskorna INTE har? Beskriv hur det är på din arbetsplats.

Fritextkommentar (Klinik-/Enhetschef): Inga vad jag kan komma på

9. Inom vilka av följande ansvarsområden förväntar du dig att en specialistutbildad psykiatrisjuksköterska har STÖRRE kompetens 

än en grundutbildad sjuksköterska? Du kan markera så få eller många olika alternativ du vill.

Total

Klinik-

/Enhetschef Läkare

Admin 

personal Övriga < 1år 1-3 år > 3 år

Antal svar (st.) 27 2 6 3 16 6 5 16

Hantering av närstående 50% 100% 67% 67% 38% 17% 60% 63%

Läkemedelshantering 62% 100% 67% 67% 56% 67% 60% 63%

Medicinsk kunskap 73% 100% 67% 67% 75% 67% 100% 69%

Patientbemötande 58% 100% 83% 67% 44% 33% 80% 63%

Samverkan och ledarskap 35% 0% 67% 100% 13% 17% 20% 50%

Vårdplanering 62% 100% 83% 67% 50% 50% 100% 56%

Inget av ovanstående 4% 0% 17% 0% 0% 17% 0% 0%

10. Beskriv med egna ord vad du förväntar dig att en specialistutbildad psykiatrisjuksköterska har för kompetens UTÖVER den som en grundutbildad sjuksköterska har? 

Har du absolut ingen uppfattning, skriver du "vet ej".

Fritextkommentar (Klinik-/Enhetschef):

Bl.a. Kunskaper om psykiatrisk diagnostik och behandling. Att självständigt planera och utföra samordnade omvårdande insatser 

för patienter, även innefattande läkemedelsuppföljningar. Psykoedukativa insatser till patienter och närstående. Handledning av 

studenter.
Hen bör väl bli bättre på det mesta

Fritextkommentarer (Läkare): Har inte tillräcklig tid vid besvarandet av enkäten för att formulera detta.

Mera kunskap om sjukomar, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, läkemedel (t x centralstimulantia, uppföljning, monitorering 

av Litionit)

Större kunskap inom psykiatriska sjukdomar. Kunskap om psykiatriska läkemedel, upptitrering  och uppföljning av dessa. Kunskap 

i psykiatrisk juridik. Utbildning i sömnhygien mm.

Tillräckligt med kunskper för att klara arbete med och bemötande av psykiatriska patienter inom öppenvård och slutenvård, 

allmänpsykiatri och psykosvård.

2 st. Vet ej

Fritextkommentarer (Admin personal):

Mer kunskap om psykiatrisk och somatisk samsjuklighet, mer vana av terapeutiskt inriktade stödinsatser, personlig 

spetskompetens utifrån diagnostiskt och terapeutiskt arbete inom psykiatrin, större vana av att arbeta i kontinuerliga 

behandlingsteam, vana av terapeutiska behandlingar i grupp.

2 st. Vet ej

Fritextkommentarer (Övriga):

En mer fördjupad kundskap om dom psykiatriska diagnoserna och mer om specifika biverkningar runt neuroleptika och andra 

mediciner riktade till vår patientgrupp. En grundutbildad Ssk med många år in om psykiatrin, har dock lika mycket om än kanske 

mer än en ny utbildad psykiatrisk Ssk , så erfarenheten betyder mycket ,tycker jag i alla fall.

Grundliga kunskaper inom medicinkunskap, samt djupgående kunskaper i psykiatri

Kunskap om psykiatri

Mer kunskap om hur man på bästa sätt bemöter patienter med psykisk ohälsa samt om relevanta läkemedel för patientgruppen

mer psykiatriskt kunnande. mer uppdaterade när det gäller forskning samt större kunskap om forskning och vetenskaplighet, mer 

utbildning i ledarskap

Större kunskap inom psykiatri

Ökad psykiatrisk kompetens när det gäller patienternas problem och att möta anhöriga och vårdgrannar.

Övergripande ansvar för behandling tillsammans me läkare, kan sköta viss behanling självständigt

10 st. Vet ej



 

 

 

 
 

 

 
 

 

11. Svensk sjuksköterskeförening lyfter fram sex kärnkompetenser som centrala för att planera, genomföra, utvärdera 

och utveckla hälso- och sjukvården. Vilka av dessa kärnkompetenser anser du det är SÄRSKILT angeläget att specialistutbildningen 

för psykiatrisjuksköterskor fördjupar sig i? Utgå från ditt eget perspektiv och markera så få eller många olika alternativ du vill.

Total

Klinik-

/Enhetschef Läkare

Admin 

personal Övriga < 1år 1-3 år > 3 år

Antal svar (st.) 28 2 6 3 17 6 6 16

Evidensbaserad vård 26% 0% 17% 33% 29% 67% 17% 13%

Informations- och kommunikationsteknik 7% 0% 17% 0% 6% 0% 17% 6%

Kvalitetsutveckling 22% 100% 17% 33% 18% 50% 17% 13%

Personcentrerad vård 30% 0% 33% 67% 24% 50% 0% 31%

Säker vård 33% 0% 50% 67% 24% 67% 17% 25%

Teamarbete i vården 33% 100% 33% 67% 24% 67% 17% 25%

Samtliga sex kompetensområden är lika 

viktiga
59% 0% 50% 33% 71% 33% 67% 69%

Fritextkommentar (Läkare):
Vad menas med personcentrerad vård? Är vården inte alltid det? Kvalitetsutveckling är också ett luddigt begrepp, specificera 

gärna!

12. Hur viktigt eller inte tycker du det är att det finns SPECIALISTUTBILDADE psykiatrisjuksköterskor på din arbetsplats?

Total

Klinik-

/Enhetschef Läkare

Admin 

personal Övriga < 1år 1-3 år > 3 år

Antal svar (st.) 28 2 6 3 17 6 6 16

Mycket viktigt 67% 0% 100% 67% 59% 50% 67% 75%

Ganska viktigt 26% 0% 0% 33% 35% 50% 17% 19%

Inte särskilt viktigt 7% 100% 0% 0% 6% 0% 17% 6%

Inte alls viktigt 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Fritextkommentar (Klinik-/Enhetschef): Erfarenhet, mognad och personlighet är viktigare

Fritextkommentar (Läkare): och att dessa bli adekvat avlönade!

Fritextkommentar (Admin personal):
men även behandlare/mentalskötare är viktiga, då de står för omvårdnad, liksom kuratorer, arb-terapeuter och sjukgymnaster för 

andra delar av patienternas komplexa livspuzzel. TEAM är viktigt!


