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SAMMANFATTNING 

I Sverige och inom Region Västmanland råder det brist på specialistsjuksköterskor. En enkät 
gjord i regionen sommaren 2016 visade på att specialistsjuksköterskor inte kände att deras 
kompetens tillvaratogs på ett bra sätt.  Tidigare forskning visar även på samma läge globalt, 
och specialistsjuksköterskor uppger att deras arbetstid framförallt går åt till administration 
och läkemedelshanterings, trots att det finns studier som visar på att specialistsjuksköterskor 
trivs bättre med sitt arbete ju mer patientkontakt de har. Som stöd i arbetet användes 
Marilyn Ann Rays byråkratiska omvårdnadsteori. I syfte att undersöka 
specialistsjuksköterskans kompetens och möjligheter inom slutenvården intervjuades fem 
specialistsjuksköterskor och sex enhetschefer i varsin fokusgrupp. Resultatet analyserades 
med kvalitativ innehållsanalys och resulterade i temat ”Att synliggöra det osynliga”. Det 
framkom att såväl specialistsjuksköterskorna som enhetscheferna ansåg att det fanns en 
tydlig skillnad i kompetens mellan en grundutbildad och specialistutbildad sjuksköterska, 
men att den inte tas tillvara på ett bra sätt. Det framkom även att olika arbetsuppgifter 
värdesätts olika, med konsekvensen att patientrelaterade uppgifter ofta åsidosätts för att 
undvika konflikter. Det behöver finnas direktiv från arbetsgivaren i syfte att tydliggöra roll 
och kompetens, och det behöver skapas förutsättningar på flera sätt för att behålla 
specialistsjuksköterskor inom slutenvården.  

Nyckelord: specialistsjuksköterska inom psykiatri, psykiatrisk omvårdnad, kompetens, 
vårdvetenskap, fokusgruppsintervju, kvalitativ innehållsanalys. 

  



ABSTRACT 

In Sweden and in Region Västmanland there are a shortages of psychiatric nurses. A survey 
conducted in the region during the summer of 2016 showed that psychiatric nurses felt their 
competence was not utilized in a good way. Previous research has also shown the same 
problems globally, and psychiatric nurses say they mainly spend their time on paper work 
and drug related tasks, although several studies have shown that a high degree of patient 
contact makes nurse specialists rate their job satisfaction higher. Marilyn Ann Ray’s theory of 
bureaucratic caring were used as a theoretic framework. In order to investigate the 
psychiatric nurse competences and capabilities in inpatient care, five psychiatric nurses and 
six unit managers were interviewed in two separate focus groups. The results were analyzed 
using qualitative content analysis, and resulted in the theme "Making the invisible visible". It 
appeared both the psychiatric nurses themselves and unit managers reported a clear 
difference in competence between a nurse and psychiatric nurse, but it is not being utilized in 
a good way. It also emerged that different tasks are valued differently, and the consequence is 
that the patient-related tasks is often neglected in order to avoid conflicts. There is need for a 
directive from the employer in order to clarify the role and competence, and there is also a 
need to create conditions in several ways to keep specialist nurses in inpatient care. 

Keywords: mental health nursing, psychiatric inpatient care, competence, caring science, 
focus group interview, qualitative content analysis.
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1 INTRODUKTION 

Sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa ökar i hela landet, enligt en analys utförd av 
Försäkringskassan. Socialstyrelsen rapporterar dessutom att ökningen är som allra störst 
bland barn och ungdomar. Socialstyrelsen presenterar i ett dokument från 2016, att 
specialistsjuksköterskor med inriktning psykiatrisk vård (fortsättningsvis kommer begreppet 
”specialistsjuksköterskor” att avse specialistsjuksköterskor med inriktning psykiatrisk vård) 
minskat väsentligt de senaste 20 åren. 1995 fanns det 71 specialistsjuksköterskor per 100 000 
invånare, 2014 hade antalet minskat till endast 51. Om detta omsätts till antal 
specialistsjuksköterskor är det en minskning med 1300 individer. Samtidigt rapporterar även 
Arbetsförmedlingen i en arbetsmarknadsanalys från 2016 att det i dagsläget är just inom 
psykiatrin som bristen på specialistsjuksköterskor är som allra störst. I kontrast till detta, 
visar en studie från 2014, som publicerades i den medicinska tidskriften Lancet, att en hög 
närvaro av högkvalificerade sjuksköterskor på en avdelning minskade antalet dödsfall. Dessa 
fakta, i kombination med stora framtida pensionsavgångar inom sjuksköterskeprofessionen, 
gör att det finns anledning till att intensifiera arbetet med att göra rollen som 
specialistsjuksköterska attraktiv för att få fler att utbilda sig, och därefter även vilja stanna 
kvar inom yrket. 

Ända sedan jag började arbeta som sjuksköterska inom den psykiatriska slutenvården 2013, 
har jag upplevt att roll och arbetsuppgifter för personalen på en sluten psykiatrisk 
vårdavdelning varit otydliga, och att kulturen på en arbetsplats påverkar detta mycket. Jag 
har även upplevt en diskrepans mellan teori och praktik, där förväntningarna från 
verksamheten inte stämmer överens med den faktiska kompetensen hos sjuksköterskorna 
och att det vårdvetenskapliga perspektivet hamnar i skymundan. Hittills under min tid som 
yrkesverksam sjuksköterska har jag sett många kollegor sluta på grund av olika 
arbetsplatsrelaterade anledningar. Efter att jag påbörjade min utbildning till 
specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård har intresset för yrkesroller, kompetens- och 
verksamhetsutveckling utvecklats vidare. Mot bakgrund av min egen erfarenhet var min 
förförståelse att okunskap om varandras kompetens på en avdelning leder till otydliga roller i 
personalgruppen och konflikter om arbetsuppgifters olika värde, och att detta i förlängningen 
är en viktig orsak till försämrad arbets- och vårdmiljö. Detta i sin tur resulterar i att patienten 
inte får ta del av kompetensen som finns hos specialistsjuksköterskan och att 
specialistsjuksköterskan själv inte känner sig uppskattad för den kompetens hen har efter 
genomgången utbildning. 
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2 BAKGRUND 

Inom Region Västmanland råder det en brist på specialistutbildade sjuksköterskor. Det är 
allmänt känt att så även är fallet i övriga Sverige, och efterfrågan på specialistkompetens är 
stor (Sveriges kommuner och landsting [SKL], 2014).  För att kunna rekrytera och behålla 
värdefull kompetens inom regionen och i det här fallet specialistpsykiatrin och slutenvården, 
arbetas det med olika projekt för att göra yrket och regionen som arbetsgivare attraktivt. 
Sommaren 2016 genomfördes en intern enkätundersökning bland sjuksköterskor  
inom både öppen- och slutenvårdspsykiatrin på Psykiatricentrum i Västerås. I enkäten fick 
både grundutbildade och specialistutbildade sjuksköterskor med inriktning psykiatrisk vård 
svara på frågor kring sina kompetenser och sin roll. 23 enkäter kom in varav 13 var från 
specialistutbildade sjuksköterskor inom psykiatri. Resultatet visade att det fanns indikationer 
på att flera av dessa upplevde att deras kompetenser inte togs tillvara på ett tillfredsställande 
sätt. Det framkom även att specialistsjuksköterskor upplevde sig behöva mer kunskap inom 
vissa områden och att det fanns ett behov av stöd från olika håll för att åstadkomma detta. 
Den interna undersökningen hade ett lågt deltagande och svaren var av varierande art, där 
vissa gav mer uttömmande svar och vissa kortfattade. Dock ansågs de svaren som kom in 
vara oroande, och därför ville arbetsgruppen som utförde enkäten undersöka 
specialistsjuksköterskornas tankar och upplevelser ytterligare. Som ett led i detta gavs ett 
förslag på uppsatsämne till Mälardalens högskola och Specialistsjuksköterskeutbildningen 
med inriktning psykiatrisk vård (A. Blom, personlig kommunikation, 2016-12-16). 

2.1 Begreppet ”kompetens” 
Nationalencyklopedin (2017) förklarar begreppet kompetens som en ”formell kompetens, 
utbildning eller erfarenhet som krävs för viss tjänst eller befattning”. I 
kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor (Svensk Sjuksköterskeförening [SSF], 2016) 
definieras kompetens som att ha inneha dels en förmåga men också en vilja att utföra 
uppgifter genom att applicera kunskap och färdigheter till den aktuella situationen. 

2.2 Specialistsjuksköterskans kompetens 
En grundutbildad sjuksköterska innehar, som ett resultat av sin högskoleutbildning och 
utifrån den legitimation som erhålls efter genomgången utbildning, en unik kompetens inom 
det egna kunskapsområdet omvårdnad (SSF, 2016). Utöver den kompetens en sjuksköterska 
tillgodogör sig under sin grundutbildning, får en specialistsjuksköterska ytterligare 
kunskaper genom sin specialistutbildning, vilka tydliggörs i dokumentet  
”Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen 
inriktning psykiatrisk vård” (Psykiatriska Riksföreningen för sjuksköterskor [PRF], 2014). 

Kompetensbeskrivningen är tänkt att finnas som stöd i olika sammanhang, exempelvis vid 
planering av utbildningar för universitet och högskolor, vid anställning av personal, 
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planering av vård samt organisationsfrågor. Liknande kompetensbeskrivningar finns för 
andra specialistsjuksköterskor, och även för grundutbildade sjuksköterskor. 
Kompetensbeskrivningen arbetades fram på grund av att det ansågs finnas ett behov av att 
tydligt visa på den specifika kompetens en specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk 
vård besitter. Den utgår från och kretsar kring de sex internationellt utarbetade 
kärnkompetenserna; personcentrerad vård, evidensbaserad vård, teamsamverkan, 
förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik.  I 
kompetensbeskrivningen beskrivs specialistsjuksköterskan som ansvarig för ”såväl 
omvårdnadens kvalitet som utveckling, som för att utformning och genomförande av vård 
och omvårdnad sker i samverkan med patienten, dennes närstående och andra vårdgivare. I 
sin yrkesutövning ansvarar specialistsjuksköterskan för att leda och samordna 
omvårdnadsinsatser”. Vidare betonas specialistsjuksköterskans ansvar för patientens 
perspektiv och att verka för vård på lika villkor, samt fördjupad medicinsk och psykiatrisk 
kompetens (PRF, 2014). Den psykiatriska kliniken i Region Västmanland utgår från de olika 
kompetensbeskrivningarna i arbetet kring både grundutbildade sjuksköterskors och 
specialistsjuksköterskors roll och kompetens, men inga fasta arbetsbeskrivningar finns (A. 
Blom, personlig kommunikation, 2016-12-16).  

2.3 Genomgång av tidigare forskning 
Nedan följer en presentation av aktuell nationell och internationell forskning om 
specialistsköterskors situation inom psykiatrisk vård. Presentationen tar upp 
specialistsjuksköterskans arbetsuppgifter samt kompetens, roll och framtid. 

2.3.1 Arbetsuppgifter 

Personcentrerad vård är en av de sex kärnkompetenserna i kompetensbeskrivningen (PRF, 
2014), och flera studier visar på att relationen mellan patient och specialistsjuksköterska och 
patientens mående är det viktigaste i specialistsjuksköterskans arbete (Bee et al, 2006; 
Goulter Kavanagh & Gardner, 2014; Pazargadi, Moghadam, Khoshknab, Renani & Molazem, 
2016). Trots detta observerade Pazargadi och kollegor att en stor del av sjuksköterskans tid 
går åt till att hantera läkemedel och dokumentera, medan desto mindre tid läggs på 
terapeutiska samtal och interaktion med patienter. Liknande resultat med lite patientkontakt 
och desto högre administrativ tid fann forskarna i flera studier (Bee et al, 2006; Fung, Chan 
& Chien, 2016; Seed, Torkelson & Alnatour, 2010; Whittington & McLaughlin, 2000). I den 
engelska studien av Bee och kollegor (2006) fann de dessutom att det var den minst 
kvalificerade personalen på avdelningen som tillbringade mest tid med patienterna, och den 
personal med högst utbildning ägnade sig i högre grad åt administrativa arbetsuppgifter.  I 
kontrast till detta, visade en amerikansk studie att ju mer patientkontakt en 
specialistsjuksköterska har, desto bättre trivs hen med sitt arbete (Seed et al, 2010).  
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2.3.2 Kompetens, roll och framtid 

I en studie av Fung (2016) beskrevs rollen som specialistsjuksköterska i Kina som bred och 
kontextberoende, där deltagarna upplevde det som svårt och stressande att hantera 
osäkerheten i rollen som detta ledde till. Dessutom upplevde specialistsjuksköterskorna att 
deras kompetens inte togs tillvara. I flera andra studier har det också framkommit att 
sjuksköterskerollen upplevts vara otydlig (Berg & Hallberg, 2000; Cowman, Farrelly & 
Gilheany, 2001; Goulter et al, 2014). Deltagarna i den svenska studien uppgav även att de 
tvekade inför att uttrycka sin åsikt i teamet kring patienten eftersom det upplevdes att den 
kunskap som fanns inte togs på allvar eller värdesattes.  

Nyutexaminerade specialistsjuksköterskor i Storbritannien berättade i en intervjustudie att 
de upplevt en diskrepans mellan utbildningens innehåll och den verklighet de mötte på sin 
arbetsplats (Rungapadiachy, Madill & Gough, 2006). Rungapadiachy presenterade att denna 
diskrepans ledde till stor förvirring och oklarhet i den nya yrkesrollen, och dessutom 
saknades stöd från arbetsgivaren och andra element såsom personal, material och pengar, 
samtliga nödvändiga för att kunna bedriva en tillfredsställande vård. En närmre relation 
mellan praktik och teori efterlyses även i tysk studie från 2009 (Schoppmann & Lüthi), där 
de menar att det är nödvändigt för att utveckla vården och vårdvetenskapen som profession. 
Att arbeta för att stärka specialistsjuksköterskans yrkesroll är nödvändigt, eftersom en 
förvirring kring den egna rollen och de konflikter som kan uppstå i dess spår förefaller 
påverka hur länge specialistsjuksköterskans stannar på sin arbetsplats (Hercelinskyj, 
Cruickshank, Brown & Philips, 2012). 

I studien av Pazargadi och medarbetare (2015) identifierades olika hinder för att bygga en 
relation med patienten, där organisation, struktur och tid uppgavs vara betydande hinder. 
Dessa hinder upplevdes som att de inte gick att påverka. Hinder ur ett organisatoriskt 
perspektiv fann forskarna också i studien av Currid (2009), och specialistsjuksköterskorna i 
en studie på Nya Zeeland beskrev att de ansåg att verksamheten i större utsträckning bedrevs 
av hänsyn till verksamheten i sig, än i syfte att skapa den bästa vården för patienten (Fourie, 
McDonald, Connor & Bartlett, 2005). Specialistsjuksköterskan och arbetet som utförs inom 
slutenvården beskrivs i hög grad styras av den kontext som hen befinner sig i, och således 
utifrån de förutsättningar som finns i den verksamhet de arbetar i (Berg & Hallberg, 2000; 
Cowman, et al, 2001; Fourie et al, 2005; Fung et al, 2016; Pazargadi et al 2015). 

Sjuksköterskeyrket och dess olika specialiseringar ser ut på en mängd olika sätt världen över, 
och olika länders upplägg vad gäller vidareutbildningar skiljer sig åt. Detta kan medföra 
svårigheter med att kunna generalisera andra länders forskning till svensk sjukvård. Dock 
återfinns en del av den problematik som är beskriven i introduktion och bakgrund och som 
finns i Sverige även internationellt. Exempelvis har en australiensisk studie undersökt 
faktorer som är viktiga för att specialistsjuksköterskor ska stanna inom vården, med 
bakgrund i stora pensionsavgångar, ett större vårdbehov i och med en åldrande befolkning 
och färre specialistsjuksköterskor (Harrisson, Hauck & Hoffman, 2014). Uppskattning för sitt 
arbete och att känna att göra skillnad är avgörande faktorer i den studien, och detta är en 
slutsats som även dras i en engelsk studie från 2013 (McCrae, Askey-Jones & Laker). Det 
konstaterades att utan åtgärder för att behålla specialistsjuksköterskor, kommer antalet 
sjuksköterskor som väljer att specialisera sig inom området fortsätta att minska, vilket i sin 



5 

tur påverkar kvalitén på den vård som ges till patienten (Aiken et al, 2014; Currid, 2009; 
Harrison et al, 2014; McCrae et al, 2013; Seed, et al, 2010). 

2.4 Marilyn Anne Rays byråkratiska omvårdnadsteori 
Marilyn Anne Rays byråkratiska omvårdnadsteori utvecklades i syfte att kunna appliceras på 
den dynamiska omvårdnaden i relation till stora komplexa organisationer (Turkel, 2007). I 
utvecklandet av teorin fann Ray att sjuksköterskorna i studien hade svårigheter att hantera 
balansgången mellan organisationens strukturer, krav från denna och de behov av 
omvårdnad patienterna de vårdade hade. Teorin bygger på ett antal olika begrepp som står 
för de olika delarna av en sjuksköterskas verklighet på arbetet (figur 1). Det finns de 
grundläggande begreppen som utgår från sjuksköterskan; vårdande, spirituellt-etiskt 
vårdande, utbildning, fysiska förutsättningar och socio-kulturella faktorer. Sedan finns de 
organisationsfokuserade begreppen; juridiska, teknologiska, ekonomiska och politiska 
faktorer. Omvårdnaden definierades utifrån organisationen och formades av den kontext 
som den utfördes i, och således påverkades även sjuksköterskorna som utförde 
omvårdnaden. De olika begreppen är konstant en del av varandra och sjuksköterskan måste 
hela tiden förhålla sig till dem på olika sätt. Relationen mellan sjuksköterskan och patienten 
påverkas därmed av de olika delarna; själva organisationen och förutsättningarna som följer 
med dem är en viktig och ibland avgörande faktor.   

Specialistsjuksköterskans arbete har sin grund i vårdandet, men Ray har i sin teori beskrivit 
delar som påverkar arbetet i lika hög utsträckning och som oftast är en förutsättning för 
arbetet och som skapar ramarna för det. Därför är begreppen som handlar om de juridiska, 
ekonomiska och politiska faktorerna intressanta i denna uppsats, eftersom det är dessa 
faktorer som i tidigare forskning delvis visat sig vara viktiga i det som formar en 
specialistsjuksköterskas arbete. Förutom dessa begrepp kommer även begreppen etik, 
utbildning och socio-kulturella faktorer att inkluderas i diskussionen av resultatet. 
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Figur 1. Marilyn Anne Rays byråkratiska omvårdnadsteori (Turkel, 2007). 

2.5 Problemformulering 
Det finns, utifrån den inom Region Västmanland utförda enkäten, tecken på att 
specialistsjuksköterskor upplever att de kompetenser som de besitter utifrån sin 
specialistutbildning inte tas tillvara. Detta syns även internationellt, där 
specialistsjuksköterskor upplever att de arbetsuppgifter som tilldelats inte speglar kunskapen 
de har och att tid för patienter inte finns. Det finns även indikationer både i litteraturen och 
inom regionen på att det saknas tydliga arbetsbeskrivningar, och att arbetet snarare 
organiseras utifrån olika faktorer som exempelvis lokala outtalade rutiner och personliga 
egenskaper än utifrån den verkliga kompetensen och den kompetensbeskrivning som är 
utformad för ändamålet. Samtidigt ökar den psykiska ohälsan i alla ålderskategorier, och det 
råder en brist på specialistsjuksköterskor där antalet har minskat stadigt de senaste åren. 
Regionen uppger även ett ökat behov av specialistsjuksköterskor. Som ett steg på vägen mot 
att behålla specialistsjuksköterskor och få dem att trivas på sitt arbete behövs en djupare 
förståelse för specialistsjuksköterskornas egna uppfattningar om sin roll och kompetens. Det 
finns dessutom få vårdvetenskapliga studier som visar chefers perspektiv. Eftersom 
specialistsjuksköterskans arbetsuppgifter till stor del bestäms av dennes chef, är det även 
intressant att undersöka enhetschefernas syn på området. För att få en förståelse för 
specialistsjuksköterskans arbete ur ett vårdvetenskapligt perspektiv används Marilyn Anne 
Rays byråkratiska omvårdnadsteori. Teorin beskriver de olika faktorer som påverkar det 
dagliga omvårdnadsarbetet, och lägger dessutom tonvikten på de organisatoriska faktorerna, 
varför teorin anses vara lämplig för arbetet.  

3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med denna uppsats är att utifrån specialistsjuksköterskors och enhetschefers 
perspektiv beskriva specialistsjuksköterskans kompetens och roll inom slutenvården. 

Syftet delas in i tre frågeställningar: 

Vilka arbetsuppgifter har en specialistsjuksköterska inom slutenvården? 

Hur ser specialistsjuksköterskorna på sin egen kompetens och roll inom slutenvården? 

Hur ser enhetscheferna på specialistsjuksköterskans kompetens och roll inom slutenvården? 
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4 METOD 

I metodavsnittet beskrivs design, datainsamling, urval samt analys och bearbetning av data. 
Här tas även de forskningsetiska överväganden som gjorts upp. 

4.1 Design 
Utifrån det formulerade syftet, har en kvalitativ induktiv ansats valts. Kvalitativ metod är 
lämpligt för att undersöka människors upplevelser, attityder och erfarenheter, i syfte att få en 
förståelse för ett visst fenomen. Med en kvalitativ induktiv ansats skapas förståelse och ny 
kunskap genom att beskriva och förklara fenomen utifrån de specifika forskningspersonerna 
som deltar i studien och det resultat som framkommer från intervjuerna (Polit & Beck, 
2008). 

4.2 Urval 
För att få tillstånd att genomföra studien, skickades en ansökan ut till den aktuella kliniken 
tillsammans med ett PM, där planeringen för genomförandet tydligt framgick. När tillstånd 
(bilaga 1) erhållits, gjordes urvalet till studien bland specialistsjuksköterskorna och 
enhetscheferna på alla slutna psykiatriska vårdavdelningar inom vuxenpsykiatrin på 
Psykiatricentrum i Västerås. Urvalsmetoden blev således ett bekvämlighetsurval. 
Forskningspersonerna tillfrågades genom att missivbrev (bilaga 2) skickades ut per e-post, 
till alla specialistsjuksköterskor och enhetschefer inom den vuxenpsykiatriska slutenvården. 
De specialistsjuksköterskor och enhetschefer som ville delta anmälde sig själva till studien 
genom att svara på missivbrevet, därefter bestämdes datum för genomförandet av 
fokusgruppsintervjuerna tillsammans med forskningspersonerna.  Till intervjun med 
specialistsjuksköterskor tillfrågades 15 personer. Fem specialistsjuksköterskor tackade ja till 
att delta, av dessa var fyra kvinnor och en man. Deltagarna var i åldrarna 35 – 47 år och hade 
arbetat mellan sex och 39 år inom psykiatrisk vård. Till den andra intervjun tillfrågades åtta 
enhetschefer, varvid sex anmälde sig som deltagare. Fem av dessa var kvinnor och en var 
man, de var i åldrarna 36-58 år och hade arbetat inom psykiatrisk vård mellan 11 och 27 år. 

4.3 Datainsamling 
Semistrukturerade fokusgruppsintervjuer användes som datainsamlingsmetod. Detta då det 
fanns ett intresse av att få en djupare förståelse för specialistsjuksköterskans kompetens och 
möjligheter inom slutenvården (Wibeck, 2010). En fokusgrupp består av en grupp 
människor, vanligtvis minst fyra personer, men helst inte fler än 12 (Polit & Beck, 2008). 
Gruppen är med fördel yrkesmässigt homogen, för att deltagarna ska känna sig så bekväma 
som möjligt och våga diskutera de tänkta frågorna utan att riskera konsekvenser av sina 
uttalanden (Wibeck, 2010). I den planerade studien delades därför specialistsjuksköterskor 
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och enhetschefer in i olika fokusgrupper för att på så vis skapa en så homogen och tillåtande 
diskussionsgrupp som möjligt, där intervjupersonerna var jämlika ur professionsperspektiv.  
Två semistrukturerade intervjuguider, ett för varje fokusgrupp (bilaga 3 och 4), användes 
som underlag under intervjun, där ett antal öppna frågor specifikt utformade utifrån syftet 
fanns. Frågorna utformades i samråd med handledare och vårdutvecklaren inom regionen. 
Fokusgrupperna leddes av en moderator som i det här fallet var forskaren själv. Utifrån den 
semistrukturerade intervjuguiden ledde moderatorn gruppen, men förutom att fördela ordet 
och se till att deltagarna höll sig till ämnet, deltog inte moderatorn i diskussionen, detta 
enligt Wibeck (2010). Intervjun genomfördes i en möteslokal på det aktuella sjukhuset, en 
fokusgruppsintervju bör genomföras i en så neutral miljö som möjligt, varför denna valdes. 
Intervjuerna höll på i 1,20 timmar (specialistsjuksköterskorna) respektive 47 minuter 
(enhetscheferna), och spelades in med mobiltelefon försatt i flygplansläge för att minimera 
risk för störningsmoment, samt en diktafon.  

4.4 Analys och bearbetning av data 
För att analysera det insamlade materialet användes en kvalitativ innehållsanalys enligt 
Graneheim och Lundman (2004), en analysmetod rekommenderad vid användning av 
fokusgruppsintervjuer (Wibeck, 2010). Först transkriberades det inspelade materialet. 
Transkriptionsnivån låg mellan nivå II och nivå III, vilket rekommenderades av Wibeck 
(2010). Att transkribera på denna nivån innebar att pauser, tvekanden, uppbackningar och 
kommentarer noterades, men exempelvis gjordes inga notiser om hur långa pauserna var. 
Eftersom syftet med fokusgruppen var ämnet som diskuterades och vad deltagarna sa, och 
inte interaktionen mellan dem, behövdes ingen djupare transkriberingen än så.  
Transkriptionen utfördes av moderatorn, och blev således ett naturligt första steg i 
innehållsanalysen (Wibeck, 2010). När transkriptionen var klar, påbörjades själva analysen 
av materialet genom att intervjuerna lästes igenom upprepade gånger för att på så sätt få en 
helhetsbild över materialet (Graneheim & Lundman, 2004). Därefter analyserades innehållet 
för att sortera ut meningsbärande enheter relevanta för syfte och frågeställningar. 
Meningsenheterna kodades i syfte att förenkla och förtydliga texten i dem. Koder som 
liknade varandra sorterades in i kategorier och subkategorier, för att kunna urskilja delar 
som liknade varandra eller utmärkte sig. För att få en överblick och klarhet i kategorierna och 
för att kunna skilja de olika gruppernas resultat åt, analyserades intervjuerna för sig och 
delades in i varsin domän; ”Specialistsjuksköterskor” och ”Enhetschefer”. Kategorierna och 
subkategorierna namngavs inom sin domän, och sammanställdes i en tabell, som presenteras 
i resultatet. Ovanstående arbete pågick under lång tid, där det var nödvändigt att backa 
tillbaks för att strukturera om, reflektera, diskutera och få nya perspektiv på innehållet. 
Under hela analysprocessen fanns handledaren till hjälp för att diskutera. Nedan presenteras 
en tabell (tabell 1) med exempel på analysgången. 

ME Kond. Meningsenhet Kod Subkategori Kategori 
11 Man har lättare att bolla idéer 

på exempelvis ronder för att 
man har en större kunskap. 

Kunskap gör det 
lättare att delta i 
ronder.  

Att känna större 
säkerhet och trygghet 
tack vare ett 
evidensbaserat 

 
 
Personlig och 
professionell 
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förhållningssätt mognad 
 113 Att få ta egna beslut utan att 

kolla med läkaren först gör att 
man växer som sjuksköterska 

Jag växer med 
ansvaret jag får 
tilldelat mig. 

Att växa med ansvar 

35 Ibland undrar jag vad 
arbetsgivaren vill ha ut av oss, 
varför vi ska göra 
arbetsuppgifter som tillhör 
annan personal. 

Våra 
arbetsuppgifter 
speglar inte vår 
kompetens. 

Att min 
specialistkompetens 
inte tas tillvara 

 
 
 
 
Ett otydligt 
uppdrag 
 

43 Ofta blir man mer omtyckt om 
man syns ute på avdelningen, 
än om man sitter på 
expeditionen framför datorn, 
trots att man arbetar med de 
arbetsuppgifter man är ålagd. 

Arbetsuppgifter 
värderas på olika 
sätt av olika 
yrkesgrupper. 

Att anpassa sig för att 
inte skapa konflikter 

127 Ledningen behöver kanske 
fundera över vad de vill ha oss 
specialister till 

Tydligare 
förväntningar från 
arbetsgivaren. 

Att arbetsgivaren 
skapar tydliga direktiv 
om roll och 
arbetsuppgifter 

 
 
Det behöver 
skapas 
förutsättningar 33 Vi specialister är dåliga på att 

lyfta oss själva och vår specifika 
kunskap. 

Dålig på att lyfta 
egen kompetens. 

Att som specialist ta 
ansvar för sin egen 
arbetssituation 

 

Tabell 1. Exempel kondenserad meningsenhet, kodning, subkategori och kategori. 

4.5 Forskningsetiska överväganden 
Förförståelse finns alltid inom forskning, både inom kvantitativ och kvalitativ metod. Det är 
nödvändigt och självklart, då det är förförståelsen som skapar intresse för ämnet och 
innefattar allt det forskaren vet om ett fenomen. Dock behöver förförståelsen hanteras genom 
att ha ett vetenskapligt och reflexivt förhållningssätt för att fungera korrekt i studien, och det 
är av yttersta vikt att forskaren har en medvetenhet och reflekterar kring sin förförståelse för 
att på så vis skapa ny förståelse (Langemar, 2008). Denna medvetenhet har funnits under 
uppsatsarbetet, och för att få stöd i denna process har diskussioner förts med handledaren.  

Enligt Vetenskapsrådet (2017) behöver fyra huvudkrav säkerställas inför att studier där 
människor deltar genomförs. Det första kravet är informationskravet. Intervjupersonerna 
informerades tydligt om villkor för deltagande, och nödvändig information som exempelvis 
syftet med studien, inför deltagandet i det missivbrev som skickades ut. Det andra kravet är 
samtyckeskravet, vilket säkerställdes genom att det i missivbrevet framkom att deltagarna 
genom att anmäla sig till fokusgruppen samtyckte till att vara forskningsperson i studien. 
Information gavs om att deltagande i studien var frivilligt och att det när som helst kunde dra 
sig ur studien utan att det innebar några konsekvenser. Inom ramen för samtycke faller också 
frågan om beroendeförhållanden mellan forskningsperson och forskaren, som i det här fallet 
hade rollen som moderator under fokusgrupperna. Forskaren är anställd inom regionen, och 
har således en relation med samtliga deltagare, både av kollegial art och i egenskap av 
anställd hos arbetsgivaren ifråga. Här fanns en medvetenhet kring detta problem, där de 
berörda parterna upplevde att detta beroendeförhållande inte var av så känslig grad att det 
skulle påverka resultatet. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet. Eftersom både 



10 

forskaren och forskningspersonerna deltog i samma fokusgrupp, var forskningspersonerna 
inte anonyma inom gruppen, vilket informerades om i missivbrevet. För att trots studiens 
upplägg kunna nå största möjliga konfidentialitet, beskrevs inte forskningspersonerna i 
studien med sina verkliga namn, utan presenterades enbart på gruppnivå. Data från 
fokusgruppsintervjuerna förvarades på ett USB-minne i ett låst skåp. 
Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet. För att säkerställa detta, har insamlat material 
endast använts för den specifika studien och inte spridits till andra parter. 

5 RESULTAT 

Först i resultatet presenteras specialistsjuksköterskornas arbetsuppgifter i en kort text, 
beskrivna av först specialistsjuksköterskorna följt av enhetscheferna. Resultatet kommer 
därefter att presenteras i två domäner; Specialistsjuksköterskor och Enhetschefer. I varje 
domän finns kategorier som är gemensamma för båda domänerna, och subkategorier som till 
viss del skiljer sig åt domänerna emellan. I slutet av resultatet sammanfattas och sammanförs 
domänerna. Nedan visas en översikt över kategorier och subkategorier, presenterat i en tabell 
(tabell 2). 

 

Subkategorier 
Specialistsjuksköterskor 

Kategorier Subkategorier 
Enhetschefer 

Att känna större säkerhet och 

trygghet tack vare ett 

evidensbaserat förhållningssätt 

 

 

 

 

Personlig och professionell 

mognad 

Att som enhetschef känna större 

trygghet tack vare 

specialistsjuksköterskan på 

avdelningen 

Att vara mer personcentrerad Att specialistsjuksköterskan bör 

ha en djupare och bredare 

kunskap 

Att växa med ansvar Att specialistsjuksköterskan har 

utvecklats på ett personligt plan 

Att arbeta utifrån uttalade och 

outtalade lokala rutiner 

 

 

 

Ett otydligt uppdrag 

Att arbeta utifrån outtalade 

rutiner 

Att min specialistkompetens inte 

tas tillvara 

Att anpassa sig för att inte skapa 

konflikter 

Slutenvården måste göras 

attraktiv som arbetsplats 

 

 

Att inte ha resurser 
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Att arbetsgivaren skapar tydliga 

direktiv om roll och 

arbetsuppgifter 

 

 

Det behöver skapas bättre 

förutsättningar 

Att ge stöd och skapa ett gott 

arbetsklimat 

Att arbetsgivaren tar ansvar och 

skapar ett gott arbetsklimat 

Specialistsjuksköterskorna 

behöver själva ta ansvar för att 

utvecklas i sin yrkesroll Att som specialistsjuksköterska 

ta ansvar för sin egen 

arbetssituation 

 

Tabell 2. Översikt kategorier och subkategorier. 

5.1 Specialistsjuksköterskans arbetsuppgifter inom slutenvården 
Specialistsjuksköterskorna berättade att deras huvudsakliga arbete på avdelningen handlade 
om att de ingick i ett vårdlag och var omvårdnadsansvariga för ett visst antal patienter. Själva 
arbetet omfattade framförallt konkreta och direkt synliga uppgifter som ronder, provtagning, 
dokumentation, läkemedelshantering och kontakt med andra vårdinstanser. I viss mån hade 
de även vissa speciella områden tilldelat sig från enhetschefen, ett exempel på ett sådant 
område var huvudhandledare för sjuksköterskor. Enhetscheferna tog även de upp 
omvårdnadsansvaret för ett antal patienter, där uppgifter som läkemedelshantering, 
samordning kring patienten och ronder förekom. De specialområden som togs upp var att 
vara ansvarig för förbättrings- och utvecklingsarbeten, leda etiska reflektioner, vara 
huvudhandledare och  andra fördjupade arbeten. Ingen av grupperna ansåg det vara 
skillnader i arbetsuppgifter på avdelningen mellan specialistsjuksköterskor och 
grundutbildade sjuksköterskor, utan det var just specialområdena som utmärkte 
specialistsjuksköterskorna. Däremot beskrev specialistsjuksköterskorna en önskan om att få 
uppdrag som innebär mer direkt patientkontakt, såsom mer målinriktade och strukturerade 
terapeutiska vårdande samtal som faller inom den kompetens de innehar. 

5.2 Domän ”Specialistsjuksköterskan” -  
Personlig och professionell mognad 

Under kategorin ”Personlig och professionell mognad” framkom tre subkategorier; ”Att 
känna större säkerhet och trygghet tack vare ett evidensbaserat förhållningssätt”, ”Att vara 
mer personcentrerad” och ”Att växa med ansvar”. Kategorin handlar om vad 
specialistsjuksköterskorna upplever sig ha fått genom sin specialistkompetens i form av ett 
utvecklat sätt att förhålla sig till patienten genom kunskap, och att detta är något som 
kontinuerligt har fortsatt och utvecklas under tiden de arbetar. De beskrev också hur de 
upplever en ökad trygghet i rollen genom att få förtroende och ansvar från arbetsgivaren. 
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5.2.1 Att känna större säkerhet och trygghet tack vare ett evidensbaserat 
förhållningssätt 

En aspekt av den personliga och professionella mognaden var relaterad till att den kunskap 
specialistsjuksköterskorna har fått bidrar till en ökad trygghet, och ger en bättre grund för 
beslutsfattande. Specialistsjuksköterskorna beskrev att de tack vare sin specialistkunskap 
kunde känna sig säkrare i flera olika situationer; exempelvis ronder, samtal med patienter, 
suicidriskbedömningar och observationer.  

Jag är medveten om vad jag gör när jag gör på ett visst sätt tack vare min kunskap och 
kompetens.  

Denna kunskap handlade om att när specialistsjuksköterskan uttryckte sin åsikt i en fråga, 
grundade sig åsikten inte enbart i en personlig åsikt, utan evidensbaserad kunskap fanns med 
i bedömningen i högre utsträckning. De uttryckte också att det var lättare att söka sig till 
vetenskapen för att lösa problem och oklarheter, än att gå till sig själv och sina egna känslor. 

Vi kanske är mer benägna att söka information i och med att man genom utbildningen var 
nyfiken på att lära sig mer. 

Vidare beskrevs också hur specialistsjuksköterskan, genom sin kompetens, kunde se problem 
som uppstår ur andra perspektiv och med en annan slags helhetsbild. Det var lättare för dem 
att se konsekvenser av ett visst handlande och beteende genom detta sätt att se på 
situationer. 

5.2.2 Att vara mer personcentrerad 

Som ett resultat av den personliga och professionell mognaden, beskrev 
specialistsjuksköterskorna att de fått ett större patientfokus. Strävan mot att vara tillgänglig 
för patienten blev tydligare. Patienten måste alltid komma i första hand, och det kan ibland 
vara svårt när det finns få specialistsjuksköterskor på en avdelning. 

Jag måste prioritera det som är viktigast för stunden och för patienten, och inte hjälpa till på 
annat håll bara för att uppfattas som en bra kollega. 

Trots att fokus på patienten beskrevs som större, togs det också upp hur de ofta tvingas göra 
avkall på att vara med en patient till förmån för andra uppgifter, som inte upplevs falla inom 
ramen för specialistsjuksköterskans kompetens. Anledningen till detta kunde bero på olika 
saker, så som tids- eller personalbrist. Denna uppoffring upplevdes som svår, och en önskan 
om att få möjlighet att arbeta närmre patienten uttrycktes av deltagarna. 

Man förstår och inser hur komplext det är i, ja, i den psykiatriska vården och patienternas liv 
och värld. 
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Vidare beskrev specialistsjuksköterskorna att de genom sin kompetens och kunskap, både på 
ett personligt och professionellt plan, blivit mer ödmjuka inför de komplexa tillstånd 
patienter har. De hade blivit mindre benägna att dra förhastade slutsatser om saker och ting. 
Det var nu lättare att se bortom problemen och se hur patientens liv och värld påverkades 
och påverkade personen ifråga. 

De beskrev att de oftare tog ett steg tillbaka för att betrakta situationen, samt att ju mer 
erfarenhet och kunskap de får inser hur lite de egentligen kan. Ödmjukheten kom också 
genom personliga insikter och en ökad självkännedom, vilket beskrevs som en pågående 
process. 

5.2.3 Att växa med ansvar 

Specialistsjuksköterskorna beskrev att de, genom att få förtroendet från arbetsgivaren om 
utökat ansvar, kunde växa ytterligare i sin yrkesroll och få ett större självförtroende i den. Det 
kunde handla om att få speciella uppdrag av olika slag, men även att bli tillfrågad i egenskap 
av specialistsjuksköterska, av andra yrkesgrupper för att dela med sig till dem av sin specifika 
kunskap. 

Som specialist kan jag få andra specifika områden att ha ansvar för, som gör att jag växer i sin 
yrkesroll. 

De upplevde att deras specialistkompetens i flera lägen gjorde skillnad för patienten. 
Vetskapen om detta gjorde att de växte i sig själva samt att de kunde ta ansvar och sedan 
omvandla och använda sig av den kunskapen i nya situationer de hamnade i.   

5.3 Domän ”Specialistsjuksköterskan” -  
Ett otydligt uppdrag 

”Ett otydligt uppdrag” omfattar de tre subkategorierna ”Att arbeta utifrån uttalade och 
outtalade lokala rutiner”, ”Att min specialistkompetens inte tas tillvara” och ”Att anpassa sig 
för att inte skapa konflikter”. Resultatet i denna kategori berör arbetet på avdelningen; att det 
bestäms av rutiner som ofta är avdelningsspecifika och bestäms av den närmsta chefen. 
Arbetsuppgifterna upplevdes inte spegla den kompetens som innehas av en 
specialistsjuksköterska. 

5.3.1 Att arbeta utifrån uttalade och outtalade lokala rutiner 

Erfarenheter av att ha ett otydligt uppdrag var bland annat relaterade till att det saknas en 
tydlig arbetsbeskrivning. Istället styrs arbetet av uttalade eller outtalade rutiner som 
personalen skolas in i på avdelningen. Dessa rutiner omfattade alla sjuksköterskor, oavsett 
utbildning. Således förväntades alla utföra samma arbete oberoende av kompetens. 
Rutinerna som fanns var avdelningsbundna, och vid avdelningsbyte förändrades dessa 
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rutiner. Outtalade rutiner hängde ofta ihop med hur kulturen var på avdelningen, vilken 
personal som jobbade och vem som var chef. Något som togs upp som en konsekvens av 
outtalade rutiner, var den så kallade ”rättviseprincipen”, vilket innebär att alla 
arbetsuppgifter delas lika mellan all personal, oavsett vårdbehov och kompetens. 

Det är ofta kulturen i den personalgruppen på just det passet, och även på avdelningen i stort, 
som avgör hur vi fördelar arbetsuppgifterna mellan personalen som jobbar. 

Specialistsjuksköterskorna beskrev att de alla hade erfarenhet av särskilda rutiner för varje 
arbetspass, men dessa var samma oavsett utbildning för sjuksköterskorna. Ibland kunde de 
även uppleva att det inte heller fanns skillnader mot andra yrkesgrupper. Denna otydlighet 
ledde till förvirring kring den egna rollen och sitt värde som specialistsjuksköterska. 

5.3.2 Att min specialistkompetens inte tas tillvara 

Deltagarna berättade att de rutiner som fanns för avdelningsarbetet, oavsett om de var 
uttalade eller outtalade, inte speglade specialistkompetensen. Därför upplevdes deras arbete 
som otydligt och skapade förvirring hos de enskilda specialistsjuksköterskorna. Det fanns 
känslor av att specialistkompetensen inte togs tillvara, trots att den utifrån sett var 
eftertraktad genom arbetsannonser, utan att uppgifterna på avdelningen var samma för alla 
sjuksköterskor oavsett kompetens.  

Många gånger är jag inte specialistsjuksköterska, utan bara ett huvud, och alla delar på samma 
arbetsuppgifter oavsett vilka behov som finns. 

Mitt arbete och min kompetens känns osynlig för mina kollegor. 

Ofta kunde deltagarna känna att de gjorde annan personals arbetsuppgifter, och att patienten 
på så vis gick miste om insatser som de i egenskap av specialistsjuksköterskor med specifik 
kompetens kunnat utföra. Specialistsjuksköterskorna berättade vidare att många andra 
yrkeskategorier inte verkar veta vilken kompetens en specialistsjuksköterska besitter, och 
således inte heller vet vad de kan förvänta sig att hen ska bidra med på exempelvis ronder.  

5.3.3 Att anpassa sig för att inte skapa konflikter 

Det otydliga uppdraget och den förvirring som det resulterade i, beskrevs som en källa till 
konflikter. För att undvika sådana situationer valde många att istället ”vara till lags och 
hjälpa till” i syfte att ha en bra arbetsmiljö och minimera konflikter. Det fanns erfarenheter 
av att olika slags arbetsuppgifter värderades olika av olika yrkeskategorier. Genom att hjälpa 
till med vissa uppgifter blev en viss personalkategori nöjda, medan andra personer i 
arbetsgruppen var missnöjda med insatsen.  

Det är lättare att bli uppskattad om jag gör något konkret som syns, än att bara prata med en 
patient, trots att det kanske gör stor skillnad för just den personen. 
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Något flera noterat, var att uppgifter som hade ett synligt resultat uppskattades mer, 
exempelvis att gå ned med matvagnen efter lunchen (matvagnen försvann från avdelningen). 
Andra uppgifter, exempelvis ett enskilt samtal med en patient på dennes rum, inte 
uppskattades (patienten lämnades ensam på sitt rum). Även dokumentation beskrevs som en 
slags osynlig uppgift som tog mycket tid i anspråk. Detta upplevdes som frustrerande, då 
många arbetsuppgifter specialistsjuksköterskorna ansåg sig ha inte gav ett direkt synligt 
resultat. Dessa värderingar av uppgifter medförde en osäkerhet hos deltagarna, och bidrog 
till viljan att hjälpa till där det behövdes, trots att tiden kanske inte räckte till och andra 
uppgifter blev lidande. 

5.4 Domän ”Specialistsjuksköterskor” – Det behöver skapas bättre  
förutsättningar 

Kategorin ”Det behöver skapas bättre förutsättningar” innehåller ”Slutenvården måste göras 
attraktiv som arbetsplats”, ”Att arbetsgivaren skapar tydliga direktiv om roll och 
arbetsuppgifter”, ”Att arbetsgivaren tar ansvar och skapar ett gott arbetsklimat” samt ”Att 
som specialistsjuksköterska ta ansvar för sin egen situation. I kategorin framkommer det 
bland annat att det behöver skapas, och därefter lyftas vilka, fördelar som finns i 
slutenvården, för att specialistsjuksköterskor ska vilja arbeta kvar. Ansvaret för detta anses 
till stor del ligga hos arbetsgivaren, men specialistsjuksköterskorna själva har ett visst ansvar 
över sin situation. 

5.4.1 Slutenvården måste göras attraktiv som arbetsplats 

En del i att det behöver finnas bättre förutsättningar, är att göra slutenvården till en attraktiv 
arbetsplats där specialistsjuksköterskor vill arbeta och stanna kvar. 
Specialistsjuksköterskorna beskrev att karriärmöjligheter i större utsträckning finns genom 
att lämna slutenvården. Fler incitament för att stanna skulle behövas, och förslag om mer 
självständigt arbete med terapeutiska samtal med patienter diskuterades. 

Slutenvården måste kunna erbjuda något på avdelningarna som motsvarar öppenvårdens 
tankesätt om självständigt arbete. 

Deltagarna upplevde att lönen som incitament, inte speglade deras kompetens och de 
skillnader i kunskap som efter specialistutbildningen finns mellan en grundutbildad och en 
specialistutbildad sjuksköterska. Den skillnad som emellertid kan finnas, jämnas ut i och 
med olika lönesatsningar och den med varje år ökande grundlönen för en grundutbildad 
sjuksköterska. Dock ansågs lönen ha relativt liten betydelse för huruvida slutenvården är en 
attraktiv arbetsplats, uppskattning från arbetsgivare och tydliga skillnader i arbete ansågs 
viktigare. 
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5.4.2 Att arbetsgivaren skapar tydliga direktiv om roll och arbetsuppgifter 

Som en del i att skapa bättre förutsättningar för specialistsjuksköterskorna, behöver 
arbetsgivaren tillhandahålla tydliga direktiv om vad som förväntas av 
specialistsjuksköterskor som yrkesgrupp. Detta för att visa på vilka skillnader som finns 
mellan en grund- och en specialistutbildad sjuksköterska, och gentemot andra yrkesgrupper.  

Det vore bra att veta att det här är någonting som åligger just mig, att den här uppgiften jag 
gör är inget jag bara hittat på själv. 

Det står liksom i alla annonser att man ska vara specialist, men till vilken nytta då? Hur har de 
tänkt, vad tänker de? Och formulera det då, så vi vet vad som förväntas av oss. 

Det finns en önskan om att arbetsgivaren formulerar och tydliggör arbetsuppgifter och 
ansvarsområden för specialistsjuksköterskan och andra yrkeskategorier som arbetar på 
avdelningen. Genom detta, menar deltagarna att det skapas en trygghet i att alla vet vem som 
gör vad och att deras egen och andras kompetens blir synlig. En satsning på dessa områden 
skulle också göra att specialistsjuksköterskorna som grupp kände sig starkare och våga ta 
mer plats på enheten. 

5.4.3 Att arbetsgivaren tar ansvar och skapar ett gott arbetsklimat 

En viktig del i att skapa förutsättningar, är arbetsmiljön och trivseln på avdelningen. 
Ansvaret för själva arbetsklimatet och kulturen ansågs ligga på den närmsta chefen. En 
tillåtande arbetskultur och ett öppet samtalsklimat beskrevs som en viktig grund för att 
kunna utöva sitt yrke och känna trygghet i sin kompetens. 

Jag tycker att det är viktigt att cheferna är insatta i hur verkligheten ser ut på avdelningen, 
vilka klyftor det finns mellan olika yrkeskategorier och hur saker och ting alltid måste vara 
rättvisa, fast det ju inte är det eller ens ska vara det eftersom vi alla är olika. 

Att få mandat och tid officiellt tilldelat sig från enhetschefen var mycket viktigt för alla 
specialistsjuksköterskorna. Mandat för att känna en trygghet i att utföra de specialområden 
som i vissa fall tilldelats specialistsjuksköterskan, och samtidigt ha något att hänvisa till i 
händelse av att bli ifrågasatt av andra. Tid då det är en grundläggande faktor för att hinna 
med specifika ansvarsområden inom angiven tidsram och arbetstid. Till sist fanns det även 
en önskan om att få möjlighet till mer samarbete specialistsjuksköterskor emellan, och då 
framförallt avdelningsöverskridande. Detta för att kunna utbyta goda idéer och hitta en 
gemenskap och en trygghet inom yrkesrollen. Förutsättningen för ett sådant samarbete 
måste finnas från chefshåll, då det inte finns utrymme i det dagliga arbetat att ta sådana 
typer av kontakter med andra avdelningar. 
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5.4.4 Att som specialistsjuksköterska ta ansvar för sin egen arbetssituation 

Specialistsjuksköterskorna diskuterade sitt eget ansvar  i att skapa förutsättningar på 
arbetsplatsen, och kom fram till att de själva kunde bli bättre på att lyfta sin egen kompetens 
och ta plats. Tydlighet om varför de handlade på ett visst sätt och att ta ställning för sina 
åsikter ansågs viktigt, även att vara konsekvent inom gruppen och stå för samma värderingar. 

Vi kanske inte är så duktiga på att berätta varför vi gör vissa prioriteringar. 

Vi specialister har ett ansvar att visa att vi har ett legitimationsansvar för alla patienter på 
avdelningen, när det gäller vissa arbetsuppgifter. 

Deltagarna tog upp att de måste bli bättre med att förklara för andra kollegor, att vissa 
arbetsuppgifter endast får utföras av en sjuksköterska på grund av det ansvar en 
sjuksköterska har i sin legitimation. I egenskap av arbetsledare på avdelningen, ansåg de 
även att de borde vara bättre på att leda övrig personal och ta ett större ansvar i den rollen. 

5.5 Domän ”Enhetschefer” – Personlig och professionell mognad 
Under kategorin ” Personlig och professionell mognad” framkom tre subkategorier specifika 
för enhetscheferna. Dessa var ”Att som enhetschef känna större säkerhet och trygghet tack 
vare specialistsjuksköterskan på avdelningen”, ”Att specialistsjuksköterskan bör ha en 
djupare och bredare kunskap” samt ”Att specialistsjuksköterskan har utvecklats på ett 
personligt plan”. Diskussionen berörde att specialistsjuksköterskor bidrog till en annan 
trygghet på avdelningen, att enhetscheferna förväntade sig en annan kvalité på vården från 
en specialistsjuksköterska och även att utbildningen och den nya kompetensen innebär en 
personlig utveckling. 

5.5.1 Att som enhetschef känna större trygghet tack vare specialistsjuksköterskan 
på avdelningen 

Den kunskap en specialistsjuksköterska besitter ansåg enhetscheferna bidra till en känsla av 
trygghet på avdelningen. De beskrev att verksamheten blev annorlunda i och med den 
kompetens som specialistsjuksköterskorna hade, både i arbetsmiljön och för patienterna.  

Det finns ju tillfällen där vi inte inte haft en specialist, och verksamheten, det blir inte samma 
verksamhet, specialisterna är jätteviktiga i heldygnsvården. För patientens vård. 

De gånger som de inte hade haft tillgång till yrkesgruppen, hade det varit skillnad i 
verksamheten och den fördjupade kunskapen hade saknats. 
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5.5.2 Att specialistsjuksköterskan bör ha en djupare och bredare kunskap 

På grund av den professionella och personliga mognaden en specialistsjuksköterska anses 
bör ha fått, tilldelas de i högre grad speciella områden att ha ansvar över. Dessa områden är 
exempelvis handledningsuppdrag, utbildningsansvar gentemot kollegor och att ha andra 
slags samtal med patienter. 

… ja, samtalen absolut och rent sjukdomslära, symptombilden och kunna urskilja psykos, 
depression, ha en annan nyans i sin observation och omvårdnaden, och medicinskt, att kunna 
läkemedel med mera djup i, mer i hur det fungerar, utgår jag ifrån att specialister ska kunna. 
Dels kunna handleda men dels då kunna ha den kunskapen. 

Genom sin kompetens och utbildning förväntar sig enhetscheferna att en 
specialistsjuksköterska har fått en ökad och fördjupad kunskap inom flera områden för att 
klara av dessa specifika arbetsområden. En djupare och bredare kunskap om läkemedel, 
psykiatriska sjukdomar och olika bedömningar är exempel på förväntade specifika 
kunskaper. Enhetscheferna hade också ökade krav på att specialistsjuksköterskan skulle 
observera och agera annorlunda på grund av sin kompetens i det dagliga arbetet och inte 
bara i speciella uppdrag. 

5.5.3 Att specialistsjuksköterskan har utvecklats på ett personligt plan 

Enligt enhetschefernas erfarenheter har en specialistsjuksköterska en personlig mognad och 
ett annat självförtroende i sig själv efter en specialistutbildning. Genom den personliga delen 
av utvecklingen, tycker de att förståelsen gentemot patienten har ökat, vilket syns i deras 
arbete.  

Jag tänker att det är den här personliga delen, det är den som blir fördjupad, fördjupad 
förståelse, och det ser man sen när man har specialister, att de har tagit till sig en bredd. 

De verkar ha lättare att förstå de komplexa tillstånd de möter på avdelningen. 
Enhetscheferna anser att specialistsjuksköterskan verkar ha lättare att förankra beslut hos sig 
själva, dels tack vare kunskap men också av erfarenhet och självkännedom. De kan också 
genom denna ökade förmåga till beslutsfattande, att förmedla detta till kollegor och 
patienter. 

5.6 Domän ”Enhetschefer” – Ett otydligt uppdrag 
Kategorin ”Ett otydligt uppdrag” framstod i enhetschefsgruppen enhetlig och utan 
subkategorier. Enhetschefer konstaterar att det inte finns specifika arbetsbeskrivningar för 
några yrkesgrupper på avdelningen, trots att de har särskilda krav och förväntningar utifrån 
kompetens. Det finns således inget dokument som särskiljer en specialistsjuksköterska från 
en grundutbildad sjuksköterska eller en skötare.  
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I det stora hela är det väl samma arbetsuppgifter, man jobbar väl utifrån samma arbetsrutin. 

De berättar att det inte är någon direkt skillnad på avdelningsarbetet för en grundutbildad 
och en specialistutbildad sjuksköterska. Det som istället styr arbetet på avdelningen är 
avdelningsspecifika uttalade och outtalade rutiner. Dessa bestäms av dem själva i egenskap 
av enhetschefer. Det är dessutom informella regler som särskiljer de olika yrkeskategorierna 
på avdelningen, vilka även dessa bestäms av enhetschefen.  

5.7 Domän ”Enhetschefer” – Det behöver skapas bättre förutsättningar 
Kategorin ”Det behöver skapas bättre förutsättningar” delades upp i tre subkategorier; ”Att 
inte ha resurser”, ”Att ge stöd och skapa ett gott arbetsklimat” samt 
”Specialistsjuksköterskorna behöver själva ta ansvar för att utvecklas i sin yrkesroll”. Centralt 
i denna kategori var att enhetscheferna upplever sig hindrade på olika sätt i att prioritera 
frågan om specialistsjuksköterskans situation inom slutenvården, resurserna är knappa och 
prioriteringar behöver göras hela tiden. Som arbetsgivare och enhetschefer har de det 
yttersta ansvaret för dessa frågor, men de anser också att det måste finnas ett egenintresse 
från specialistsjuksköterskorna själva. 

5.7.1 Att inte ha resurser 

Förutsättningarna inom slutenvården ser olika ut för olika enheter, vilket angavs vara ett 
hinder för att skapa goda förutsättningar för att specialistsjuksköterskorna ska stanna på 
enheten. Tidsbrist, oförutsägbarhet och prioriteringar står ofta i vägen för planeringen, och 
kan därför påverka planerade åtgärder som enhetscheferna vill utföra. 

Arbetet i slutenvården är oförutsägbart, vilket gör det svårt för planering. 

Sjuksköterskebristen gör att det är svårt att ge alla anställda utrymme att ägna sig åt sin roll. 

Ett stort hinder för att arbeta med problemen, är bristen på specialistsjuksköterskor men 
även andra yrkeskategorier. Det beskrevs som att all personal behövs till alla arbetsuppgifter, 
eftersom det är brist på personal. Därför behöver alla i personalgruppen hjälpas åt vilket 
leder till att det är det mest basala som hinns med i vardagen. 

5.7.2 Att ge stöd och skapa ett gott arbetsklimat 

Enhetscheferna framhåller att ett tillåtande och öppet arbetsklimat är viktiga förutsättningar 
för att specialistsjuksköterskan och övrig personal ska kunna utvecklas. I ett sådant 
arbetsklimat finns det tid att utföra uppgifter som enhetscheferna menar är specifika för 
specialistsjuksköterskan. Ansvaret för detta ligger på verksamheten och enhetscheferna 
själva. 
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Vi enhetschefer har ett ansvar för att skapa ett arbetsklimat som möjliggör för specialister att 
utvecklas. 

Samarbete är viktigt, både inom chefsgruppen och mot verksamheten, men även 
specialistsjuksköterskorna emellan. De skulle gärna se att det blev möjligt att skapa ett forum 
för specialistsjuksköterskorna som yrkesgrupp, där de kan träffas och ta del av varandras 
erfarenheter. Det skulle vara bra att på olika sätt involvera specialistsjuksköterskorna själva 
när arbetet med att synliggöra och lyfta rollen görs. 

I och med framtidens organisationsförändringar kanske vi kan få möjlighet att på en 
ledningsnivå diskutera det här, där vi tillsammans kan hitta ett angreppssätt och 
gemensamma rutiner, gemensamma mål kring de här bitarna kring arbetet på enheten. 

Samtliga deltagare var överens om att det saknas något som lockar 
specialistsjuksköterskorna att jobba kvar inom slutenvården. Genom att konkret beskriva 
kompetensområden och specifika arbetsuppgifter, skulle det kunna visas på vilket sätt 
specialistsjuksköterskans roll skiljer sig och värdesätts. Det är även viktigt att ge mandat för 
att kunna ha ledarrollen på en avdelning, vilket enhetscheferna menar är en viktig uppgift för 
specialistsjuksköterskan. 

Man får mer ansvar genom utbildningen ja, fast man kanske skulle kunna ha det mer konkret 
uttalat att man går specialist, och vet att man kommer tillbaks så är det det här specifika som 
ändras. 

Lönen är, och måste vara, en skillnad efter att man gått specialistutbildningen. 

Lönen tas upp som ett sätt göra specialistsjuksköterskans roll inom slutenvården mer 
attraktiv, den ska vara högre och behöver vara det för att höja yrkets status och visa 
skillnaden mot en grundutbildad. Dock anses det samtidigt behövas förbättringar inom 
andra områden för att göra rollen attraktiv. 

5.7.3 Specialistsjuksköterskorna behöver själva ta ansvar för att utvecklas i sin 
yrkesroll 

En annan förutsättning för att specialistsjuksköterskan ska kunna utöva sitt yrke och ha en 
tydlig och betydande roll, är att de måste ha ett personligt ansvar och intresse för sin 
situation. Enhetschefernas erfarenheter är att det inte är alla som har detta intresse eller 
känner ett ansvar, och att det då är svårt att arbeta med att arbeta tillsammans för att 
utveckla och utnyttja kompetensen. 

Vem man är, personligheten, och även intresset, avgör vad man tar åt sig efter en 
specialistutbildning, det är helt individuellt. 

Att vilja ha mandat är också ett egenansvar, och bara för att någon är specialistsjuksköterska 
innebär det inte att hen garanterat klarar alla uppgifter som tilldelats. Alla 
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specialistsjuksköterskor är olika och klarar olika mycket, och därför måste det finnas ett 
egenintresse av att vilja mer och ta för sig i yrket. Samtidigt konstaterar deltagarna att en 
sjuksköterska går en specialistutbildning på grund av en vilja att utvecklas och bli något mer, 
och att denna vilja ofta fortsätter att driva dem framåt efter avslutad utbildning. 

5.8 Tema: Att synliggöra det osynliga 
Sammanfattningsvis beskriver specialistsjuksköterskorna och enhetscheferna att det finns en 
skillnad i kompetens på flera plan hos en specialistsjuksköterska jämfört med en 
grundutbildad sjuksköterska, men att denna inte synliggörs och får det utrymme som vore 
önskvärt. Eftersom arbetsuppgifterna i hög grad är desamma för specialist- och 
grundutbildade sjuksköterskor (och till viss del även skötare), finns en osynlig dimension i 
kompetensen. Skillnaden i kompetens handlar om både personlig och professionell mognad, 
där specialistsjuksköterskans förmåga att se patienten i ett större perspektiv har blivit större 
och att de i högre grad fattar beslut grundade i vetenskap. Denna utveckling fortsätter i 
arbetet, och med förtroende från arbetsgivaren menar specialistsjuksköterskorna att de kan 
växa ytterligare i sin roll och få ett ökat självförtroende. En specialistsjuksköterska med en 
fördjupad kunskap skapar en annan trygghet på avdelningen och hos enhetscheferna själva.  

Både specialistsjuksköterskorna och enhetscheferna uppger att det inte finns någon uttalad 
skillnad mellan grund- och specialistutbildade sjuksköterskor inom slutenvården. Det är 
istället informella men uttalade rutiner från chefen som styr arbetet, vilket tillåter andra 
faktorer att påverka arbetet, såsom kultur på avdelningen, kollegors åsikter och 
”rättviseprincipen”. Arbetsuppgifterna upplevdes av specialistsjuksköterskorna själva inte 
spegla deras kompetens, vilket ledde till en förvirring i den egna specialistrollen och att den 
kompetens de hade inte togs tillvara. Arbetet upplevdes som osynligt och ofta ifrågasatt av 
annan personal, som inte verkade veta vilken kompetens specialistsjuksköterskorna hade. 
För att undvika konflikter anpassade sig specialistsjuksköterskorna och utförde uppgifter 
som inte alltid låg i linje med den kompetens de hade. Ofta upplevdes det som att vissa 
uppgifter värderades högre än andra och dessutom olika av olika yrkesgrupper, och att 
arbetsuppgifter med ett direkt synligt resultat uppskattades mer av annan 
avdelningspersonal. Mer direkt patientarbete efterfrågades, men togs också upp som en 
typisk osynlig arbetsuppgift. 

För att specialistsjuksköterskorna ska vilja stanna kvar inom slutenvården behövs det skapas 
förutsättningar, vilket framhålls av både specialistsjuksköterskor och enhetschefer. 
Specialistsjuksköterskorna vill att förväntningar och arbetsuppgifter ska bli synliga genom 
direktiv, och känna sig uppskattade för det arbete de gör. Enhetscheferna uttrycker en vilja 
om och ser värdet i att arbeta mer med dessa frågor, men ser hinder i form av tids- och 
personalbrist, att tvingas till andra prioriteringar än de tänkta och att alla enheter har olika 
förutsättningar. Slutenvården behöver bli attraktiv som arbetsplats, vilket enligt båda 
grupperna är ett ansvar som framförallt ligger hos arbetsgivaren, även om 
specialistsjuksköterskorna som grupp har ansvar att lyfta sig själva, visa intresse och vilja 
utvecklas.  
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6 DISKUSSION 

I diskussionen kommer först en metoddiskussion där metod och etiska frågor rörande 
studien diskuteras. Därefter följer resultatdiskussionen som avslutas med slutsatsen. 

6.1 Metoddiskussion 
Nedan följer en diskussion kring metoden som användes i studien. Styrkor och svagheter 
samt tillämpning av de valda metoderna kommer att diskuteras, till sist diskuteras även de 
etiska dilemman som funnits under studiens genomförande. 

6.1.1 Fokusgrupper som datainsamlingsmetod och deltagare 

Vad gäller intervjuguide och upplägget av själva genomförandet, finns både fördelar och 
nackdelar med hur strukturerad diskussionen ska vara samt i hur hög grad moderatorn är 
inblandad i själva samtalet (Wibeck, 2010). En strukturerad diskussion och en aktiv 
moderator ökar chanserna att verkligen få svar på de angivna frågorna, medan en mer 
ostrukturerad design kan skapa ett mer tillåtande klimat som kan ge oväntade, djupa och 
intressanta vändningar i diskussionen. Samtidigt är en styrka med att använda sig av 
fokusgruppsintervjuer som metod att det förhoppningsvis går att dra nytta av gruppdynamik 
och flera personers gemensamma tankar, och därigenom få en bra och givande diskussion 
som leder till intressanta och djupgående resultat (Wibeck, 2010). I den aktuella studien 
fanns det både för- och nackdelar med den dynamik som uppstod, som å ena sidan skapade 
intressanta diskussioner vilket var syftet, men som också förmodligen bidrog till att 
grupperna lättare hamnade på sidospår. Med en erfaren moderator hade dessa sidospår 
lättare kunnat hanteras, men då detta var första gången för forskaren som moderator i en 
fokusgrupp, var det svårt att hantera detta, och detta är något forskaren tagit lärdom av inför 
framtiden. Intervjuguiden som användes under fokusgrupperna var semistrukturerad, vilket 
innebar att det fanns förutbestämda frågor som stöd i diskussionen, men utrymme fanns för 
att samtalet skulle kunna vara relativt fritt. Det fanns därmed en viss struktur i samtalet, 
vilket innebär att påverkan från forskaren varit förhållandevis liten, detta bör ha påverkat 
intervjuerna på ett sätt som gett svar mer nära verkligheten, än om intervjuerna varit mer 
strukturerade. Med under intervjun hade det även kunnat finnas ytterligare en person som 
inte deltar aktivt i intervjun, en så kallad observatör eller bisittare. På grund av logistiska och 
tidsmässiga skäl kunde en bisittare inte användas i studien. I efterhand hade det kunnat 
finnas en vinst i att ha en sådan, dels för att kunna finnas tillgänglig och diskutera 
intervjuerna efteråt, men också för att kunna vara uppmärksam på icke verbal 
kommunikation, att anteckna viktiga observationer eller att sköta inspelningsutrustningen 
(Wibeck, 2010).  

Vad gäller urval, rekryterades deltagarna på den klinik som efterfrågade uppsatsen, vilket är 
ett bekvämlighetsurval. Denna form av urval gjordes på grund av studiens omfattning, men 
framförallt på grund av att ämnet för studien var utvalt från förslag från en region och 
intresset av just specialistsjuksköterskorna inom slutenvården inom den specifika regionen. 
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Om syftet varit annorlunda, hade även specialistsjuksköterskor inom öppenvården kunnat 
inkluderats. 

6.1.2 Kvalitativ innehållsanalys som analysmetod 

En fördel med en kvalitativ innehållsanalys i just detta arbete, är att det är en enkel och 
samtidigt bra analys som anses lämpa sig väl för en magisteruppsats som är begränsad i sin 
omfattning (Dahlberg, 2014). En svårighet med analysmetoden är att analysen oundvikligen 
blir subjektiv, därför är det viktigt att vara systematisk i sin analys och följa angivna scheman 
utifrån litteraturen, för att på så vis uppnå en så hög grad av vetenskaplighet som möjligt 
(Graneheim & Lundman, 2004). För att trots subjektiviteten försäkra sig om hög 
vetenskaplig grad, behövs det enligt Graneheim och Lundman (2004) tas hänsyn till 
begreppen giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet.  

Begreppet giltighet innebär hur metoden använts i förhållande till det ursprungliga syftet, 
och om de val som gjorts är lämpliga. Syftet var att specialistsjuksköterskor och enhetschefer 
skulle beskriva specialistsjuksköterskors roll och möjligheter inom slutenvården, och 
förslaget kom ursprungligen från en specifik region. Därför söktes deltagarna till studien 
inom den regionen, och inom slutenvården, vilket var relevant för just den här studien. För 
att öka giltigheten hade det varit bättre med en större spridning mellan könen i grupperna, 
då endast totalt två män deltog i studien. Samtidigt har 90% av alla de utfärdade 
sjuksköterskelegitimationerna i Sverige mottagits av kvinnor (Socialstyrelsen, 2016), varför 
fördelningen bland deltagarna därför kan antas spegla verkligheten. Antalet deltagare var 
godtagbart för studiens omfattning, och då 33% av de tillfrågade specialistsjuksköterskorna 
och 75% av enhetscheferna ändå deltog. Giltigheten omfattar också hur meningsenheterna 
valts ut och hanterats , då detta görs av forskaren själv finns det alltid en risk att de blir för 
omfattande eller för snäva (Graneheim & Lundman, 2004). För att minimera risken för detta 
har forskaren i största möjliga mån försökt utföra arbetet så systematiskt som möjligt enligt 
litteraturen, och genom att ha en kommunikation med handledaren. Samma arbete gäller 
även för tillvägagångssättet vad gäller skapandet av kategorier och subkategorier, och risken 
för att flera meningsenheter passar i flera kategorier.  

Tillförlitlighet berör hur datainsamlingen går till och hur väl den data som samlas in är stabil 
över tid, där en lång tid för datainsamling riskerar att förändra forskarens förståelse för det 
som ska utforskas (Graneheim & Lundman, 2004). Eftersom det var första gången för 
forskaren att ha rollen som moderator och endast två intervjuer genomfördes med mindre än  
en veckas mellanrum, gavs inte mycket tid för forskaren att reflektera över ämnet eller träna 
på rollen. Sättet som frågorna ställdes på varierade mellan grupperna, vilket delvis var syftet 
då grupperna skiljde sig professionsmässigt åt, men det kan naturligtvis ha inneburit att de 
ställdes på ett sådant sätt att de uppfattades olika av forskningspersonerna. Med mer träning 
inför intervjuerna hade det kunnat gå att öka medvetenheten kring problemen, men på grund 
av tidsbrist under uppsatsarbetet var det inte möjligt. Vidare kan forskarens förförståelse ha 
påverkat deltagarnas svar i intervjusituationen, vilket också ska tas i beaktande. Det är svårt 
att bedöma hur mycket förförståelsen hos forskaren påverkar, men det är ett faktum att det 
påverkar eftersom förförståelse är oundviklig (Langemar, 2008).  
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Det sista begreppet handlar om överförbarhet, och hur väl resultatet från studien kan 
generaliseras till en annan kontext (Graneheim & Lundman, 2004). Studien skulle kunna gå 
att genomföra på andra psykiatriska kliniker, och med tanke på att resultatet har många 
likheter med tidigare forskning kan det spekuleras i att resultatet från en sådan studie skulle 
ha ett liknande som i denna. Eftersom generaliserbarhet i kvalitativa studier inte handlar om 
generalisering utifrån siffror och medelvärden, utan om i vilken mån resultatet kan skapa 
förståelse för ett fenomen också i en annan grupp kan det med andra ord betraktas som 
rimligt att det att ”synliggöra det osynliga” skulle kunna vara giltigt också i andra liknande 
sammanhang.  

6.1.3 Etikdiskussion 

Som forskare är det omöjligt att inte låta förförståelsen påverka förhållningssättet gentemot 
studien och dess olika delar, och det är heller inte alltid önskvärt då förförståelsen hjälper 
forskaren att få en ny förståelse (Langemar, 2008). I denna studie fanns en förförståelse som 
bekräftades av resultatet, och som även på olika sätt visade sig ha ytterligare dimensioner än 
tidigare erfarenheter och kunskap.  

Då forskaren var anställd på den klinik där studien genomfördes, hade hon någon slags 
relation till alla deltagare i studien, och skall även fortsätta ha det efter avslutad utbildning. 
Detta påverkade naturligtvis studien, även om medvetenheten om detta fanns innan 
genomförandet. Det är viktigt att ha i beaktande, att en relation till forskningspersonen kan 
påverka både forskaren och forskningspersonen på olika sätt (Vetenskapsrådet, 2017). Som 
kollega till specialistsjuksköterskorna hade forskningspersonen en mer vänskaplig relation, 
vilket kunde märkas då diskussionen stundtals gick över till att handla om interna dilemman 
irrelevanta för frågeställningen. Det kan också spekuleras i att de svar som gavs anpassades 
till denna mer kollegiala stämning som rådde under intervjun med 
specialistsjuksköterskorna. Även i intervjun med enhetscheferna kan relationen förmodas ha 
påverkat svaren som gavs, men här var istället forskaren anställd och således i en slags 
beroendeställning till enhetscheferna. Relationen till forskaren skulle kunna ha fungerat både 
hämmande och stimulerande för diskussionen, beroende på hur vänskaplig deltagarna 
upplevde sig gentemot forskaren och vice versa. Dessa faktorer hade i viss mån kunnat 
undvikas genom att studien utfördes på en annan klinik där forskaren inte var känd, men 
även då hade det funnits en kollegial relation, och även en slags beroendeställning mellan 
chef och anställd, om än dock vid en annan klinik. Genom att ha en extern moderator utan 
relation till psykiatrin, hade detta problem kunnat eliminerats. Dock hade svaren kunnat bli 
påverkade på andra sätt, genom att deltagarna hade behövt förklara vissa fenomen djupare, 
än som i det här fallet är vissa saker redan självklara i och med att alla vistas i samma 
kontext. 

Det faktum att studien genomfördes på den klinik där forskaren var anställd, var som tidigare 
diskuterats, till viss del problematiskt då forskaren hade en relation med deltagarna. Detta är 
dock något specialistsjuksköterskor behöver hantera eftersom forskning och utveckling i 
form av exempelvis förbättringsarbeten, är något som hör till kompetensen (PRF, 2014), och 
därmed är en uppgift som tillfaller specialistsjuksköterskan i verksamheten. Förhoppningsvis 
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kan arbeten som dessa bidra till att skapa en öppenhet i frågor som kan upplevas som 
känsliga. 

Ytterligare ett etiskt dilemma är att deltagarna inte var anonyma inför varandra, och att en 
studie på en liten klinik ökar risken för igenkänning. Detta har hanterats genom att 
deltagarna var medvetna om hur intervjuerna skulle gå till i den mening att anonymiteten 
inte fanns inom gruppen samt genom att deltagarna endast omskrivs på gruppnivå i 
uppsatsen.  

6.2 Resultatdiskussion 
Resultatet från fokusgruppsintervjuerna kommer nedan att diskuteras i förhållande till 
utvalda relevanta begrepp i den teoretiska referensramen. För att få en överblick över vad 
som påverkar specialistsjuksköterskan och omvårdnadsarbetet, har kategorierna från 
resultatet applicerats i Rays modell nedan (figur 2), där specialistsjuksköterskans arbete 
finns i mitten och påverkas av olika faktorer, och dessa diskuteras nedan i relation till 
kategoriernas innehåll.  

Figur 2. Specialistsjuksköterskans arbete i förhållande till utvalda begrepp i Rays byråkratiska 
omvårdnadsteori. 

6.2.1 Specialistsjuksköterskans arbetsuppgifter i relation till den teoretiska 
referensramen 

Resultatet visar att det framförallt är administrativa arbetsuppgifter som en 
specialistsjuksköterska får utifrån sin specialistkompetens, och att tiden för det 
patientcentrerade arbetet en specialistsjuksköterska också ska utföra snarare blir mindre i 
och med specialistkompetensen. Ray menar dock att relationen mellan patient och 
sjuksköterska är den grundläggande delen i omvårdnadsarbetet, och dessutom något som 
kan betraktas som en ekonomisk investering (Turkel, 2007). Dessvärre är relationer och 
samtal något som inte genererar ett uppenbart synligt resultat, varför dessa typer av uppdrag 
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förmodligen lätt nedprioriteras till förmån för andra, mer synliga och mätbara sådana. Seed 
och medarbetare (2010) tar i sin studie upp att det är viktigt att visa omvårdnadens positiva 
effekter och att det arbete som utförs är evidensbaserat. Omvårdnadsarbetet skulle i högre 
grad kunna mätas och utvärderas, för att påvisa värdet av omvårdnad och 
specialistkompetensen. Detta är något som ingår i specialistutbildningen, och som således 
specialistsjuksköterskor har kompetens att göra. 

6.2.2 ”Personlig och professionell mognad” i relation till utbildningsfaktorer 

Resultatet visar att specialistsjuksköterskorna anser sig ha en unik specialistkompetens och 
att de vill använda sig av den i sitt arbete. I motsvarande kategori för enhetscheferna 
framkommer det att även de anser att kompetensen finns och att det finns en förväntan på 
att den ska synas på olika sätt. Enhetscheferna vill nyttja kompetensen och känner även en 
trygghet när det finns specialistsjuksköterskor på avdelningarna. Enligt Ray är utbildning en 
viktig faktor som påverkar specialistsjuksköterskan i arbetet (Turkel, 2007), och detta blir 
tydligt i den första kategorin i studiens resultat. Genom utbildning ökar 
specialistsjuksköterskorna sin kompetens inom flera områden, däribland förmågan att arbeta 
personcentrerat, vilket i tidigare forskning visat sig vara det viktigaste området för en 
specialistsjuksköterska (Bee et al, 2006; Goulter et al, 2014; Pazargadi et al, 2016) och även 
är en av kärnkompetenserna i kompetensbeskrivningen (PRF, 2014). I denna kategori är 
följaktligen resultatet överensstämmande med både den teoretiska referensramen och 
tidigare forskning. Samstämmigheten är en viktig slutsats att ha i beaktande i arbetet med 
specialistsjuksköterskan situation, eftersom få studier har visat på hur synen på 
specialistsjuksköterskans kompetens ser ut från olika perspektiv inom samma klinik.  

6.2.3 ”Att ha ett otydligt uppdrag” i relation till sociala, kulturella och etiska faktorer 

Kategorin ”Att ha ett otydligt uppdrag” visar att det inte finns något som särskiljer 
grundutbildade sjuksköterskors uppdrag från specialistsjuksköterskors inom slutenvården. I 
det dagliga arbetet får detta konsekvenser, genom att arbetsuppgifter bestäms på andra sätt 
och definieras av personer utan kunskap om varandras kompetens. Rays teori grundar sig i 
att arbetet på en avdelning är kontextberoende, där kontext i hög grad också omfattas av 
kollegor, arbetsmiljö och arbetskultur (Turkel, 2007), i likhet med resultatet. I subkategorin 
”Att anpassa sig för att inte skapa konflikter” framkommer det att specialistsjuksköterskorna 
upplever påverkan från andra yrkesgrupper om vad deras arbetsuppgifter bör handla om, 
vilket i sin tur avgör det de i verkligheten gör. Detta är något enhetscheferna inte tar upp i sin 
diskussion. Dock tar de upp att även de har krav på specialistsjuksköterskan, men informella 
och outtalade sådana. Det finns alltså krav och förväntningar på specialistsjuksköterskan från 
flera olika håll. Med ett uppdrag som dessutom beskrivs och upplevs otydligt och som inte 
helt stämmer med den kompetens specialistsjuksköterskan har, kan det lätt leda till 
förvirring i den egna rollen. Detta är något som beskrivits i tidigare forskning (Berg & 
Hallberg; Fung et al; Goulter et al; McCrae et al, 2013). Dessutom leder den tvetydiga rollen 
till att den professionella identiteten blir känsligare för påverkan från andra (Hercelinskyj, 
2014). En fråga som kan ställas är, om tydligare beskrivningar för arbetsuppgifter, och en 
transparens mellan olika yrkesgruppers arbete skulle minska dessa problem?  
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Ytterligare en aspekt som framkom i resultatet var skillnaden i värdering av specifika 
arbetsuppgifter. Studier visar att specialistsjuksköterskor upplever sig mer nöjda i takt med 
ökad patientkontakt (Fourie et al, 2005), men ändå verkar inte patientkontakt värderas lika 
högt på avdelningen som andra arbetsuppgifter där resultatet blir direkt synligt. Hur kan 
specialistsjuksköterskorna göra sin kompetens synlig och högre värderad? Ett sätt kan, som 
tidigare nämnts, vara att i högre grad sträva efter att mäta och utvärdera sitt arbete och på så 
vis koppla sin unika kompetens till positiva resultat i syfte att visa upp för kollegor (Seed et 
al, 2016). Genom sin kompetens har specialistsjuksköterskan redan detta vetenskapliga 
tankesätt, vilket gör att ett sådant arbete i allra högsta grad skulle vara möjligt.  

Genom de krav från omgivningen som beskrivits ovan, tvingas patientrelaterade 
arbetsuppgifter åsidosättas i syfte att undvika konflikter. Detta blir ett etiskt dilemma, 
eftersom personcentrerad vård är en av specialistsjuksköterskans kärnkompetenser (PRF, 
2014), vilket syns i resultatet som ett område där specialistsjuksköterskorna upplever att de 
förbättrat sig. Frågan om vad som händer med kvalitén på vården behöver också lyftas i 
sammanhanget, eftersom patienten tycks hamna i skymundan, trots att fokus bör ligga just 
där. Konflikterna kring arbetsuppgifter kopplas i resultatet bland annat till att det inte finns 
några tydliga direktiv från arbetsgivaren kring vem som ska göra vad. Således skulle kanske 
inte specialistsjuksköterskan behöva ställas inför detta etiska dilemma, om rollen var 
tydligare och arbetsuppgifterna mer konkret uppdelade mellan personalen.  

6.2.4 ”Det behöver skapas förutsättningar” i relation till ekonomiska, juridiska och 
politiska faktorer 

I den kontext som styr specialistsjuksköterskans arbete finns också, enligt Rays byråkratiska 
omvårdnadsteori, den juridiska aspekten, som i sällskap av ekonomiska och politiska 
faktorer står för delar betydligt svårare för den enskilda individen att påverka (Turkel, 2007). 
I sin legitimation har en specialistsjuksköterska ett yrkesansvar och vissa arbetsuppgifter kan 
inte väljas bort, exempelvis dokumentation och läkemedelshantering (SSF, 2009). 
Dokumentation ses i resultatet som ett exempel på en osynlig arbetsuppgift, som emellertid 
är ett slags indirekt patientarbete och där det är en skyldighet enligt lag att dokumentera det 
som rör patientens vård. Ifrågasättande av denna typ av uppgifter leder till en stress på flera 
plan för specialistsjuksköterskan, där hen måste väga in flera olika värden i bedömningen. 

Resultatet visar att den sjuksköterskebrist som finns påverkar arbetet på avdelningen. Det är 
allmänt känt att det råder brist på såväl grundutbildade sjuksköterskor som 
specialistsjuksköterskor i Sverige, trots att Sverige har fler sjuksköterskor per 1000 invånare 
än de flesta andra OECD-länder, 11,7, genomsnittet är 8,7 (SKL, 2014). Därför är det av 
yttersta vikt att diskutera vad som är orsaken till bristen på sjuksköterskor med olika 
kompetenser, och om det verkligen handlar om brist på dem eller snarare bristen på bra 
arbetsmiljö. Även Ray beskriver hur brist på personal påverkar arbetet, men också tidsbrist 
(Turkel, 2007), vilket framkommer i resultatet av denna uppsats.  

En viktig aspekt i resultatet, och som inte ligger på en politisk nivå, är att stöd och samarbete 
eftersöks från både enhetschefer och specialistsjuksköterskor. Både inom såväl som utanför 
grupperna önskas en väl fungerande kommunikation som ett led i att skapa bättre 
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förutsättningar. En relation mellan sjuksköterska och chef är en grundläggande faktor i Rays 
teori, och i förlängningen även relationen till patienten (Turkel, 2007). Denna relation 
beskriver Ray som en form av ekonomisk resurs, och som kärnan i vården. 

Resultatet indikerar att det finns invändningar mot att det skulle kunna vara möjligt att 
skapa bättre förutsättningar för att arbeta med de aktuella frågorna. Ray tar upp att dessa 
stora områden ofta är de som styr vården och upplevs som svåra att påverka (Turkel, 2007), 
således kan det finnas fog för dessa invändningar. Emellertid visar resultatet på att även små 
förändringar kan göra skillnad, där stöd och mandat från enhetschefen betyder mycket, och 
som enhetscheferna själva menar är viktigt att ge. Det är exempelvis anmärkningsvärt att inte 
lön tas upp som det viktigaste incitamentet för att arbeta kvar, med tanke på det mediala 
utrymme sjuksköterskors löner upptagit de senaste åren.  

6.2.5 Den teoretiska referensramens lämplighet 

Under planeringen inför detta arbete undersökte forskaren vilka omvårdnadsteorier som 
skulle kunna vara lämpliga. Valet föll på Marilyn Ann Rays byråkratiska omvårdnadsteori, då 
den behandlade de områden som forskaren genom sin förförståelse antog skulle framkomma 
under intervjuerna. Resultatet visade att förförståelsen till viss del stämde, men fler 
dimensioner framkom och vissa områden framträdde som mer tydliga. 
Specialistsjuksköterskan har vårdvetenskap som kunskapsområde, en relativt ung vetenskap 
men som det forskas mycket inom (SSF, 2016). Den valda teoretiska referensramen lägger 
stort fokus på de byråkratiska delarna som påverkar en specialistsjuksköterskas arbete, även 
om de typiskt vårdvetenskapliga begreppen som hälsa och vårdande naturligtvis finns med 
(Turkel, 2007). Dessa byråkratiska delar har redan en självklar plats i den kliniska 
verksamheten, då resultatet visade att det framförallt är de som styr omvårdnadsarbetet. 
Frågan som väcks är om en teori med ett större omvårdnadsfokus hade kunnat bidra till att 
tydligare belysa specialistsjuksköterskans kompetens och roll inom slutenvården, och inte 
endast bekräfta den rådande situationen? Vårdvetenskapen och specialistsjuksköterskans 
kompetens och roll är enligt resultatet en osynlig del i verksamheten, och en annan teoretisk 
referensram hade möjligen kunnat synliggöra denna på ett annat sätt. 

6.2.6 Kliniska implikationer 

Resultatet från studien kan användas i det kliniska arbetet, genom att ta 
specialistsjuksköterskornas beskrivningar av sin arbetssituation på allvar. Eftersom 
situationen till viss del även speglas i enhetschefernas intervju, är det tydligt att arbetsgivare 
ser värdet i att arbeta mer med dessa frågor och att fler än specialistsjuksköterskorna själva 
ser de vinster som ett intensifierat arbete med förtydligande av roller skulle innebära. 
Resultatet indikerar att det råder bristande insikt i arbetet yrkesgrupper emellan, vilket med 
små medel snabbt skulle kunna avhjälpas, exempelvis genom att samtliga yrkesgrupper får 
hospitera hos varandra för att få en inblick i vad ens kollegor gör och på vilka sätt deras 
arbete är viktigt. 
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6.2.7 Resultatet i ett vidare sammanhang 

I ett större perspektiv påverkar en trygghet i yrkesrollen för specialistsjuksköterskan fler 
människor än de inom sin egen profession, där inte minst patienten räknas in. Ett bättre 
utnyttjande av kompetens inom den psykiatriska vården skulle potentiellt kunna göra att 
kompetensen på ett bättre sätt kom patienterna till gagn, vilket syns i studien av Aiken och 
kollegor (2014), där hög kompetens hos sjuksköterskan hade ett tydligt samband med lägre 
dödlighet hos patienterna. En trygghet innebär enligt resultatet ett ökat självförtroende att ta 
beslut och agera inom sin kompetens. Detta torde även medföra en trygghet hos 
specialistsjuksköterskans kollegor, vilket bekräftas i studiens resultat där enhetscheferna 
beskriver en tryggare avdelning av den höjda kompetensen som erhålls i form av 
specialistsjuksköterskan.  

6.2.8 Förslag till fortsatt forskning 

Det finns indikationer på vilka områden som är viktiga för att en specialistsjuksköterska ska 
vilja stanna kvar inom slutenvården, och det hade varit av intresse att på ett mer strukturerat 
och specifikt sätt ta reda på vilka dessa områden är för att kunna utveckla dessa. Eftersom 
resultatet tyder på att många specialistsjuksköterskor är förvirrade i den egna yrkesrollen, är 
det av stor vikt att fortsätta arbetet med att stärka sjuksköterskeprofessionen och 
omvårdnadens roll inom den psykiatriska vården för att fler specialistsjuksköterskor ska vilja 
fortsätta arbetet inom den. För att påvisa omvårdnadens värde i den psykiatriska 
slutenvården är det också viktigt att som specialistsjuksköterska använda sina 
vårdvetenskapliga kunskaper för att i högre grad arbeta för att göra omvårdnaden 
evidensbaserad. Kliniska studier behöver därför göras för att visa att omvårdnadsåtgärder 
gör skillnad för patientens mående, och det behöver finnas ett tätare samarbete mellan teori 
och praktik. 

6.3 Slutsats 
Inom den psykiatriska slutenvården har specialistsjuksköterskor och grundutbildade 
sjuksköterskor identiska eller snarlika arbetsuppgifter, trots att kompetensen genom 
specialistutbildningen är högre hos specialistsjuksköterskorna. Specialistsjuksköterskornas 
kompetens blir osynlig och tas därmed inte tillvara, och patienter går miste om värdefull 
specialistpsykiatrisk omvårdnad. En viktig aspekt som behöver synliggöras är att olika 
arbetsuppgifter tenderar att värderas olika, med konsekvenserna att vissa typer av arbete, 
ofta de med ett inte direkt synligt resultat, prioriteras ned i syfte att undvika konflikter. 
Resultatet visar dock att viljan finns hos båda grupperna att jobba med dessa frågor, men att 
det finns hinder på flera olika nivåer. 

Sammanfattningsvis finns det flera områden där specialistsjuksköterskornas kompetens kan 
utnyttjas, men det behöver skapas förutsättningar från arbetsgivaren för dessa. Det behöver 
också finnas en högre medvetenhet kring vad som faktiskt är specialistsjuksköterskans 
kompetens och hur den ska nyttjas för att vården för patienterna ska kunna optimeras. 
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Ansvaret för dessa frågor behöver ligga hos likväl verksamhets- och utbildningsansvariga 
som specialistsjuksköterskorna själva, och ett tätare samarbete och större ödmjukhet mellan 
de olika aktörerna måste finnas för att möjliggöra arbetet med att synliggöra omvårdnadens 
värde i den psykiatriska slutenvården.  
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BILAGA 2. MISSIVBREV TILL DELTAGARE 
Tillfrågan om deltagande i studien ”Specialistsjuksköterskors och 
enhetschefers uppfattningar om specialistsjuksköterskans kompetenser och 
roll inom slutenvården” 

Hej! 

Jag heter Lina Pellas och är student på specialistsjuksköterskeutbildningen i psykiatrisk vård 
vid Mälardalens högskola, Västerås. I utbildningen ingår ett självständigt arbete i form av en 
magisteruppsats. Syftet med min studie är att undersöka specialistsjuksköterskors och 
enhetschefers uppfattning om specialistsjuksköterskors kompetenser och roll inom den 
psykiatriska slutenvården. Bakgrunden till studien är den enkätundersökning som 
genomfördes bland sjuksköterskorna på Psykiatricentrum sommaren 2016, och studien är 
tänkt som en fördjupning av resultaten som framkom i den. 

Min fråga till dig är om du vill delta i denna studie. Medverkan är frivillig och vill du 
inte vara med kan du bortse från detta brev. 

Deltagande i studien skulle innebära att vara med i en fokusgruppsintervju ledd av mig vid ett 
tillfälle. Intervjun tar ungefär två timmar, där specialistsjuksköterskor och enhetschefer deltar 
i separata grupper vid varsitt tillfälle. Intervjun kommer att dokumenteras genom 
ljudinspelning, och därefter transkriberas till text som sedan bearbetas och analyseras i syfte 
att kunna upptäcka mönster och skillnader. Resultatet av studien kommer att publiceras i en 
magisteruppsats vid Mälardalens högskola, samt eventuellt också en vetenskaplig artikel. 

Du kan när som helst avbryta din medverkan i studien utan att du behöver ange någon 
orsak. Under själva intervjun är du inte anonym, eftersom intervjuerna sker i grupp. Insamlad 
data behandlas dock med beaktande av sekretess vilket innebär att alla uppgifter kodas och 
förvaras inlåsta, så att ingen utomstående kan ta del av dem. I den färdiga uppsatsen 
kommer inga uppgifter att kunna härledas till enskilda personer eller enheter. 

Om du anmäler ditt intresse till deltagande i studien via e-post, behöver jag även veta vilka 
datum du kan delta i intervjun. Jag kommer då att kontakta dig, och du har möjlighet att ställa 
eventuella frågor inför intervjun, eller om du har andra saker du funderar på. 

Ytterligare upplysningar kan lämnas av mig eller min handledare, se nedan.  

Med vänliga hälsningar 

 

Lina Pellas, student  Lena Wiklund Gustin, lärare 

Tel: 0739164377  Tel: 021-107332 

E-post: lps16001@mdh.se E-post: lena.wiklund@mdh.se 
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Första steget i deltagandet är en intresseanmälan, vilket sker per e-post till Lina 
Pellas, se adress ovan. Sista datum för intresseanmälan är den 5 februari 2017. 

Samtycke till att deltaga i studien ”Specialistsjuksköterskors och enhetschefers 
uppfattningar om specialistsjuksköterskans kompetenser och roll inom slutenvården” 
sker genom att skriva under samtyckesformuläret nedan, vid intervjutillfället.  

Jag har skriftligen informerats om den aktuella studien och haft tillfälle att i lugn och ro läsa 
igenom informationen och getts möjlighet att ställa frågor på olika sätt. Jag får också en 
kopia på den skriftliga informationen om projektet, och på detta samtyckesformulär när det 
skrivs under vid intervjutillfället. 

Jag är medveten om att deltagandet är helt frivilligt och att jag när som helst, utan att ange 
orsak, kan avbryta mitt deltagande i studien. 

 JA,  jag vill delta i studien ” Specialistsjuksköterskors och enhetschefers uppfattningar 
om specialistsjuksköterskans kompetenser och roll inom slutenvården”, och jag 
samtycker till att de uppgifter jag lämnar behandlas på det sätt som beskrivits på 
föregående sida. 

 
 

_______________________________ 

Datum 

 

 

____________________________    _______________________________  

Underskrift               Namnförtydligande 

 

____________________________    _______________________________  

E-post                           Telefonnummer 
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BILAGA 3. INTERVJUGUIDE FÖR 
SPECIALISTSJUKSKÖTERSKOR 
Innan intervjun börjar 

- Kontrollera inspelningsutrustning, lägg på högre höjd. Sätt mobiltelefon i flygplansläge. 
- Vatten och muggar till alla. 

- Skriva under samtyckesblankett. 
- Informera om konfidentialitet. Dock att namn kommer att presenteras i början av 
inspelningen för att underlätta identifieringen, men som inte kommer att komma med i själva 
uppsatsen. 

 

- Informera om projektet, varför, resultat i magisteruppsats. 
- Informera om att syftet med fokusgruppen är att deltagarna ska diskutera med varandra, 
och inte enbart svara på frågorna jag ställer. Det finns inget rätt eller fel, alla åsikter och 
tankar är viktiga, och att det är just det som är syftet.  
- Min roll är att leda diskussionen men inte vara inblandad, avbryter om en fråga tar för lång 
tid eller man hamnar utanför ämnet. Försöker se till att alla pratar.  
- Dokumentation sker med hjälp av diktafon/mobiltelefon. Jag för även vissa anteckningar för 
att minnas när jag ska transkribera. 
- Om intervjun tar längre än en timme, är det möjligt att ta paus, jag bryter för det eller så 
säger ni till om det behövs.  

- Möjlighet att ställa frågor innan vi börjar. 
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Intervjuguide, Fokusgruppsintervju Specialistsjuksköterskor 

Öppningsfrågor  
Ålder  
Arbetsplats 
Antal år i regionen 
Utbildning och bakgrund 

Introduktionsfrågor 
Finns det någon arbetsbeskrivning för sjuksköterskor resp spec-sskor? 

Övergångsfrågor 
Arbetsuppgifter och roll på er avdelning för grundutbildade?  
Arbetsuppgifter och roll på er avdelning för spec-sskor?  
Vad definierar arbetsuppgifterna? (riktlinjer/policies/vårdprogram, 
kompetensbeskrivningen, lagar, uttalade och outtalade rutiner som inte är nedskrivna) 

Nyckelfrågor 
Skillnader i kompetens mellan grundutbildade och spec-sskor? Vad tillkom efter 
specialistutbildning? Styrkor hos en specialist? 
Är det något ni har kompetens i som ni upplever inte utnyttjas? Vad skulle ni vilja göra, 
som ni har kompetens i? 
Vad vill ni få för stöd för att er kompetens tas tillvara på ett bra sätt? 

Avslutande frågor 
Någon som vill tillägga något? 

 

Deltagare	 Info	
D1	 	

	
	

D2	 	
	
	

D3	 	
	
	

D4	 	
	
	

D5	 	
	
	

D6	 	
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BILAGA 4. INTERVJUGUIDE FÖR ENHETSCHEFER  
Intervjuguide, Fokusgruppsintervju chefer 

Öppningsfrågor  
Ålder  
Arbetsplats 
Antal år i regionen 
Utbildning och bakgrund 

Introduktionsfrågor 
Finns det någon arbetsbeskrivning för sjuksköterskor resp. specialistsjuksköterskor? 

Övergångsfrågor 
Arbetsuppgifter och roll på er avdelning för grundutbildade?  
Arbetsuppgifter och roll på er avdelning för specialistsjuksköterskor?  
Vad definierar arbetsuppgifterna? (riktlinjer/policies/vårdprogram, 
kompetensbeskrivningen, lagar, uttalade och outtalade rutiner som inte är nedskrivna) 

Nyckelfrågor 
Skillnader i kompetens mellan grundutbildade och specialistsjuksköterskor? Var ligger 
skillnaden? 
Vad avgör om ni vill anställa en grundutbildad sjuksköterska resp. en 
specialistsjuksköterska? 
Vad kan ni ge för stöd för att kompetensen hos en specialistsjuksköterska tas tillvara på ett 
bra sätt? 

Avslutande frågor 
Någon som vill tillägga något? 

Deltagare	 Info	
D1	 	

	
	

D2	 	
	
	

D3	 	
	
	

D4	 	
	
	

D5	 	
	
	

D6	 	
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