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Sammanfattning 

Bakgrund: Inom psykiatrisk vård samverkar olika sorters team där sjuksköterskors ledarskap 

påverkas/påverkar olika grupprocesser. Specialistsjuksköterskor, inriktning psykiatrisk vård 

har ett ansvar medan sjuksköterskor på grundnivå utför ledarskapet utifrån deras vilja och 

förmåga. Kunskapsbrist råder vilka aspekter som påverkar sjuköterskors ledarskap inom 

psykiatrisk vård. 

Syfte: Syfte med föreliggande strukturerade litteraturöversikt är att beskriva aspekter som 

påverkar sjuksköterskors ledarskap som är verksamma inom psykiatrisk vård. 

Metod: Metoden systematisk litteraturöversikt med kvalitativ design användes och 

analysprocessen bestod av tematisk analys. Resultatartiklarna utgick från kvalitativa- och 

kvantitativa metoder.  

Resultat: Sex teman och sex kategorier framkom; Organisationsstruktur med dess 

inflytande av genomförandeprocess och kommunikation. Vårdande kultur, med stödjande 

ledarskap och chefers betydelse för sjuksköterskors ledarskap. Egna rollers förtydligande, 

konstaterade mandatets inverkan. Sammarbetsrelationer, blev synlig genom olika yrkesroller 

i teamet. Erfarenheter, framträdde i form av tolkning av vårdsituationer och moralisk stress 

och dess betydels för ledarskapet. Utbildningar påvisade bl.a. utbildningar och 

utbildningsnivåers inverkan.  

Diskussion: Den teoretiska utgångspunkten Caritativt ledarskap av Bondas (2003) 

synliggjorde sjuksköterskans ledarskap i betydelse av tesen människa. Caritativt ledarskap 

ställdes i relation till de fem teserna, människa, caritas motiv, värdighet, mätning och mening 

med hälso- och sjukvård, och relation till den vårdande kulturen vilket förtydligade hur 

sjuksköterskor ledarskap inom psykiatrisk vård kan stödjas inom vårdande organisationer. 

Resultatet indikerar ett outforskat fält avseende sjuksköterskors ledarskap och där flera 

aspekter kan få betydelse för framtida forskning inom ledarskap för sjuksköterskor som är 

verksamma inom psykiatrisk vård oavsett deras utbildningsgrad. 

Nyckelord:  "Kliniskt ledarskap", "Ledarskap",  "Psykiatriskt omvårdnadsteam", 

"Psykiatriska sjukskötersk*", ”Caritativt ledarskap”.  



 
 

Abstract  

Background: In psychiatric care different kind of team interacts where nurses’ leadership 

affected / affects various group processes. Advanced nurses, targeting mental health services 

have a responsibility while nurses at undergraduate level performing leadership based on their 

willingness and ability. Lack of knowledge is what aspects affecting nurses’ leadership in 

psychiatric care. 

Aim: The purpose of this structured literature review is to describe aspects that influence 

nurses' leadership working in psychiatric care. 

Method: The method systematic literature review with a qualitative design was used and the 

analysis process consisted of thematic analysis. The result from the articles was based on 

qualitative and quantitative methods.  

Result: Six theme and six category emerged; Organizational structure and its influence of 

the implementation process and communication. Caring culture where supportive leadership 

and managers of importance for nursing leadership. Clarification of the own Health careers 

roles, stated mandate impact. Cooperative relationships became visible through different 

roles in the team. Experience, emerged in the form of interpretation of the care situations and 

moral stress and its importance for leadership. Education influenced further development 

and inter alia of the influence of various training and educational levels. 

Discussion: The theoretical point Caritative leadership of Bondas (2003) made it visible se 

nursing leadership in the importance of the five theses. Caritative leadership was used in 

relation to the five theses, human, caritas motive, dignity, measurement and meaning in health 

care, and relationship to the caring culture which clarified how the leadership of psychiatric 

nurses in psychiatric care can be supported within caring organizations. The results indicate 

an unexplored field regarding nurses' leadership and where several aspects may be of 

importance for future research in leadership for nurses working in mental health care 

regardless of their education level. 

Keywords: ”Clinical leadership”, “Leadership”, “Nursing team”, “Psychiatric nurs*”, 

“Caritative leadership”.  
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1. Inledning 

Inom den psykiatriska vården finns behov av speciellt riktade insatser gentemot 

sjuksköterskors ledarskap som är verksamma inom psykiatrisk vård. 

 Dagens psykiatriska vård bedrivs i huvudsak inom psykiatrisk öppenvård och 

heldygnsvården (slutenvård) går mot allt kortare vårdtider. I samband med svåra och psykiskt 

betungade vårdsituationer ökar den inre stressen hos samtliga medarbetare och 

sjuksköterskans ledarskap inom psykiatrisk vård sätts på prov. Hur ledarskapet utförs 

påverkar inte bara ledaren själv utan även de som leds vilket i slutänden påverkar patienten.

 Det finns i dag få utbildade specialistsjuksköterskor med inriktning psykiatrisk vård i 

Sverige och även globalt. Av de få som finns att tillgå, är det många som endast är utbildade 

på grundnivå.      

 Lägg där till de snabba förändringar som sker inom organisationer, med ökade krav på 

kvalitetssäkring så är det lätt att förstå vikten av bra ledare. Trots detta läggs nästintill 

obefintliga resurser på att stödja sjuksköterskors ledarskap som är verksamma inom 

psykiatrisk vård. Frågan blir därför; Vad omfattar den aktuella kunskapen om vad som 

påverkar sjuksköterskors ledarskap som är verksamma inom psykiatrisk vård? Finns det i 

klinisk verksamhet en speciell struktur som påverkar sjuksköterskors ledarskap i positiv 

riktning och hur beskrivs den i sådana fall? 

 

2. Bakgrund 

2.1. Högskoleförordningen  

Högskoleförordning (SFS1993:100) omfattar all utbildning som bedrivs på högskolenivå, 

vilket inkluderar sjuksköterskor på såväl grund som avancerad nivå. I kunskapsmålen för 

specialistsjuksköterskeexamen (SFS1993:100, bilaga 2) framgår att studenten bl.a. ska visa 

fördjupad kunskap i planering och ledning och samordning av vård- och hälsoarbete, vilket 

avser samtliga studenter med specialistsjuksköterskeexamen. 

2.2. Kompetensbeskrivning 

Sjuksköterskor omfattas av Socialstyrelsens kompetensbeskrivning (SoS 2005- 105-1) som 

ger rekommendationer avseende sjuksköterskor på grundnivå och avancerad nivå. 

Rekommendationerna innebär bl.a. yrkeskunnande inom följande områden; direkt 
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yrkesutövning, vilket är grundläggande för läran i yrket, kompetens som innebär vilja och 

förmåga som medför att kunskap och färdigheter tillämpas, vidare förhållningssätt som bl.a. 

handlar om bemötande.     

 Sjuksköterskors ledarskap beskrivs i kompetensbeskrivningen (SoS 2005-105-1) och utgår 

från sjuksköterskans förmåga till arbetsledning och samverkan i vårdkedjan utifrån patientens 

omvårdnadsbehov och där ledande och utformande av omvårdnadsarbetet ska ske utifrån 

bästa tillgängliga kunskaper.  

 

2.2.1. Kompentensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med 

specialistexamen, inriktning psykiatrisk vård 

Socialstyrelsen har inte utfärdat några rekommendationer för specialistsjuksköterskor. I 

Patientsäkerhetsförordningen (SFS 2010:1369, 4 Kap, 4§) framgår däremot kraven för rätten 

att kalla sig specialistsjuksköterska, vilket berör examinationsrätten där examen blivit avlagd.

 Däremot har Psykiatriska Riksföreningen för sjuksköterskor, (PRF) och Svensk 

sjuksköterskeförening, (SSF) sett behovet och har därför specifierat och förtydligat 

kompetensen hos specialistsjuksköterskor i psykiatrisk vård, genom att år 2008 lägga fram; 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistexamen, inriktning 

psykiatrisk vård (PRF, 2008) och år 2014 genomfördes en revidering (PRF, 2014). 

 I specialistsjuksköterskans kompetensbeskrivning framkommer bl.a. att 

specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård ansvarar för att”utifrån ett 

personcentrerat förhållningssätt tillvarata patientens och närståendes erfarenheter, behov, 

mål och preferenser i planering och genomförande av vård och omsorg” och vidare ansvara 

för att ”i samråd med patient och närstående upprätta, genomföra, följa upp samt utvärdera 

samordnad individuell vårdplanering med andra tvärprofessionella aktörer”(PRF, 2014, s 8). 

Samt inom samverkan och ledarskap ansvara för att; ”leda, prioritera och fördela 

omvårdnadsarbetet”, ”medverka till optimalt resurs-utnyttjande i vård och omsorg genom att 

leda och samordna vården i samråd med andra vårdgivare” (PRF, 2014, s. 10).  

Vidare inom forskning, utveckling och utbildning ansvara för att ”utveckla 

kvalitetsindikatorer i omvårdnad samt initiera” och ”leda utvecklings- och förbättringsarbete 

med fokus på psykiatrisk omvårdnad” (PRF, 2014, s. 11).   

 Sammanfattningsvis har specialistsjuksköterskor med inriktning psykiatrisk vård ansvar 

för vissa områden avsende ledarskap, medan sjuksköterskor på grundnivå ska ha förmåga och 

vilja till ledarskap utifrån tidigare nämnda områden. 
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2.3. Sjuksköterskor verksamma inom psykiatrisk vård 

Psykiatrisk vård har genomgått en omvälvande förvandling genom tidens gång. Från 

Hippokrates tid 200-talet f. Kr. då han hänvisade till kroppsvätskors obalans som orsak till 

epilepsi, melankoli och paranoia. Och vidare till synen på psykisk sjukdom som präglades av 

rädsla och fördomar om vad som var normalt eller inte (Åsberg & Agerberg, 2010, s. 32). 

Dårhus inrättades på slutet av 1700-talet och akutoritet och maktutövning fortsatte att inverka 

på vården. Under 1800-talet influerades vården av Frankrike och ”moraliska behandlingar” 

påbörjades. Och under 1900-talet inrättades sinnessjukhus och ECT- eller insulin 

behandlingar startades och religiösa inslag var vanliga (Wiklund Gustin, 2014, s. 177-178; 

Åsberg & Agerberg, 2010, s. 39 - 40). I början av 1920-talet inverkade finlandsfödda 

sjuksköterskan Karin Neuman-Rahn på den psykiatriska vården då hon betonade vårdkulturen 

och grundläggande värdens betydelse för vårdens utformande inom psykiatrisk vård 

(Matilainen, 1997, s. 14-15). Flera omvårdnadsteoretiker har sedan dess påverkat och 

påverkar än i dag, dagens psykiatriska vård.   

 Framförallt tre traditioner har påverkat och påverkar sjuksköterskors profession inom 

psykiatrisk vård; relationsperspektivet, miljöperspektivet och traditionen av psykiatriska 

sjuksköterskor inom kommunens verksamhet. Relationsperspektivet innehar en position som 

forskningsperspektiv utifrån reflektion och praxis. Psykiatriska sjuksköterskor inom 

kommunala verksamheter blev synliga till följd av integrering och normalisering under 1990– 

talet, då mentalsjukhusen stängdes. Miljöperspektivet behandlar miljöterapins giltighet fram 

till klargörande av en teoretisk grund (Hummelvoll, 2006, s. 28-29). 

 Det unika i psykiatrisjuksköterskans profession är hens utgångspunkt utifrån kunskapen 

om den sjukes verklighetsupplevelse. Vilket innebär identifiering och förståelse för 

komplexiteten i individens livsvärld d.v.s. hur situationen påverkar individens tankar och 

känslor bakom sjukdomen. För att åstadkomma detta behöver psykiatrisjuksköterskan 

använda sig av en terapeutisk hållning och våga bära patienten när patienten själv tvivlar på 

sitt tillfrisknande. I syfte för att orka kämpa vidare och tro på en förändring, vilket innebär att 

stå för hoppet (Wiklund Gustin, 2010, s. 19-20). 

Kunskap krävs om individens sjukdomar och hur dess beteende påverkar relationer och 

händelser samt hur alla individer i den sjukes närvaro påverkas av det som händer. 

Psykiatrisjuksköterskan behöver kunna anpassa sig till individen och inte tvärtom, vilket 

innebär att patient/individ-perspektivet handlar om hur det är att leva med sjukdomen och 

vilka konsekvenser det medför (Nilsson, 2010, s. 174-176).  

 För att åstadkomma ovan krävs teoretisk fördjupning av de psykiska dimensionerna, d.v.s. 
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kunskap om samspelet mellan fysiska, andliga och sociala sidor hos människan och dess 

påverkan på psykisk sjukdom/ohälsa och hälsa (Hummelvoll, 2006, s. 49). 

 Psykiatrisjuksköterskan behöver i sin profession använda sig av ett gemensamt språk 

utifrån pedagogisk kunskap som sker i samtal med individ/patient för att få fram hens behov 

och för att samtidigt kunna informera och förklara för patienten. För att senare kunna 

förmedla detta till teamets medlemar. Vidare behöver psykiatrisjuksköterskan ha kunskap om 

olika organisationsformer för att kunna tillvarata personalens resurser så att behandling och 

omsorg leder till utveckling av den terapeutiska vårdmiljön (Hummelvoll, 2006, s. 35, s. 52). 

En förutsättning för ovan är samverkan i teamet vilket ingår som en av sex kärnkompetenser 

för att åstadkomma en god och säker vård, vilka är framtagna av Institute of Medicine of 

National Academys och Quality and Safety Education for Nurses, QSEN (Andersson, 2013, s. 

51).  

 

2.3.1. Lägesrapport från Socialstyrelsen  

I rapporten, Nationella planeringsstödet 2013 (Socialstyrelsen, 2013a) framgår att 

specialistsjuksköterskor inom psykiatrisk vård har minskat från år 1955. År 1955 fanns det 70 

stycken specialistutbildade psykiatrissjuksköterskor per 100 000 invånare. I en motsvarande 

mätning som utfördes år 2010 fanns 55 specialistutbildade sjuksköterskor per 100 000 

invånare. 50 % av dessa specialistutbildade sjuksköterskor hade en ålder på över 50 år.

 Socialstyrelsen (2013b) påtalar risken för kompetensbrist som kan uppstå pga. färre antal 

specialistsjuksköterskor samtidigt som behovet av psykiatrisk vård ökar. Detta med anledning 

av att antalet besök inom den öppna vården och antalet vårdtillfällen inom heldygnsvård 

(slutenvård) ökat under senare halvan av 2000-talet. De psykiatriska tillstånden som ökat mest 

inom heldygnsvården är; personlighetstörningar, psykoser, depression och ångest samt 

neuropsykiatriska tillstånd. I enkätsvar kopplade till Vårdbarometer som genomfördes 2010 

och 2012 (Socialstyrelsen, 2013b) framkom att patienter inom psykiatrin upplevde sig 

”bollade mellan primärvård och psykiatri och där den psykiatriska heldygnsvården 

(slutenvården) fick sämst omdöme från patienter avseende; bemötande, tillräcklig information 

och delaktighet. 
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2.3.2. Organisation 

Psykiatrisk vård i Sverige utgår från ett samhällsansvar som fördelas mellan kommuner och 

landsting vilket sker inom Rättpsykiatrisk vård, sluten psykiatrisk vård och psykiatrisk 

öppenvård (Socialdepartementet 2013). All sjukvård utgår från Hälso-och sjukvårdlag, HSL 

(SFS 1982:76) och inom den psykiatriska vården kan även tvångsvård bedrivas utifrån Lag 

om psykiatrisk tvångsvård, LPT (SFS 1991:1128), Lag om rättpsykiatrisk vård, LRV (SFS 

1991: 1129) och Lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM (SFS 1988:870).   

 

2.3.3. Samverkan -team 

Team består av flertalet professioner bl.a. sjuksköterskor, mentalskötare, läkare, 

paramedicinare såsom arbetsterapeuter, kuratorer och psykologer. Tillsammans kan de genom 

sammarbete komplettera varandra för att kunna nå det bästa resultatet genom att tillämpa 

evidensbaserad omvårdnad (Andersson, 2013, s. 56). Teamet bygger på att samtliga 

medlemmar tar sitt ansvar (Wiklund Gustin, 2014, s. 184). I en avhandling av Blomqvist 

(2009) framkommer att omvårdnadsprofessionens röst behöver bli tydligare i 

tvärprofessionella team. I avhandlingen framgår omvårdnadsgruppen som en del av teamet, 

men som grupp består den av två yrkeskategorier d.v.s. skötare och sjuksköterskor. Det 

medför att sjuksköterskan ett utökat ansvar som innebär att hen behöver stödja 

omvårdnadspersonalen för att få fram patientens röst till övriga teammedlemmar. Men även 

omvänt att få fram övriga teammedlemmars röst till omvårdnadspersonalen. 

 I definition av team används ofta interdisciplinära team och multidisciplinära team vilka är 

utbytbara mot varandra och internationellt används begreppet interprofessionellt team (Disch, 

2013,s. 83). Tankar finns om att bygga upp expertteam i stället för att tänka att teamet består 

av en grupp experter där;  

”Expertteam skapar goda teamresultat och uppgiftsresultat, vilka uppnås genom att 

teamprocesserna använder sig av teammedlemmarnas uppgiftsrelaterade expertis och 

skicklighet” (Disch, 2013, s. 85).  

 

2.3.4. Grupprocesser 

Teamets effektivitet kan bli påverkat av den ångest som patienten kan bära på. Genom 

överföring kan ångesten påverka vårdpersonalen till upplevelse en liknande ångest s.k. 

ställföreträdande ångest. Vilket kan medföra att personalen i nästa skede kan reagera med en 
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liknande känsla gentemot organisationen s.k. parallellprocesser (Carlander, 2011, s. 60).

 När parallellprocessen inte medvetandegörs inom organisationen så kommer den ta sig i 

uttryck i form av bl.a. konflikter, allmänt missnöje, dåligt bemötande och uppror mot 

ledningen. Det är med andra ord inte alltid personalens egen ångest som syns i deras 

aggerande. När den blir stark i personalgruppen kan det medföra samma negativa känsla inför 

förändringsarbete eller möjligheten att ge vård. I regel har personal lättare att bära ångest från 

hjälplösa individer än från de som är utaggerande (Carlander, 2011, s. 32).  

 I bland beskrivs begreppet parallellprocess även som ställföreträdande traumatisering, där 

individer i personalgruppen kan bli så påverkade att det förändrar hela deras egen världsbild, 

och de blir cyniska, trötta och ibland även aggressiva. Den personal som är mest känslig för 

ställföreträdande traumatisering är de nyligen anställda eller de som har arbetat länge. Den 

negativa känslan kan även förläggas till patienten som skuld eller motsatt man tar på sig 

skulden för att vården inte blir tillräckligt bra (Carlander, 2011, s.35). Ovan kan beskrivas 

som störande beteende som kan uppkomma hos vissa teammedlemmar och som i sin 

förlängning skadar hela teamets prestationer (Disch, 2013, s. 85).   

 Konflikter i personalgruppen kan ha sin utgångspunkt i en dålig arbetsmiljö, kunskapsbrist 

och oförmåga till konfliktlösning (Disch, 2013, s. 87).  

 Organisationer påverkar personalen, således innebär det en personalpåverkan från två 

fronter samtidigt. Exempelvis när patienten på avdelningen med hög ångestnivå mår sämre 

samtidigt ett pågående möte som handlar om organisationsförändringar eller brist på utbildad 

personal. Om arbetsledning och handledning då lyser med sin frånvaro måste personalen själv 

komma på egna strategier för att hantera den pågående ångesten. Ångesten blir då en 

vardaglig del av en personalgrupp som hanterar den genom två alternativ, antingen genom 

inre maktkamper och hög personalomsättning eller genom att förena sig i en stark gemenskap 

i alla fall utåt sätt, s.k. grundantaganden i grupper (Carlander, 2011, s. 40-41). Dessa 

grundantaganden i grupperna ses i mönster som kommer från beroende, kamp/flykt samt 

parbildning och har sitt ursprung ifrån bl.a. tidiga erfarenheter (Söndergaard, 2013, s. 266). 

 Flera åtgärder finns för att kunna stödja ångesthantering hos såväl personal som hos 

patienter bl.a. tydlig dokumentation såsom omvårdnadsplaner och övergripande vårdplaner 

för på så sätt tydliggöra patientens behov och symtom avseende sin sjukdom. Vidare tydligt 

och närvarande ledarskap som vågar fatta och stå för sina beslut och inte dras med i 

ångestspiralen samt utveckling av dessa ledare som därmed även leder utvecklingen i teamet 

på olika nivåer. Människovårdande arbetsplatser innehåller alltid ångest, och genom att 

förneka dem kan de värsta konsekvenserna uppstå (Carlander, 2011, s.44- 46).  



7 (66) 
 

2.4. Begreppen chef, ledare och ledarskap 

I en organisation finns både chefer och ledare och eftersom ledarskap skiljer sig åt från 

chefsskap behöver dess begrepp förtydligas, därav följer här en begreppsförklaringen.

 En chef har det övergripande ansvaret, där kvalitetsarbetet i vården bl.a. regeleras i 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2012:659, 3 kap) som förtydligas i Ledningssystem för 

systematisk kvalitetsarbete (SOFS 2011:9) utöver detta har chefen i egenskap av arbetsgivare 

även ett arbetsmiljöansvar enligt Arbetsmiljölag (SFS 1977:1160).   

 Då chefen kan ges liknelse av en konstruktör så kan ledaren ses som en coach, som leder 

gruppen till genomförandet av konstruktionen. Ledarskapet behöver inte vila på en enstaka 

individer utan kan i optimala förhållanden vara både individuellt samtidigt som det delas med 

andra. Om det kan omsättas under samma tidpunkter så optimeras gruppens effektivitet i en 

positivt riktning, eftersom det då utvecklar sammarbetet och strävar åt samma håll (Bolman & 

Deal, 2012, s. 230, s. 403). För att ytterliggare förtydliga begreppen chef och ledarskap inom 

psykologisk och psykiatrisk terminologi används Egidius termlexion (Egidius, 2006). 

Chef, är ”formellt tillsatt eller vald ansvarig person som har avgörande bestämmanderätt i 

delar eller en hel verksamhet, chefens uppdrag har en klar och tydlig gränsdragning” (Egidius, 

2006, s. 52). En chef som utövar sitt chefsskap kan således vara både chef och ledare över en 

grupp ledare.      

 Ledare, är en ”person som genom sina egenskaper och sätt att vara antingen direkt styr ett 

antal människors beteende eller utövar inflytande över dem genom att de påverkas av ledarens 

attityder, föreställningar och intressen” (Egidius, 2006, s. 198). När en ledare betecknas som 

informell ledare så utövar hen sitt ledarskap genom tidigare nämnda egenskaper men är inte 

formellt tillsatt såsom en chef.    

 Ledarskap innebär ledning av exempelvis en grupp, organisation, eller rörelse o.s.v. 

(Egidius, 2006, s. 199). 

 

2.4.1. Ledarskapets kontext 

Bolman och Deal (2012, s. 402) beskriver ledarskapets kontext där ledare historiskt sätt varit 

ensamma och upphöjda hjältar, och denna bild kan ibland leva kvar och då ses ledarskapet 

som en enkelriktad process. Författarna anser att det är precis tvärt om d.v.s. att ledare 

påverkas av det som händer samtidigt som de själva får saker att hända. Det är av vikt att inte 

göra sig blind för vad som händer i denna relation. Ledarskapet blir därmed som en spiral i sin 

påverkan d.v.s. ledaren skapar reaktioner hos sina teammedlemmar med sitt ledarskap, dessa 
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reaktioner faller sedan tillbaks på ledaren vilket i sin tur påverkar ledarens förmåga att på nytt 

kunna initiera till ny påverkan på såväl enskilda teammedlemmar som hela teamet. En ledare 

behöver således inte vara chef för att leda lika lite som en chef alltid är kapabel till att leda. 

Det är först då det existerar ömsesidighet avseende gemensama syften och värderingar mellan 

samtliga teammedlemmar som det skapas bra organisationer. Och för att möjliggöra bra 

organisationer krävs att det finns tillgång till ledare på flera olika ställen i organsiationen 

(Bolman & Deal, 2012, s. 403).  

 

2.4.2. Vad gör en god ledare 

Det optimala för att få fram en god ledare skulle vara att ta fram just den speciella person som 

alltid i alla lägen klarar av att leda på bästa sätt. Det finns synsätt om att vissa individer är 

bättre lämpade än andra att leda i vissa specifika situationer (s.k. kontingenssyn) ex vid 

nedskärning av personal (Bolman & Deal, s. 404).    

 Det framkommer två huvudlinjer av vad som gör en god ledare. Det ena huvudlinjen avser 

gemensamma egenskaper hos ovanligt effektiva ledare såsom; förmåga att på ett effektivt sätt 

förmedla visioner som ger en riktning i organisationen och förmåga till engagemang samt att 

inge förtroende och bygga relationer. Den andra huvudlinjen avser de situationsvariabler som 

påverkar typ av ledarskap i en specifik situation. Även om mer forskning behövs inom detta 

område så råder enighet om att olika situationer behöver olika typ av ledarskap (Bolman & 

Deal, 2012, s. 408). 

 

2.5. Problemformulering 

Antal vårdtillfällen inom såväl den öppna psykiatriska vården som inom psykiatriska 

heldygnsvården ökar i omfattning och komplexitet. Där arbetet ofta organiseras i team i syfte 

att tillämpa av evidensbaserad omvårdnad. Teamet påverkas av grupprocesser i såväl positiv 

som negativ riktning. 

Det minskande antalet specialistsjuksköterskor med inriktning psykiatrisk vård vilket riskerar 

att bidra till en kompetensbrist vilket kan ställas i relation till att flertalet sjuksköterskor inom 

psykiatrisk vård endast är grundutbildade. Oavsett utbildningsnivå är sjuksköterskor genom 

sin legitimation ledare för omvårdnad och kravet på ledarskap ökar i samband med vårdens 

intensifiering och specialisering. Viktigt är att se de skillnader som finns avseende 

ledarskapets mandat där specialistsjuksköterskor med inriktning psykiatrisk vård har ett 
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ansvar för att leda omvårdnadsarbetet i en bestämd riktning, vilket skiljer sig från 

sjuksköterskor med grundkompetens som ska ha vilja och förmåga till sitt ledarskap. 

 Oavsett utbildningsnivå skall sjuksköterskor således bedriva ledarskap inom psykiatrisk 

omvårdnad, samtidigt som det framkommer att flera olika aspekter inom organisationer som 

kan påverka deras ledarskap. Litteraturen inom psykiatrisk vård är bristfällig då det gäller att 

beskriva vilka dessa aspekter är och hur de i så fall påverkar sjuksköterskors ledarskap. 

Frågan blir därför vilken aktuell forskning finns och hur beskrivs dessa aspekter som kan 

tänkas påverka sjuksköterskors ledarskap inom psykiatrisk vård? 

 

3. Syfte 

Syfte med föreliggande strukturerade litteraturöversikt är att beskriva aspekter som påverkar 

sjuksköterskors ledarskap som är verksamma inom psykiatrisk vård.  

 

4. Teoretisk utgångspunkt 

Teoretisk utgångspunkt är (eng.) Caritative leadership, på svenska Caritativt ledarskap utifrån 

artikeln Caritaive Leadership, ministering to the patient (Bondas, 2003). 

 Artikeln syftar till utvecklande av en ontologisk teori som utgår från Eriksson´s Caritativa 

vårdteori i kombination med Schein´s teori om organisations kulturer.  

 Bondas (2003) beskriver att teorin Caritativt ledarskap utgår från det yttersta motivet till att 

ge patienten god vård, vilket grundas i mänsklig kärlek och medmänsklighet. Teorin bygger 

på fem teser som ställs i relation till ledarskap; människan, caritas motiv, värdighet, mätning 

och mening med hälso- och sjukvård, och relationen till den vårdande kulturen.  

 Behovet av teorin grundar sig i visionens betydelse för god vård, vilket får konsekvenser 

när visionen inte är tydlig inom organisationen. Den goda vården riskerar då att försvinna i 

krav från olika intressenter och trender och det blir patientens som ytterst blir lidande. Därför 

anser Bondas (2013) att caritativa ledare behöver använda sig av kunskap från båda 

disciplinerna, d.v.s. Ericsson´s Caritativa vårdteori och Schein´s teori om administration. 

Eriksson´s Carritativa värdeteori 

Eriksson´s Carritativa värdeteori (Lindström, Lindholm Nyström & Zetterrlund, 2014, s174-

179), utgår från grundbegreppet cartitas i betydelsen, kärlek och välgörenhet som innebär en 

osjälvisk kärlek till nästan för att genom vårdande (caring) förmedla tro, hopp och kärlek 
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genom leka, ansa och lära. Ericsson menar och den caritativa vårdteorin omfattar alla 

människor, genom att utgå från mänskligt vårdande Där den vårdande kommunikationen ses 

som fördjupad och som binder samman och förenar. Vidare har den caritativa vårdteorin en 

etisk grund för vårdandet som bestäms utifrån motivet i caritas och det etiska i vårdandet blir 

synligt i aggerandet av goda gärningar som grundar sig i värdighet utifrån mänsklig värdighet 

men även formad av kulturell värdighet. Vidare att lidandet ses utifrån kropp, själ och ande. 

Den vårdande kulturen ses i flera dimensioner såsom ritualer, traditioner och basala värden, 

där den vårdande kulturen blir bärare av värden (etos).  

 Vilket får betydelse för Bondas (2013) teori då även de som vårdar, såsom sjuksköterskor 

och läkare är sårbara som människor och har behov av cartias såsom vårdande handlingar 

(Bondas 2003).  

Schein´s teori om administration 

Schein´s teori (1997) innebär att organisationen behöver ses utifrån ett kulturellt perspektiv 

och då utifrån olika nivåer, och att förändring i en organisation påverkar och påverkas av 

olika kulturer inom organisationen, där även subkulturer ingår. Kultur och ledarskap ses som 

två sidor av samma mynt och där ledare skapar kultur inom organisationen (Schein, 1997; s. 

15). För att påverka de kulturella värdena måste dessa först analyseras och därigenom förstå 

hur antagende och kulturella värden förmedlas inom olika grupper och inom dessa nivåer 

(Schein, 1997; s. 26, s. 47). Detta påverkar i förlängningen olika värderingar inom 

organisationen eftersom kulturer är bärare av dessa värderingar. Genom kunskapen om vad 

och varför saker sker så kan svar ges, utifrån vad ledare kan göra för att påverka utvecklandet 

av kulturella värden inom organisationen genom utbildning och internalisering (Bondas, 

2013; Schein, 1997; s. 211).    

 Bondas (2013) beskriver att administrationen går som en röd tråd genom Caritativt 

ledarskapsteori, där själva administrationens syfte ytterst handlar om att ge vård till patienten. 

Administration får då betydelse genom sin kunskap i sitt sätt att leda, vilket innebär att kunna 

gå bredvid men även att gå framför såsom att leda. Därför anser Bondas att de som leder 

behöver ha en grundläggande förståelse för varför de leder och utveckla den etiska substansen 

i vårdandet.      

 Bondas (2013) teori Caritativt ledarskap innehåller fem teser som utifrån ledarskap ställ i 

relation till människa, caritas motiv, värdighet, mätning och mening med hälso- och sjukvård, 

och relationen till den vårdande kulturen.  
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Nedan följer en kort beskrivning av varje tes utifrån Bondas beskrivning. 

 Den första tesen utgår från Ericssons caritativa teori där mäniskan ses som en enhet utifrån 

kropp, själ och ande.      

 Den andra tesen innebär att caritas motiv som en icke egoistisk handling vilket utgör 

grunden för vårdandet (caring). När det kopplas samman med ledarskap och administration 

blir caritas motivet synligt i vårdandet av patienten.    

 Den tredje tesen innebär värdighet i vårdandet, i betydelen att förstå/känna igen det unika 

hos varje anställd och hens potential i att kunna administrera det till patienten. 

 Den fjärde tesen står för meningen med hälso- och sjukvård; där lidande, vårdande och 

värdighet inte alltid är mätbart.    

 Den femte tesen, innebär relationen till den vårdande kulturen där ett cartiativt ledarskap 

uttrycks i dess administration till den som vårdar, för att i förlängningen komma patienten till 

godo.  

 

5. Metod  

Systematisk litteraturöversikt med kvalitativ design såsom den beskrivs av Coughlan, Cronin 

och Ryan (2013) har använts som metodens utgångspunkt. För att kunna behålla fokusering i 

granskningsprocessen på vilka artiklar som skall ingå har PICOS (population, intervention, 

control, outcome) använts (Coughlan et al. 2013, s. 37; Rosén, 2012, s. 435). Kvalitativa och 

kvantitativa artiklar har använts, och där de kvantitativa artiklarnas resultat endast redovisats i 

sin deskriptiva form (Coughlan et al. 2013, s. 36; Polit & Beck, 2012, s 379). 

 De utvalda artiklarna har analyserats med tematisk analys (Coughlan et al. 2013, s. 96-98).  

 

5.1. Systematisk litteraturöversikt 

Enligt Coughlan et al. (2013, s 14, s. 31) finns det ingen idealisk systematisk litteraturöversikt 

som stämmer för samtliga översikter. Däremot finns olika metoder för att genomföra 

litteraturöversikter. Systematisk litteraturöversikt med kvalitativ design valdes som metod för 

att få fram aktuell forskning inom området vilket även kan leda till en djupare förståelse för 

området (Coughlan et al. 2013, s. 3)     

 Vidare för att fokusera på publicerade forskningsartiklar inom området och för att de 

protokollförda systematiska litteraturöversikterna klassas som högst värderade och bygger på 

principen att de är välstrukturerade, logiska och transparenta. Den valdes även för att kunna 
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minimera slumpmässiga val samt godtycke och felkällor som blir påverkade av författarens 

egen förförståelse inom området. Detta eftersom det är svårt att vara helt neutral och på grund 

av att det tillsammans påverkar slutsatserna (Polit & Beck, s. 11-12; Rosén, 2012, s. 431-432).

 För att kunna följa dessa principer genomfördes en omfattande sökning, som till en början 

var bred sökning för att sedan smalnade av så att inga viktiga studier skulle försvinna på 

vägen, och där artiklarna skulle ligga nära i tiden. Den genomfördes noggrant i syfte att vara 

reproducerbar (Polit och Beck, 2012, s. 96 -97). Till slut är det trots alltid upp till läsaren att 

bedöma trovärdighet och kontrollera så att all viktig litteratur är med i bedömningen (Rosén, 

2012, s. 432).  

 

5.2. Datainsamling 

Det första steget i en systematisk litteraturöversikt är att bestämma kriterier för inkludering 

och exkludering. Då det görs i inledningsskedet bidrar det till minskning av felkällor och 

prioritering i sökningen. Det ger författaren stöd i att hålla rätt riktning och bidrar i 

förlängningen till explicitet och transparens (Coughlan et al. 2013, s. 33, s. 35, s. 38). För 

ytterligare kunna hålla nämnda riktning och fokusering användes PICOS (Coughlan et al. 

2013, s. 37; Rosén, 2012, s. 435).  

 

5.2.1. Inklusionskriterier 

Typ av använda publikationer 

Kvalitativa och kvantitativa studier i publicerade artiklar användes, dessa skulle utöver 

inklusionskriterier svara på frågeställningen; Vilka aspekter påverkar sjuksköterskors 

ledarskap som är verksamma inom psykiatrisk vård. Dess bortfall från abstrakt till slutligt 

valda artiklar framgår bilaga figur 1. 

I den mån det fanns möjlighet i respektive databas användes artiklar som var Peer Reviewed 

som inklusionskriterie i sökningar. Då anledningen till forskningsfrågan är av praktisk natur 

är dessa forskningsartiklar de mest relevanta (Coughlan et al. 2013, s. 42).  

 Vissa publicerade forskningsstudier fanns inte tillgängliga i fulltext via databaserna. Där 

det var möjligt och med hänsyn till tidsramen beställdes artiklarna före 31 januari 2013, 

endast ett försök genomfördes per artikel. Bortfallet redovisas i bilaga tabell 1. 

Litteratursökningen uppdaterades kontinuerligt med sökningarna av samma urval så att inga 

nya artiklar missades (Rosén, 2012, s. 436). 
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De artiklar som framkom i samband med sökningarna men som inte uppfyllde inklusions- och 

exklusionskriterier användes som komplement till bakgrunden eller i diskussionen där det var 

möjligt. Bortfallet var stort från respektive sökning i databas fram till abstraktens genomgång 

vilket framgår av bilaga tabell 1. 

 

Språk 

Sökningen genomfördes oavsett språk för att andra språk än engelska skulle kunna komma 

med. Först efter att sökningen genomförts togs de artiklar bort som var publicerade på andra 

språk än engelska, svenska, norska och danska eftersom författarens inte kan andra språk än 

dessa. Inom ramen för magisteruppsatsen kunde ingen professionell översättning göras p.g.a. 

dess kostnad och tidsaspekt. 

 

Tidsbegränsningar  

År 2000, januari–år 2013, december.  

Tidsperioden valdes för att forskningsartiklarna skulle vara aktuella och ligga nära i tiden.  

 

Definition av sjuksköterskor, psykiatrisk vård och ledarskap 

 Sjuksköterskor som medverkade i artiklarna skulle vara registrerade och arbeta inom 

psykiatrisk vård oavsett skiftande utbildningsstatus, anställningsgrad eller antal år 

inom yrket.  

 Psykiatrisk vård innebar i detta fall, all psykiatrisk vård oavsett om den bedrevs på 

vårdavdelningar såsom på sjukhus eller inom rättpsykiatrisk vård, eller inom 

öppenvård eller inom kommunens försorg.  

 Verksamma ledare innefattade ledarskap som utövades i ett aktivt omvårdnadsarbete. 

 

5.2.2. Exklusionskriterier 

 Verksamma ledare som innehar ett chefsskap oavsett pågående ledarskap inom 

psykiatrisk vård. 

 

5.2.3. Kvalitetskriterier 

Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s. 108) så kan kvalitetsgranskning av kvalitativa 

och kvantitativa artiklar genomföras på olika sätt. Oavsett val av utvärderingsmetod kvarstår 

problemet att artiklarna kan var undervärderade eller övervärderade. Urvalet i denna 
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litteraturöversikt är baserat på att artiklar oavsett om kvalitativ eller kvantitativ metod har 

använts så ska de inneha medel till hög kvalitet. 

 

5.2.4. Söktermer 

Följande söktermer valdes (eng. benämning); kliniskt ledarskap (Clinical leadership), 

ledarskap (leadership), ledarskapskvaliteér (Leadership Qualities), ledarskapsstil (Leadership 

Style), omvårdnadsteam (Nursing team), psykiatrisk sjukskötersk* (Psychiatric nurs*), 

psykiatrisk omvårdnad (Psychiatric Nursing), psykiatriska avdelningssjuksköterskor 

(Psychiatric staff nurses), personalutveckling (Staff development) och transformellt ledarskap 

(Transformational Leadership).    

 Databaserna av i dag är stora och då sökningar skall genomföras har det blivit allt svårare 

att genomföra dem på ett korrekt sätt därför bibliotekarie från Ersta Sköndal högskola varit 

behjälplig i fastställande av sökord till respektive databas (Coughlan et al. 2013, s. 39).

 Utifrån frågeställningen påbörjades sökning av fritextord där ledarskap och 

psykiatrisjuksköterska, valdes ut i första omgången. Därefter valdes flera fritextord ut 

samtliga kontrollerades och korrigerades (SAOB, 2013; Egidius, 2006; Sinovum Media, 

2005-2013; WorldFinder Software AB, 2013) och justerades ytterliggare i Svensk MeSH, för 

översättning från svenska till engelska (Sv. MeSH, 2013).  

 Sökning av fritextord genomfördes i september 2013 med användning av Peer Reviewed 

där det var möjligt, följande resultat framkom; Leadership gav 3.679 – 42.762 träffar och 

fritextordet Psychiatric nurs* gav 1.677 – 34.219 träffar i databaserna CHINAL, Medline, 

PsychINFO, ASSIA,Allied Health och Academic search Premier. Fritextorden nursing team 

gav 12.493 träffar i Medline och clinical leadership gav 491 träffar i ASSIA samt psychiatric 

staff nurses gav 191 träffar i ASSIA.    

 Det svenska fritextordet psykiatrisjuksköterska fanns inte i de olika databaser som 

genomsöktes. Däremot fanns på engelska ”psychiatric nurses” med som term. 

 Genom att använda booles logiska operator såsom AND, OR, parantes () samt trunktering 

* och citat ” ” bildades block som systematiskt kombinerades i databaserna då sökningarna 

genomfördes (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2013, s. 28). 

 Därpå utfördes sökning utifrån ämnesorden (ursprungna från fritextorden) i respektive 

databas. Då urvalet blev stort valdes genomfördes begränsingar genom att gå igenom 

respektive underordnade kategorier och dess betydelse för frågeställningen, därefter valdes de 

slutliga ämnesorden ut (SBU, 2013, s. 29; Polit & Beck, 2012, s. 103-105). 
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Med anledning av att databaserna är uppbygda på olika sätt valdes olika sökstrategier ut 

genom att använda både Major Concept (MM) och Mesh Heading (MH) i databaserna 

CHINAL och MEDLINE. I databasen Allied Health användes MESH. EXACT och i 

PsychINFO och Academic search Premier användes Tesauren (DE). De olika 

kombinationerna framgår av bilaga tabell 2.  

 

5.2.5. Databaser 

De databaser som slutligen användes var; CHINAL fulltext, (Cumulative Index to Nursing 

and Allied Health Literature), MEDLINE fulltext, framtagen av National Library of 

Medicine, PsycINFO (Psychological Abstracts) , ASSIA, Nursing Allied Health Source, 

Academic search. Eftersom de tillhandahåller en stor mängd vetenskaplig litteratur och 

tidskrifter inom områden såsom omvårdnad, hälso- service, beteendevetenskap, psykologi, 

psykiatri, realtioner, utbildning och evidensbaserad forskning, vanligtvis författade på 

engelskt språk. Vissa av databaserna innehar tidskrifter från 1800-talet och fram till dags dato 

och innehåller upp till 20 miljoner referenser som är publicerade inom flertalet olika länder 

(esh.bibliotek, 2013; Karlsson, 2013, s. 97-98; Willman et al. 2011, s. 85). 

 

5.2.6. Tillvägagångssätt 

Systematiska litteraturöversikter utgår ofta från kvantitativ forskning, där randomiserade 

kontrollerade studier s.k. RCT, anses ge de mest tillförlitliga slutsatserna (Coughlan et al. 

2013, s. 36; Rosén, 2012, s. 423). Kvalitetsgranskning avseende kvantitativa metoder syftar 

till att bedöma studiernas validitet och reliabilitet och görs genom användande av bestämda 

regler i samband med mätningar. Frånvaro av systematiska fel d.v.s. all icke slummässiga fel, 

indikerar en hög validitet (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010, s.104 ). En total frånvaro 

av systematiska fel bygger snarare på en hypotes än en verklighet eftersom flera faktorer 

påverkar mätningarna och därför är de viktiga att ta hänsyn till (Polit & Beck, 2012, s. 476).

 Hög reliabiliteten innebär att det som mäts är replikerbart (Djurfeldt et al. 2010, s. 104). 

Därav har mätinstrumentens kvalitet stor betydelse för kvantitativa studiers kvalitet, i 

påverkan av dess stabilitet, enhetligt innehåll samt likvärdighet (Polit & Beck, 2012, s. 331). 

Resultatet från kvalitetsgranskningen diskuterades med handledaren. Samtliga utvalda artiklar 

framgår av bilaga tabell 3. 
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Kvalitativa artiklar 

De kvalitativa artiklarna kvalitetsgranskades genom användande av granskningsprotokoll 

framtaget av SBU (2013, Bilaga 5). I syfte att ta reda på respektive artikels trovärdighet 

ställdes granskningsprotokollet mot de kommentarer och frågor som beskrivs av Willman et 

al. (2011, s. 106-107). Därefter jämfördes dess svar gentemot frågeställningar av SBU (2013, 

tabell 8.5, s. 96). Utifrån dessa två bedömningar avgjordes slutgiltigen vilken kvalitet som de 

kvalitativa studierna innefattade och av dessa valdes de artiklar med som innefattade en Hög- 

medel kvalitet, vilket framgår av bilaga tabell 3. 

Kvantitativa artiklar 

För de kvantitativa studierna användes på liknande sätt ett granskningsprotokoll (Willman et 

al. 2011, bilaga G, s. 173-174) och svaren på frågeställningar i protokollet jämfördes med 

frågeställningar av Coughlan et al. (2013, tabell 6.1, s. 72-73) och Willman et al. (2011, s. 

117-174). Utifrån de samlade svaren genomfördes kvalitetsbedömningen, och artiklarna 

klassificerades som antingen hög, medel eller låg kvalitet, och där endast de med Hög- 

medelkvalitet och som hade en evidensstyrka mellan 1 och 3, kom med i det slutliga urvalet, 

vilket framgår av bilaga tabell 3. 

 

Exkluderad artikel 

En artikel av Brinkman, Hunks, Bruggencate och Clelland (2009) exkluderades till följd av 

bristande kvalitet och otillräckligt vetenskapligt underlag. Studien använde sig frågeformulär 

med 116 frågor som ställdes till psykiatriker, sjukvårdspersonal och olika hälsocentraler för 

att utvärdera en ny roll hos en konsulterande psykiatrisjuksköterska på ett mindre sjukhus på 

landsbygden, vilket påverkade artikelns reliabilitet. Underlaget till studien var litet och risk 

fanns att resultatet mer påverkades av personliga egenskaper i rollutförandet och miljön där 

den utfördes, vilket innebär risk för felkällor som är kopplade till respondenten (Polit & Beck, 

2012, s. 313). Dessutom svarade endast femtio procent av respondenterna på enkäten, vilket 

kan uppfattas var för lågt då svarsfrekvens på minst sjuttio procent det acceptabla (Billhult & 

Gunnarsson, 2012 b, s. 146). Å andra sidan hänvisar Coughlan et al. (2013, s. 43) till en 

svarsfrekvens på minst femtio procent vilket skulle innebära att artikeln skulle tas med. Den 

samlade bedömningen innebar att artikeln ändå uteslöts. 
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5.3. Analysprocess 

Författaren har i analysprocessen använt sig av tematisk analys såsom den beskrivs av 

Coughlan et al. (2013, s. 97). Vilket innebär tematisering av data, där syftet är att summera de 

huvudsakligaste och viktigaste data som framträder från artiklarna och som svarar på 

frågeställningen. Vilket åstadkoms genom att hålla sig nära den ursprungliga texten genom 

hela analysprocessen. Dessutom verifierades framtagna subkategorier, kategorier och tema 

med handledaren (Coughlan et al. 2013, s. 43).    

 Den tematiska analysen genomfördes i olika steg. Först lästes artiklarna ett flertal gånger 

och i artiklarnas resultat skulle det framkomma text som svarade på frågeställningen; Vilka 

aspekter påverkar sjuksköterskors ledarskap som är verksamma inom psykiatrisk vård?

 Därefter kondenserades texten i varje artikel varmed koder framträdde som verkade som 

stöd till författaren. Därigenom blev sammanhangen synliga i relation till texten men även för 

att underlätta framtagandet av de optimala koderna, som bestod av subkategorier (Coughlan et 

al. 2013, s. 97; Danielsson, 2012, s. 333).    

 Nästa steg innebar att från varje artikel sammanställa koder för att bilda s.k. kategorier. 

Kodningen av texterna gjorde det synligt, vilka kategorier som de tillhörde. Kategorierna 

skildes åt så att inga data kunde finnas i två olika subkategorier (Coughlan et al. 2013, s. 97; 

Danielsson, 2012, s. 333).      

 Därefter namngavs respektive tema som framträdde från kategorierna. Namnet på 

respektive tema reflekterade de subkategorier och kategorier som dessa innehöll (Coughlan et 

al. 2013, s. 97; Danielsson, 2012, s. 333).    

 De kvalitativa artiklarna följde de ovan nämnda steg men endast utifrån sin deskriptiva 

statisk. Sex tema och sex kategorier framkom vilka beskrivs under rubriken resultat längre 

fram i texten. Nedan visas exempel på tematisering. 

 

Tabell 4. Exempel på Tematisering 

Subkategori Kategori Tema 

Närvarande ledarskap 

Uteblivet stöd 

 
Chefers kunskapsnivå 

 & ledarskapsförmåga 

Arbetstillfredställelse 

Stressfaktorer 

Kommunikationsstil 

7.2.1 Stödjande av 

ledarskap 

 
 

7.2.2 Chefers betydelse 

för sjuksköterskans 

ledarskap 

7.2 Vårdande 

kulturer 
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6. Forskningsetiska överväganden  

Etiska ställningstagande behöver tas vid all forskning oavsett om den är kvalitativ eller 

kvantitativ (Coughlan et al. 2013, s. 77, s. 83). De artiklar som har tagits med i resultatet har 

genomgått godkännande av etiska kommittéer i samband med deras genomförande och de har 

även gjort egna etiska överväganden som framkommer i artiklarna. Dessutom har de 

granskats av respektive facktidning innan antagande för publicering (Wallenberg & 

Henricson, 2012, s. 493).     

 Ett systematiskt tillvägagångssätt har använts som påverkat hela arbetsprocessen, i såväl 

val av metod och i urval av artiklar och dess analys. Genom att gå systematiskt tillväga 

underlättas minimeringen av författarens egen förförståelse, eftersom även de artiklar som 

inte översstämt med författarens åsikter har kommit med i resultatet. Dessutom har författaren 

varit trogen till texten i artiklarna genom att kontinuerligt gå tillbaks till artiklarna, vilket 

sammantaget innebär ett etiskt ställningstagande från författarens sida (Polit & Beck, s. 11-12; 

Rosén, 2012, s. 431-432). 

Dessutom har handledaren funnits som stöd i hela processen och för att minimera och stödja 

de kontinuerliga ställningstaganden som gjorts.  

7. Resultat  

Begrepp 

I resultatartiklarna framkommer begreppen eng. Clinical nurse leader (CL) på svenska, klinisk 

sjuksköterska, vilket är en relativt ny roll för sjuksköterskor och som innehar en master 

utbildning. Engelska begreppet Advanced Registered Nurse (APN) är översatt till 

specialistsjuksköterska och engelska begreppet Registred nurse (RN) motsvarar svenska 

sjuksköterskor utbildade på grundnivå. Begreppen har i sin innebörd utgått från svenska 

MeSH och Wikipedia, the free encyclopedia http://en.wikipedia.org/. 

I resultatet framkommer aspekter som påverkar sjuksköterskors ledarskap som är verksamma 

inom psykiatrisk vård. Det framkom sex tema och sex kategorier; Tema 

Organisationsstruktur med kategori, genomförandeprocess och kommunikation. Tema 

Vårdande kultur med kategori stödjande av ledarskap och chefers betydelse för 

sjuksköterskans ledarskap. Vidare tema Egna rollers förtydligande och tema 

Samarbetsrelationer. Samt tema Erfarenheter med kategori tolkning av vårdsituationer och 

moralisk stress och dess betydelse för ledarskapet och slutligen tema Utbildningar.  

Beskrivning följer utifrån varje tema och där det finns, även kategori. 

http://en.wikipedia.org/
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7.1. Organisationsstruktur  

 

7.1.1. Genomförandeprocess  

En stödjande organisation inverkade på olika nivåer, och var med i utformandet av god vård 

redan från planeringsstadiet av utvecklingsarbetet. I framtagandet av en genomförandemodell 

kallad ”Nurse-Directed Care Model (NDCM) arbetade psykiatrisjuksköterskor utbildade på 

avancerad nivå (APN) tillsammans med chefer och ledning. I utvecklingsarbetet fungerade de 

som en länk mellan ledning och avdelning. Syftet var att belysa omvårdnaden och medverka 

till att utarbeta en handbok som avsåg att påvisa rollfunktioner och dess uppdrag för att 

åstadkomma standardiserad omvårdnad mellan olika enheter (E-Morris et al. 2010). 

 När ett politiskt beslut togs av Massachusetts Departement of Mental Health, påverkades 

organisationen då samtlig personal utbildades i traumaspecialiserad vård för att eliminera 

bältesläggningar och avskiljning. Ledare på alla nivåer var involverade och sjuksköterskorna 

påverkades i sitt ledarskap då även de var aktiva i organiserandet av verksamheterna och 

medverkade i att ta fram riktat undervisningsmaterial samt ordnade workshops för all personal 

(Chandler, 2012).     

 West, Lyon, MacBain och Gass (2004) från Center for Nurse Practice Research and 

Development (CeNPRaD) utvärderade ett kliniskt ledarskapsinitiativ riktat till senior 

sjusköterskor (eng. senior nurses) med grad F, d.v.s. sjuksköterskor med lång erfarenhet, 

verksam inom psykiatrisk vård i Storbritannien. Syftet med ledarskapsinitiativet var att bl.a. 

inverka till förbättrad interprofessionell kommunikation inom sjukskötersketeamet och att 

förbättra sjuksköterskornas ledarskap på vårdavdelningarna. Utvärderingen visade att då 

mandat gavs för kliniskt ledarskap förbättrades flera faktorer såsom; samverkan med andra 

medlemar i vårdteamet, ledarskapet inom sjukskötersketeamet, omvårdnadsarbetet i form av 

skrivna omvårdnadsplaner, vårdkulturen på avdelningen, hantering av de problem som 

uppstod, hantering av information till patienter och viktiga anhöriga/närstående. Det kliniska 

ledarskapet uppfattades genom sitt mandat tydligare av patienter, anhöriga, personal samt 

multidisciplinära team. 

 

7.1.2. Kommunikation 

Karlowicz och Ternus (2009) jämförde genom intervjustudie sjuksköterskor som valt att 

stanna kvar på samma arbetsplatser och de sjuksköterskor som avslutat sina anställningar. I 

studien framkom avseende aspekten ledarskap att båda grupperna såg vikten av att genomföra 

kontinuerliga utbildningar inom kommunikation som skulle riktas till samtliga nivåer inom 



20 (66) 
 

organisationen. De ansåg att organisationens nuvarande sätt att kommunicera påverkade 

synen på sjuksköterskors ledarskap inom organisationen. Vilket blev synligt då ledare inom 

organisationen inte lyssnade till sjuksköterskornas förbättringsåtgärder avseende omvårdnad. 

behov. Ledningen förstod heller inte hur dessa förbättringsåtgärder skulle kunna leda till 

positiva influenser av sjuksköterskornas roll inom organisationen. Samtidigt så valde ledare 

inom organisationen att vända sig till personal som befann sig lägst i rang i stället för att 

vända sig till sjuksköterskorna, vilket avspeglade organisationens attityd till sjuksköterskorna 

och deras ledarskap.     

 Även Cleary, Horsfall, O´Hara-Aarons & Hunt (2012) fann i sin studie att 

psykiatrisjuksköterskor påverkades av ledningens syn på vad ett ledarskap innebar avseende 

bl.a. delaktighet. Psykiatrisjuksköterskor utgick från ett närvarande ledarskap, där delaktighet 

i genomförandeprocesser var en viktig del. Ledningen var däremot ovillig till att låta 

sjuksköterskor delta i diskussioner avseende genomförandeprocesser. Vilket i sin tur 

påverkade sjuksköterskornas syn på hur ledningen uppfattade dem och fick dem att uppleva 

att ledningen objektifierade dem och det upplevdes som stötande.  

 Å andra sidan fann Roche och Duffield (2009) skillnader i sjuksköterskors uppfattning 

mellan akutpsykiatriska vårdavdelningar inom samma organisation. På vissa avdelningar 

uppfattades ledningen som negativ och sjuksköterskorna saknade möjligheten till delaktighet i 

sjukhusfrågor medan sjuksköterskor på andra psykiatriska vårdavdelningar inom samma 

organisation ställde sig positiva i samma frågeställning.   

 Avseende kommunikation och organisatoriska rutiner fann Deacon och Cleary (2013) att 

utgå från rutiner blev viktigare i samband med instabila personalgrupper då de påverkade 

rapportering mellan olika skift. Deras etnografiska studie visade att rapporteringsrutinen inte 

tog hänsyn till instabila personalgrupper, utan snarare var fixerade vid utförandet oavsett vilka 

mottagarna var. Rapportering ansågs viktig då sjuksköterskorna inom den psykiatriska 

akutvårdsavdelningen såg den som förstadiet till det arbete som skulle bedrivas. Flera faktorer 

inverkade på rapporteringens kvalitet såsom; ”mottagardesign”, tidsaspekt, ostördhet, 

användande av organisatoriska hjälpmedel och kunskap om vilka andra personer i 

personalgruppen som skulle lämna rapport.  
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7.2. Vårdande kulturer 

7.2.1. Stödjande av ledarskap   

I Ennis, Happell och Reid-Searl (2013) intervjustudie framkom att kliniska ledare framstod 

som positiva förebilder för sjuksköterskors ledarskap genom att visa hur ett stödjande 

ledarskap kan utföras. Sjuksköterskorna uppfattade de kliniska ledarna som stödjande och att 

de använde sin människokännedom, därigenom lärde de känna andra individer och bemötte 

dessa med ömsesidig respekt. De kliniska ledarna, influerade sjuksköterskorna i deras 

ledarskap genom att visa tålamod, hjälpsamhet och kunskap i mötet med människor oavsett 

om det handlade om vårdpersonal eller möte med patienter. Sjuksköterskorna kunde även se 

skillnader i olika typer kommunikationsstilar då de kliniska ledarna närmade sig genom en 

icke krävande kommunikation och direktiv, till skillnad från tidigare ledare som ansågs var 

krävande och endast gav direktiv. Vidare gav de kliniska ledarna scenarier eller resonemang 

till varför de gjorde som de gjorde, eller varför de efterfrågade vad personalen gjorde.

 Vilket kan jämföras med intervjustudien av Cleary et al. (2012) där sjuksköterskor som var 

verksamma inom akut psykiatrisk vård uppfattade att de ledare och tillika enhetschefer som 

stod nära omvårdnaden gav intryck av att vara konstruktiva kliniska ledare. Dessa influerade 

genom att fungera som positiva förebilder och genom sitt stöd till personalgruppens insatser, 

både individuellt och i gruppen. Å andra sidan framkom i samma studie att bekräftelse för 

dagligt arbete från chefer uteblev, och att dessa chefer ansågs vara onåbara p.g.a. av att de 

prioriterade sitt administrativa arbete framför sjuksköterskornas behov av bekräftelse. 

 I Karlowicz och Ternus (2009) jämförande intervjustudie framkom att sjuksköterskor som 

hade mer än 12 års erfarenhet och som fortfarande var verksamma inom samma psykiatriska 

avdelning inte fick stöd från ledningen avseende sin utveckling i bl.a. ledarskap. Vilket 

framkom då ledningen inte var öppna för sjuksköterskors utveckling av den egna professionen 

och dess specialisering.  

 

7.2.2. Chefers betydelse för sjuksköterskans ledarskap 

I en studie (Ouzouni och Konstantinos, 2009) framkom organisatoriska faktorer som 

påverkade sjuksköterskors förmåga till ledarskap. Där ett kliniskt ledarskap påverkade 

sjuksköterskornas ledarskap utifrån deras arbetsmiljö. Ett kliniskt ledarskap, innebar i studien, 

teambildande färdigheter hos avdelningssjuksköterskan. Då de teambildande färdigheterna 

hos avdelningssjuksköterskan var stor kunde hen minska stress och ge ökad 

arbetstillfredsställelse och när de teambildande färdigheter var bristfälliga eller uteblev så 
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upplevdes ett negativt samband med arbetstillfredsställelse.  

 Liknande resultat framkom i en studien av Hanrahan, Aiken, McClaine och Hanlon (2010) 

där organisatoriska faktorer såsom chefers kunskapsnivå och ledarskap hade en signifikant 

betydelse för psykiatrisjuksköterskors känslomässiga utmattning och 

personlighetsförändringar. Sjuksköterskornas ledarskap påverkades av hur skickliga chefer 

och ledare är, eftersom de direkt inverkar på hur avdelningarna leds och förväntas ledas och 

organiseras. Cheferna gav därmed direktiv till sjuksköterskorna i deras ledarskap.

 I en jämförande studie av Karlowicz och Ternus (2009) framkom att sjuksköterskors 

ledarskap påverkades i sin syn på hur ett ledarskap skulle bedrivas genom att de såg hur andra 

ledare, (arbetsledare och chefer) utförde sitt ledarskap. Gruppen som arbetat mindre än ett år 

ansåg att dessa ledare (arbetsledare och chefer), behövde förbättra sitt ledarskap genom att ge 

positiv återkoppling till sjuksköterskorna. I samma studie ansåg gruppen av tidigare anställda 

sjuksköterskor att arbetsledare inom omvårdnaden i allmänhet var dåliga chefer, eftersom de 

lät sig påverkas av attityder om boende i sina ledningsbeslut. Sjuksköterskorna antog att det 

berodde på chefernas egen utmattning. De ansåg vidare att cheferna använde sig av 

inkonsekvent tolkning av policys och rutiner.   

 I en studie (Cleary et al. 2012) framkom att sjuksköterskor som arbetande på 

akutpsykiatrisk avdelning berördes av det motsägelsefulla ledarskapet och bristande 

möjligheter till stöd av sitt eget ledarskap. Eftersom ledare med ett demoraliserande ledarskap 

tilläts verka fritt i omvårdnaden. Samtidigt som andra ledare vilka arbetade i patienternas 

intresse uppfattades som hotfulla av en ledning som hade dålig förankring i omvårdnad. 

Motsatsen kunde ses hos konstruktiva ledare och tillika enhetschefer som var förankrade i 

omvårdnaden och som då fungerade som etiska förebilder. Dessa ledare gav stöd till 

personalgruppens insatser och gav positiva erkännande, vilket genererade i förbättrade 

organisatoriska faktorer som i slutänden påverkade patienten positivt.  

 I Chandler (2012) studie framkom att då ledningen önskade åstadkomma en positiv 

förändring för att stödja en traumainformerad vård, skapades en atmosfär där personal 

uppmuntrades att uttrycka sina åsikter och oro i form av diskussioner. Diskussioner ordnades i 

speciella forum där konstruktiva samtal hölls genom veckovisa personalmöten och 

personalutbildningar som återkom kontinuerligt. Ledningen påverkade sjusköterskornas 

ledarskap då sjuksköterskorna tillsammans med ledningen höll i dessa diskussioner, vilket gav 

stöd till att utveckla en sammanhållen grupp. Specialistsjuksköteskorna (APN) ansåg att de 

fick stöd i sin interaktion med patienter då även enhetens chef var synlig i dagliga 

gemensamma samtal med all personal.      
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Rani, Brennan & Timmons (2010) använde sig av fokusgruppsintervjuer och 

semistrukturerade frågor som ställdes till olika grupper, inom Rättpsykiatrisk vård för att få 

fram erfarenheter av ledarskap och vilken erfarenhet/utbildning som krävdes för att ta hand 

om en enhet. Det framkom att chefer förlitade sig implicit på erfarna sjuksköterskors 

ledarskap, i syfte att stödja nya sjuksköterskor i deras ledarskap i avdelningens 

omvårdnadsarbete och i ansvarstagandet för enheten. I samma studie framkom att chefer 

explicit ställde krav på att de nya sjuksköterskorna skulle klara av ledarskapet och ta ansvar 

för enheten. 

I en studie (Hanrahan et al. 2010) uppfattade sjuksköterskor inom psykiatrisk vård att 

ledarskapsprogram och fortlöpande utbildning av ledare och chefer fyller ett stort behov inom 

slutna psykiatriska enheter, då utbildningen kan påverka den yrkesmässiga stressen. De 

ledarskapsprogram som fanns behövde dock anpassas till psykiatrisk kontext och medför 

därmed en viktig inverkan på ledarskapet eftersom sjuksköterskorna ansåg att ledarskap är en 

kompetens som kan läras in.  

 

7.3. Egna rollers förtydligande 

I en studie av Rani et al. (2010) framkom att framförallt nyexaminerade sjuksköterskor och 

sjuksköterskor som kommer från andra länder (vilka jämställdes) påverkades av praktisk 

vägledning för att kunna inkorporera teoretisk kunskap i praxis och utveckla sitt ledarskap. 

Olika metoder kan användas, vilka berör mentorskap, handledning, utformning av den egna 

rollen, hantering av dagen, simulering samt skuggning i samband med speciell händelse. 

 Karlowicz och Ternus (2009) kom fram till ett liknande resultat i sin studie där 

sjuksköterskor som arbetat länge önskade att en orienteringsperiod skulle ingå med stöd av 

erfarna sjuksköterskor genom skuggning och mentorskap, för att ytterligare tydliggöra 

sjuksköterskerollen inom vårdteamet. Likaså framkom att de sjuksköterskor som slutat sin 

anställning ansåg att sjuksköterskerollen var diffus i vårdteamet.   

 I samma studie (Karlowicz & Ternus, 2009) framkom att anställda som arbetat mer än 12 

år, identifierade fler roller än övriga sjuksköterskor. Rollerna berörde ledarskap för både 

patienter, familjemedlemmar och övrig personal. Sjuksköterskors roll utövade inflytande 

genom att de; organiserade, utbildade inom läkemedel riktat mot både patienter och personal 

och var ledare för patienter och personal samt kunde ge kris- och licensierad praktisk 

omvårdnad och kunde dokumentera. De som arbetat mindre än 1 år, såg färre roller. De såg 
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sig själva som ledare och som support till personal och bidrog till samverkan med läkare och i 

samverkan även som teammedlem. De som slutat sin anställning tog inte upp ovan roller, men 

beskrev sig som medlare mellan olika dicpliner och mellan personal och boende.  

 West et al. ( 2004) visade i sin studie att inrättandet av en specifik tjänst som klinisk ledare 

gav mandat för både individuellt beslutsfattande och beslutsfattande med andra kliniska 

ledare. Det innebar att de kliniska ledarna genom sitt mandatet kunde utveckla 

personalgruppens praxis som i slutänden innebar förbättrad vård för patienten.  

I en studie (E-Morris et al. 2010) framkom att sjuksköterskorna på en psykiatrisk avdelning 

fick stöd i sitt ledarskap genom införandet av modellen, Nurse Directed Care Modell 

(NDCM). Sjuksköterskornas ledarskap kunde med stöd av modellen influera arbetsgruppens 

moral i positiv riktning. Genom att arbetsgruppen såg helheten av patienternas 

omvårdnadsbehov kunde de förhindra upptrappning av problembeteende hos patienten

 Cleary, Freeman och Sharrock (2005) använde ett ledarskapsprogram där jämförelse 

gjordes före och efter deltagandet i programmet. Sjuksköterskorna ansåg programmet 

medförde måttlig till mycket nytta i påverkan av deras ledarskap. Sextiosju procent av 

personalen var villiga att delta i framtida ledarskapsprogram. Utvärderingen av 

ledarskapsprogrammet genomfördes genom att ställa ett antal påståenden där respondenterna 

skulle svara utifrån samtycke eller icke samtycke. Utvärdering genomfördes före och efter 

utbildningen. Tre av påståenden som var direkt kopplade till ledarskap och där ökning visades 

i form av samtycke var följande; Jag är igenkänd som ledare för sjuksköterske-teamet, jag 

närmar mig tryggt mitt ledarskap inom omvårdnad och jag har lätt för att ge bra ledarskap i 

omvårdnad. En mindre ökning kunde ses i påstående; jag blir respekterad för mina 

ledaregenskaper inom omvårdnad och jag kan hålla ihop sjuksköterskegruppen som ett team. 

 

7.4. Samarbetsrelationer 

I en studie av Chandler (2012) framkom att specialistsjuksköteskor (APN) fick förtydliga sitt 

ledarskap avseende sitt ansvar för beslutsfattande vilket sträckte sig utanför det gemensamma 

teamarbetet på enheten, eftersom vissa teammedlemmar inte hade kunskap om yrkesexaminas 

betydelse. I studien hade ett tvärvetenskapligt arbetssätt anammats utifrån en ledarfilosofi som 

innebar ett genuint intresses för patienternas liv. Det tvärvetenskapliga arbetssättet medförde 

flexibilitet i yrkesrollerna hos teamets medlemmar och bidrog till ökad lyhördhet för 

patienternas behov.     

 E-Morris et al. (2010) visar att införandet av modellen NDCM (Nurse-Directed Care 
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Model) inverkade på sjuksköterskors teamledande roll då den tydliggör omvårdnaden, 

eftersom modellen utgår från ett omvårdnadsperspektiv som är psykiatrisjuksköterskors 

kompetensområde. Kunskap om behandlingsmål gav förbättrad kommunikation mellan 

patient och personal samt övriga professioner.   

 Deacon och Cleary (2013) forskning visar att då personal skiftar i team vid olika 

tidpunkter, påverkades sjuksköterskors ledarskap inom den psykiatriska 

akutvårdsavdelningen. Eftersom sjuksköterskorna genom sitt ledarskap hela tiden måste hålla 

sig uppdaterade om dåtid och nutid samt framtid för att kunna förmedla patienters vårdbehov 

till teamet. Som stöd för att organisera teamet användes White bord-tavlor som sågs som 

avdelningens ”hjärta och lungor”. Organisationen av tavlorna genomfördes av utvald kunnig 

samordnare i teamet som sammarbetade med sjuksköterskekordinator avseende bemanning

 Samverkan i teamet framkom även i studie (Chandler, 2012) där samverkan genomfördes 

mellan berörd personal och ledare. Sjuksköterskornas ledarskap underlättades eftersom all 

personal i teamet gavs utbildning och stöd (inklusive dem själva). Därigenom skulle teamets 

medlemmar bidra utifrån kunskap och förmåga till den gemensamma synen på hur vården 

skulle bedrivas. Samverkan ägde rum i organiserade möten som inverkade på stödet i den 

fastställda säkerhetsplanen. Vilket var ett krav för att ett känsligt och intensivt arbete skulle 

åstadkommas i en trygg miljö. I syfte att kunna visa patienterna effekten av hur tidigare 

trauma påverkade deras nuvarande känslomässiga och fysiska reaktioner.  

 West et al. ( 2004) visade att kliniskt ledarskap stärkte teamarbetet kring patienten vilket 

inverkade på kommunikationen som förbättrades och gav ökat förtroende för ledarskapets 

beslutsfattande.      

 En studie av Ennis et al. (2013) visade hur högt utvecklad kommunikationsstil hos kliniska 

sjuksköterskor inom psykiatrisk omvårdnad influerade kommunikationsstilen i ledarskapet 

hos andra sjuksköterskor. På ett subtilt sätt förväntades och uppfattades de kliniska 

sjuksköterskorna som okomplicerade och lättillgängliga individer som hade en vilja till 

problemlösning. De berörde genom att de i första hand kunna lyssna in andra, för att få rätt 

information innan de agerade. De har vidare simultanförmåga och kan göra flera saker 

samtidigt, för att i nästa stund ta ett steg tillbaks och lyssna utan frustration. Samtidigt som de 

är uppmärksammade på sitt eget kroppsspråk och andras kroppsspråk. 

 Rani et al. (2010), påvisade att teoretisk kunskap om ledarskap och praktisk vägledning 

från en erfaren sjuksköterska inom psykiatrisk vård gav förutsättningar för nyexaminerade 

sjuksköterskor för att kunna leda en enhet och till slut kunna bli en bra chefssjuksköterska.  

 I en jämförande studie fann West et al. (2004) påverkas av sin egen uppfattning om sitt 
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ledarskap. Sjuksköterskor inom kirurgisk akutvård skattade i allmänhet upplevelsen av sitt 

ledarskap inom omvårdnad mer positivt än vad sjuksköterskor inom akut psykiatrisk vård 

gjorde.      

 Ennis et al. (2013) fann att kännetecknande för kliniska sjuksköterskor inom psykiatrisk 

vård var att de trots sin tunga belastning, stöttade många olika studenter genom att trösta och 

lugna samt bygga upp deras självförtroende och lära dem sunt förnuft, vilket i princip innebar 

att ta dem vid handen. Allteftersom studenterna gjorde framsteg och blev akademiker och 

doktorander av dem fortsatte sjuksköterskeledarna det tunga arbetet i att bedriva psykiatrisk 

omvårdnad och utbilda nya studenter. Trots det så hade de förmågan att samla ihop teamet 

och ställa frågan om hur saker skulle lösas, och inbjöd till teamsammarbete. 

 Roche och Duffield (2009) påvisade i sin studie att sjuksköterskor ledarskap påverkas av 

relationen till andra kollegor. I studien framkom att mer än åttio procent av de sjuksköterskor 

som var verksamma inom akutpsykiatrisk vård hade ett positivt kollegialt arbete med 

medicinska kollegor, och två avdelningar hade hundra procent positiv respons för ledarskap 

och relationen sjuksköterskor och läkare och adekvat personal i allmänhet.  

 I West et al. (2004) studie framkom att kliniska ledare påverkades i sitt ledarskap utifrån 

sin egen syn på vad som identifierades som en god kvalitet i arbetslivet enligt följande; 

relation till patienten, hänvisning till teamarbetet samt det personliga livet som sjuksköterska. 

De kliniska ledarna svar indikerade ett altruistiska (patient-fokuserad) och ömsesidiga attribut 

(teamarbete) var lika viktiga för att åstadkomma god arbetslivskvalitet. 

 Jinks och Chalder (2007) visade att konsultsjuksköterskor inspirerades av sin lagledande 

approach och att detta skiljde sig från chefsrollen. Ledarskapsrollen influerades av ett 

utövande som avser ett aktivt ledarskap, och som inverkade på vägledning som inspirerade till 

växande hos andra, och medförde att individerna kunde stå upp för sig själva. 

Konsultsjuksköterskorna ansåg vidare, att större förändringar behövde en demonstration av 

bästa praxis för att utmana ”Status Quo”, vilket är en del av konsultsjuksköterskors 

ledarskapsroll.      

 En studie av Rani et al. (2010), framkom att sjuksköterskors ledarskap påverkas av vad 

enhetschefer identifierade som särskiljning mellan bra ledare. Då enhetscheferna ansåg att 

tidsaspekten, d.v.s. utförandet inom en viss tid och interaktioner med patienter var det som 

ansågs som önskvärda ledaregenskaper gav det en riktning i det förväntade ledarskapet hos 

sjuksköterskornas ledarskap.  
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7.5. Erfarenheter 

7.5.1. Tolkning av vårdsituationer 

Rani et al. (2010) genomförde fokusgruppsintervjuver på en rättspsykiatrisk enhet. 

Respondenterna bestod av officerare, sjuksköterskor och deras mellanchefer, i studien 

framkom olika uppfattningar om erfarenheters påverkan av ledarskap. Sjuksköterskorna ansåg 

att de kunde ta fullt ledaransvar efter ett minimum av 8-10 månader, (officerarna uppgav 5-10 

års tjänstgöring). Fullt ledaransvar påverkades av givna förutsättningarna, som att vara på 

samma avdelning, få möjlighet att sätta sig in i avdelningens rutiner och policydokument samt 

patienternas vårdbehov och vilka nyckelpersoner de skulle kontakta i samband med om en 

kris uppstod. 

Deacon och Cleary (2013) uppmärksammade att sjuksköterskors ledarskap inom psykiatriska 

akutvårdsavdelningar indirekt påverkades av deras förmåga till att tolka vardagliga 

interaktioner med patienter och att de använde sig av diskursiva strategier för rapportering, 

vilket inte var helt optimalt. Dessa krävde kunskap om patienters vård som individer och som 

en grupp samt om hur patienterna påverkades och kunde påverkas av pågående miljöfaktorer 

på avdelningen. Vidare krävdes organisatoriska färdigheter för att rent praktiskt kunna leda 

teamarbete i vården med agiterade och hotfulla patienter. 

 

7.5.2. Moralisk stress och dess betydelse för ledarskapet 

Forskarna Ennis et al. (2013) fann i sin studie att kliniska ledare influerades av ett inre lugn 

vilket påverkade deras medmänniskor. Det gav de kliniska ledarna en möjlighet till eftertanke 

avseende systematik och planering, därigenom undvek de frustration samtidigt som de 

förväntades klara av frustration och var kapabla att stå utanför situationen känslomässigt. I 

samma studie framkom att kliniska ledare gjorde intryck på sjuksköterskor inom psykiatrisk 

vård eftersom de förväntade sig att kliniska ledare har förmågan att visa förståelse, respekt 

och empati för såväl patienter som personal och värnade om deras integritet. Vilket inverkade 

på de kliniska ledarna och sjuksköterskor inom psykiatrisk vård då de använde sig av ständigt 

pågående läroprocesser i syfte av att vara förutseende avseende händelseförlopp och dess 

styrning.      

 I en studie av Cleary et al. (2012) påverkade erfarna psykiatrisjuksköterskor sina yngre 

kollegor så att de ville stanna kvar på arbetsplatserna och utvecklas. Påverkan föregicks av att 

de erfarna psykiatrisjuksköterskorna genom handledning uppvisade kunskap och god moral 
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samt gav stöd vid kritiska händelser. Därigenom inspirerade de till en god arbetsmiljö och 

bästa praxis på arbetsplatsen.     

 West et al. (2004) fann att osäkerhet om förändringar i organisationer medförde negativ 

påverkan av kliniska sjuksköterskornas ledarskap inom psykiatrisk vård. Även om de 

upplevde positiva känslor i samband med hantering av dagliga patient- eller personalproblem 

och hade förståelse för patienternas och personalens upplevelser så upplevde dessa 

sjuksköterskor negativa känslor. Känslorna kom från frustration och hårt arbete och medförde 

tidiga tecken på utbrändhet med emotionell utmattning.  

7.6. Utbildningar 

I en studie av Jinks och Chalder (2007) var konsultsjuksköterskor eniga i sin definition av 

ledarskap, vilket för dem innebar en förståelse för hur människor och grupper fungerar. De 

utsågs för sina goda ledaregenskaper, och upplevde samtidigt att dessa ständigt behöver 

utvecklas vilket inte hade med deras personlighetstyp att göra.  

 I Karlowicz och Ternus (2009) studie, uppfattade de sjuksköterskor som hade mer än 12 

års erfarenhet inom samma psykiatriska avdelning, att ledning och organisationen hade 

bristande kunskaper om sjuksköterskors behov av vidareutveckling och specialisering vilket 

påverkade sjuksköterskornas tillgång till utbildning och även i hur utbildningar gavs stöd och 

om de gavs hur den nya kunskapen då togs tillvara. 

 I en fokusgruppsintervjuv (Rani et al. 2010) vars syfte var att finna underlag för att 

utveckla ett framtida ledarskapsprogram framkom att både teoretisk och färdighetsträning 

skulle kunna genomföras inom och nära den egna organisationen. Detta ledarskapsprogram 

skulle kunna utföras av enhetschefer snarare är utbildnings-och utvecklingsavdelningar, och 

det skulle ske 6-8 månader efter anställning   

 Genom införande av Nurse-Directed Care Modellen, NDCM (E-Morris et al. 2010) 

ändrades sjuksköterskors ledarskapsroll, från ett otydligt ledarskap till ett mer formellt 

ledarskap, som gruppledare inom team bestående av olika professioner. 

Psykiatrisjuksköterskor utbildade på avancerad nivå (APN) medverkade vid införandet av 

programmet och bidrog med sin expertis inom förändringsarbetet och utbildning av teamet.

 Cleary et al. (2005) förevisade ett webbaserat ledarskapsprogram, vilket hade testats i 

Australien. Det webbaserade ledarskapsprogrammet medförde att deltagarna kunde se en 

positiv utveckling avseende sin egen självbild i förhållande till sitt ledarskap.  

 



29 (66) 
 

8. Diskussion 

8.1. Metoddiskussion 

Metoddiskussionens syfte var att förtydliga hur kvalitén i den aktuella systematiska 

litteraturöversikten har säkerhetställts (Henricsson, 2012, s. 472).  

 Metoddiskussionen påvisar kvalitetssäkring utifrån följande begrepp (Henricson (2012, s 

473- 473); trovärdighet (eng. credibility eller trustworthiess), pålitlighet (eng. dependability) 

och bekräftelsebarhet (eng. confirmability) samt överförbarhet (eng. transferability).  

8.1.1. Trovärdighet (eng. credibility eller trustworthiess) 

Trovärdighet innebar ställningstagande till om den aktuella systematiska litteraturöversiktens 

resultat giltighet och rimlighet (Coughlan et al. 2013, s. 30; Wallengren & Henricson, 2012, s. 

487), d.v.s. besvaras det som författaren avsåg att besvara med den metod som används 

(Henricsson, 2012, s.473-474).    

 Valet av syfte och frågeställning kan ses som bred, vilket påverkade urvalet av artiklar. 

Dels kan det ses som negativt då området som framkom i artiklarna kan ha blivit för stort att 

hantera som ensam författare. Samtidigt uppstod ett behov av en bredare frågeställning då 

ämnet i sig var relativt outforskat. Balansgången mellan att inte vara för bred och inte heller 

för snäv i syfte och frågeställning innebar att författaren har kunnat överblicka resultatet 

(Coughlan et al. 2013, s. 34).    

 Metoden beskrevs genom användande av PICOS som innebär ett stöd för urvalet till vilken 

forskningsfråga har ställts emot och som påverkade riktningen i urvalet av artiklarna 

(Coughlan et al. 2013, s. 37; Polit & Beck, 2012, 36-38). Genom PICOS har författaren 

systematiskt kunnat identifiera de artiklar som skall ingå och som därigenom svarat på de 

framtagna inklusions- och exklusionskriterier samt kvalitetskriterier (Coughlan et al. 2013, s. 

38). Då genomförandet har skett systematiskt och hållit sig till de regler som finns har vissa 

felkällor kunnat uteslutas som annars skulle skymma sambandet mellan de olika variabler 

som studerades (Polit & Beck, 2012, s. 177). Flera faktorer påverkar trots användandet av 

PICOS det framkomna urvalet av resultatet.   

 Eftersom publicerad forskningen idag mäter sådana kvanititeter finns det ingen ensam 

databas som kunde tillhandahålla allt inom hälso- och sjukvård därför behövde flera 

sökningar göras i olika databaser. Samtidigt har urval av databaser gjorts genom att använda 

dem som förväntades ha den största anknytning till sjuksköterskor och omvårdnad Å andra 

sidan så påverkade användandet av flera databaser trovärdigheten i positiv riktning då det inte 

finns en enda databas som kan täcka allt inom den aktuella frågeställningen (Coughlan et al. 
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2013, s. 39).      

 Samtidigt så ställde de stora databaserna allt större krav på kunskaper för att kunna söka i 

dessa databaser. Då författaren är medveten om sina egna bristande kunskaper inom området 

har stöd och hjälp tagits av bibliotikarie för verifiering av valet av databaser och dess 

kombination av söktermer (Coughlan et al. 2013, s. 39). Det som stärkt trovärdigheten är den 

mättnad som framkom i samband med sökningen i dessa databaser då inga fler artiklar 

framkom.      

 Tiden för genomförandet kan ha påverkat urvalet ur databasera och därigenom påverkat 

trovärdigheten negativt eftersom tiden är begränsad inom ramen för en magisteruppsats (Polit 

& Beck, 2012, s. 77).     

 Valet att söka inom samtliga språk i databaserna gjordes för att minimera påverkan 

avseende språk och publikationer då publikationer även kunnat påvisa negativa resultat. Inga 

begränsningar gjordes till en början av sökningen för att inte utlämna forskning på andra 

språk. Samtidigt så medförde författarens egen språkförbistring begränsning då endast artiklar 

från, engelska, svensk, norska och danska togs med, vilket utelämnade forskning på andra 

språk och kan ha påverkat helheten av resultatet (Coughlan et al. 2013, s. 39).  

 Å andra sidan skulle översättning kunnat genomföras men det har inte gjorts dels p.g.a. 

tidsramen och dels kostnader (Coughlan et al. 2013, s. 38). Samtidigt har författaren själv 

genomfört översättningarna från de olika språken till svenska vilket i sig kan innebära 

tolkningsfel. Som dels kan förorsakas av kulturella skillnader, och av att orden har en annan 

betydelse i det språk som det direktöversätts till samt feltolkning av begreppens innebörd och 

ord kan få en annan betydelse än som det ursprungligen var tänkt (Guillemin, Bombardier & 

Beaton, 1993).     

 Författarna (Coughlan et al. 2013, s. 30, s. 36 s. 41-42) påtalar att exklusionskriterier inom 

systematiska litteraturöversikter oftast handlar om uteslutande av kvalitativa studier så görs 

inte det i denna systematiska litteraturöversikt eftersom författaren har valt att inkludera både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar. Den debatt som pågår kring kvalitén inom kvalitativ 

forskning gör det ändå tydligt att hänsyn skall tas till kvalitén i de genomförda studierna för 

att annars exkluderas. Samtidigit så består kvalitativ forskning av flera olika varianter på 

studiedesign och datainsamlingsmetoder som kommer från olika teoretiska och filosofiska 

perspektiv och därmed inte består av en enda metod som det ibland kan framgå av i debatter 

(Coughlan et al. 2013, s. 14, s. 42).    

 Avseende artiklarnas kvalitet användes kvalitetsgranskning, vilket beskrivs under stycket 

5.3.3 Kvalitetskriterier och i bilaga tabell 3. Då både kvalitativa och kvantitativa artiklar har 
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använts så har dessa kvalitetsgranskas utifrån respektive metod och där ett undersökande 

förhållningssätt användes i samband med kvalitetsgranskningen för att kunna förstå helheten 

hos de kvalitativa artiklarna (Coughlan et al. 2013, s. 43). Samtidigt har flera 

granskningsprotokoll ställts mot varandra i ett försök att minimera bristande kunskaper hos 

författaren avseende kvalitetsgranskning. Kvaliteten på artiklarna har hållit Hög- 

Medelkvalitet och dess evidensstyrka mellan 1-3, vilket framgår av bilaga tabell 3. Utifrån 

dessa granskningsprotokoll uteslöts en artikel p.g.a. den samlade bedömningen innebar brister 

i kvalitet, se vidare 5.3.3. Kvalitetskriterier, exkluderad artikel.  

 Å andra sidan så påverkas kvalitetsgranskningen av författarens egna kunskaper om de 

olika metoder som artiklarna har använt i bedömningen av dess kvalitet och utgör en väldigt 

viktig del i att ”rätt” artiklar har valts ut för resultatet (Coughlan et al. 2013, s. 41). Och då 

författaren har bristande kunskaper så kan det påverkat resultatet. För att stärka trovärdigheten 

i författarens bedömningar och för att minimera felkällorna diskuterades urvalet med 

handledaren till denna litteraturöversikt (Coughlan et al. 2013, s. 43).  

 Vidare framkom processens genomförande i urval av artiklarna i bilaga Figur 1, då det är 

viktigt att visa på hur själva urvalet gått till och hur bortfallet ser ut (se vidare bilaga tabell 1) 

då det stärker trovärdighet och relevans (Coughlan et al. 2013, s. 40).  

 En av artiklarna kom till genom manuell sökning, då den ingick i referensförteckning hos 

en Review artikel och där fångade författarens intresse, dess sökning kan liknas vid s.k. 

snöbollsteknik (eng. snowball technique) och innebär bristande trovärdighet så tillvida att det 

är svårt för någon annan forskare att finna samma artikel genom samma utförande. 

 Analysprocessen genomfördes genom tematisk analys såsom den beskrivs av Coughlan et 

al. (2013, s. 97). Författaren har hela tiden hållit sig nära texten och kontinuerligt i processens 

framskridande verifierat resultatet med handledaren för att stärka trovärdigheten (Henricsson 

2012, s.473-474). Analysprocessen påverkas av framförallt språk och då utifrån de 

tolkningsfel som kan uppstå i samband med översättning till svenska och då framförallt de 

tolkningsfel som kan uppstå p.g.a. kulturella skillnader såsom att den psykiatriska vårdens 

utformande ser olika ut i olika länder och därmed kan skilja sig åt från Sverige. Vidare att 

sjuksköterskor inom andra länder har andra graderingar än vad som finns i Sverige, vilket kan 

medföra att dessa fått en annan betydelse än vad som ursprungligen blivit tänkt i artiklarna 

(Guillemin, Bombardier & Beaton, 1993). Därför har författaren hållit sig nära och i direkt 

översättningen av artiklarnas beskrivning av den psykiatriska vårdens utformande. Avseende 

sjuksköterskornas olika graderingar har dels svenska MeSH och Wikipedia, the free 

encyclopedia http://en.wikipedia.org/ använts för att förstå betydelsen av svenska 

http://en.wikipedia.org/
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motsvarigheten till Clinical nurse leader (CL) d.v.s. klinisk sjuksköterska, Advanced 

Registered Nurse (APN) d.v.s. specialistsjuksköterska och Registred nurse (RN) d.v.s. 

sjuksköterskor utbildade på grundnivå.  

 

8.1.2. Pålitlighet (eng. dependability) 

I en systematisk litteraturöversikt finns risk för att systematiska fel begås (eng. bias) och dess 

bedömning av dessa påverkar den aktuella systematiska litteraturöversiktens pålitlighet 

(Coughlan et al. 2013, s. 36). De systematiska felen består av icke slumpmässiga fel som 

medför att fel slutsats dras. De kan dels bero på teknik, exempelvis instrument som mäter fel 

och fel som är relaterade till forskaren d.v.s. personliga egenskaper vilket påverkas av egna 

åsikter eller synsätt (Billhult & Gunnarsson, 2012 a, s. 323 a; Polit & Beck, 2012, s. 11-12). 

Författaren kan påverkats i sin subjektivitet, då studier bedrevs på magisternivå inom det 

aktuella området, innebar att en viss erfarenhet och kunskap avseende genomförande av 

litteraturöversikt finns. Vidare har författaren mångårig erfarenhet från att vara ledare som 

sjuksköterska inom psykiatrisk vård och där uppmärksammat problemet med bristande 

ledarskap både hos sig själv såväl som hos andra vilket i sin tur kan ha påverkat urvalet av 

artiklar men även i tematiseringen av de utvalda artiklarna. I försök på att minska felkällorna 

uppmärksammades kontinuerligt den egna förförståelsen (Polit & Beck, 2012, s. 176). För att 

minimera de systematiska felen har en modifiering av PICOS använts (Coughlan et al. 2013, 

s. 37) och under hela arbetet har handledaren varit behjälplig och för att se till att processen 

hållit den kvalité som fodras (Coughlan et al. 2013, s. 43).  

 

8.1.3. Bekräftelsebarhet (eng. confirmability) 

Bekräftelsebarhet har gemensamma faktorer med trovärdighet och pålitlighet (Henricsson 

2012, s.474). Dels handlar det om beskrivning av författarens förförståelse vilket beskrivs 

under 7.1.2. Pålitlighet. Vidare att datainsamlingen är väl beskriven och att tiden för 

datainsamlingen framgår, vilket framgår under 5.2. Datainsamling och 5.3 Tillvägagångssätt. 

Samtliga artiklar finns upptagna i referensförteckningen och där det har funnits även deras 

Digital Object Identification s.k. Doi beteckning (Backman 2008, s .135) för att underlätta 

möjligheten att finna artiklarna. Handledaren för denna magisteruppsats har även fått samtliga 

artiklar sända till sig.      

 Bekräftelsebarhet innebär att analysmetoden är väl beskriven, vilket framgår av 5.3 
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Analysprocess. Med stöd av 4. Teoretisk utgångspunkt, har de framtagna artiklarna kunnat 

analyseras i analysprocessen genom att författaren använt sig av den teoretiska 

utgångspunkten för att tydligare kunnat se vad som problemformuleringen handlar om genom 

at sätta på sig dessa glasögon (Polit & Beck, 2012, s. 129-130, s. 145).   

 

8.1.4. Överförbarhet (eng. transferability) 

Överförbarhet innebär att resultatet som framkom kan överföras till andra grupper och/eller 

kontext (Coughlan et al. 2013, s. 47; Henricsson, 2012, s. 475). Resultatet av den aktuella 

systematiska litteraturöversikten beskriver hela genomförande processen, vilket inbegriper 

syfte, frågeställning, urval, datainsamling och analysprocess vilket påverkar bedömning av 

den vetenskapliga kvalitén (Willman et al. 2011, s. 106). Ingen av artiklarna kommer från 

Sverige eller Norden, vilket medför att de länder som de utvalda artiklarna kommer ifrån kan 

stå för andra värderingar och deras organisering av den psykiatriska vården kan se annorlunda 

ut än vad den gör i Sverige vilket påverkar överförbarenheten (Henricsson, 2012, s. 475). 

Dessutom är den aktuella systematiska litteraturöversikten liten i sitt omfång inom ramen för 

en magisteruppsats vilket talar emot dess överförbarhet å andra sidan kan författaren själv ge 

exempel på överförbarhet till andra sjuksköterskor som utövar ledarskap inom andra 

vårdformer.  

 

8.2. Resultatdiskussion 

Resultatens huvudfynd kommer i resultatdiskussionen diskuteras i relation till den teoretiska 

teorin Caritativt ledarskap (Bondas 2003) med utgångspunkt från de fem teserna (kursiv stil) 

som utgör ledarskapet i relation till människa, caritas motiv, värdighet, mätning och mening 

med hälso- och sjukvård, och relation till den vårdande kulturen och i relation till andra 

forskningsresultat. Tesen människa kommer beskrivas utifrån sjuksköterskan om inget annat 

anges. Den egna studien benämns som den aktuella studien och för att kunna skilja den från 

andra forskningsresultat.     

 Utifrån Caritativt ledarskapsteori framkom att organisationsstrukturen visas i caritas motiv 

såsom bärare av värden, etos, i genomförandeprocesser, där organisationer såg vikten av att ta 

tillvara sjuksköterskors ledande kunskaper för att i förlängningen påverka patientens vård. 

 I kommunikation framkom caritas motiv i samband med delaktighet i form dialog. Men 

även det omvända, då sjuksköterskor upplevde objektifiering och utebliven delaktighet av 

organisationens utveckling. Där det senare även berörde relation till den vårdande kulturen 
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eftersom administrationen uteblev. Vilket blev synligt i samband med planering och 

utveckling av bl.a. rapporteringens mottagardesign vilket påverkade sjuksköterskors ledarskap 

negativt.      

 I annan forskning (Holm & Severinsson, 2010) framkom att organisationer behöver vara 

uppmärksam på de risker som framkommer då kliniska resultaten inte skiljer sig från 

visionen. Vilket innebar att; förbättra kommunikationen på alla led och att organisationen lär 

av sina misstag samt att målen tydliggörs genom delmål. Vidare att sammarbete och 

delaktighet främjas och att det ska vara tydligt vilka prestationer som krävs både individuellt 

samt av teamet och organisationen (Holm & Severinsson, 2010).   

 Samtidigit framkom liknande resultat i en litteraturöversikt (Blegen & Severinsson, 2011) 

att sjuksköterskor inom psykiatrisk vård hade behov av erkännande och bekräftelse för utfört 

arbete. Genom att tydligt formulera de förväntningar som fanns på hur arbetet skulle utföras 

upplevde sjuksköterskorna engagemang och inspiration för det egna arbetet, vilket i sin tur 

påverkade effektiviteten. Då hela organisationen anammade en vårdande inställning så 

påverkas organisationen i positiv riktning. Varje nivå inom organisationen behövde dock 

kontinuerligt prioritera olika etiska frågeställningar som berörde ledarskap och vårdens 

utförande. Vilket stämmer överens med caritativt ledarskapsteori såsom en värdebaserade 

teori där det alltid handlar om skala av det som inte fungerar ur ett etisk värde för att ge plats 

för det nya och öppna för förståelse och växande (Bondas, 2003)   

 I den aktuella studien framkom att då ledare och chefer förstod att de förmedlade en etisk 

roll i sitt ledarskap blev caritas motiv synligt genom verbalisering men även utifrån 

aggerandet, då de sågs som positiva förebilder genom de förmedlade attityder som framkom 

gentemot sjuksköterskors ledarskap.    

 Caritativt ledarskap blev synligt i relationen till den vårdande kulturen då sjuksköterskors 

ledarskap fick stöd av administrationen i form av de utvecklingsmöjligheter som gavs till den 

enskilda sjuksköterskans ledarskap och till gruppen av sjuksköterskor. Samtidigt kunde det 

omvända ses i då chefer tillika ledare inte såg det dagliga arbetets ansträngningar och inte var 

öppna för professionens behov av utveckling och specialisering.    

 Sjuksköterskors ledarskap påverkades av caritas motiv utifrån bemötandet från den egna 

organisationen. Vilket blev synligt i den vårdande kultur som organisationen stod för då de 

bemötte ledare på olika nivåer. Vilket framkom i samband med att sjuksköterskors ledarskap 

och även deras chefer påverkades negativt utifrån känslan av utmattning och stressande 

situationer, tillföljd av att caritas motiv inte var synligt genom hela organisationen. Detta 

kunde även ses utifrån att sjuksköterskors och chefers värdighet inte togs till vara.
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 Det visade sig att administrationen i relation till den vårdande kulturen inte tog hänsyn i 

planerande, genomförande, utveckling, budgetering o.s.v. vilket framkom när ledning explicit 

uttalade att sjuksköterskor skulle klara ett ledarskap trots att de fortfarande behövde stöd från 

erfarna sjuksköterskor. Eller är det så att det caritativa ledarskapet uteblir eftersom meningen 

med hälso-och sjukvård lyser med sin frånvaro då stress och emotionell utmattning inte kan 

mätas eftersom det handlar om mänskliga värden.   

 Samtidigt framkom att demoraliserande ledarskap tilläts, vilket är långt ifrån vad ett 

stödjande synsätt innebär utifrån ett caritiativt ledarskap. Eftersom demoraliserande ledarskap 

direkt påverkar patienten, vilket strider mot varje tes i det caritativa ledarskapet. Det omvända 

kunde ses, då konstruktivt ledarskap fungerade som etiska förebilder (caritas motiv) och där 

diskussioner tilläts för att synligöra konflikter vilket innebar att alla människor gavs en 

möjlighet att komma till tals, vilket är meningen med hälso- och sjukvården ur ett caritativt 

ledarskap.       

 I tema egna rollers förtydligande, framkom motsatser utifrån ett caritativa ledarskap. 

Caritas motiv blev synligt i samband med utveckling av nya sjuksköterskors ledarskap då de 

fick stöd från organisation och mentorer, vilka förmedlade caritas motiv såsom bärare av 

traditioner och utveckling.     

 Samtidigit innebar egna rollers förtydligande, att mentorer och nya sjuksköterskors 

värdighet togs tillvara utifrån ett caritativt ledarskap genom att ta tillvara varje individs unika 

kunskaper. Dels utifrån nya sjuksköterskors behov av stöd i deras ledarskap men även utifrån 

att de erfarna sjuksköterskornas ledarskapskunskaper togs tillvara i form av mentorskap. 

 Vidare kan ovan appliceras genom relationen till den vårdande kulturen vilket blir synligt 

då organisationen gjorde det möjligt att utveckla och utbilda sjuksköterskors ledarskap, såväl 

nya som erfarna. Mätning och mening med hälso- och sjukvård blev tydligt då sjuksköterskors 

ledarskap blev synligt i förhållande till patienter och deras familjemedlemmar, men även då 

det kliniska ledarskapet gjorde det möjligt att förbättra vården till patienten.  

 I annan forskning vars syfte var att förtydliga rollfunktionen, utbildades blandade 

personalgrupper från psykiatriska akutavdelningar, såsom kvalificerade psykiatriska 

sjuksköterskor och okvalificerad personal. Samtliga chefer gav stöd till utbildningen genom 

att cheferna själva på olika nivåer deltog i organiserandet av genomförandeprocessen. 

Utbildningen medförde större förståelse för varandras roller i teamet och att personalen blev 

mer motiverade att arbeta tillsammans vilket resulterade i kunskap om viktiga implikationer 

för policyutveckling inom den akut psykiatriska vården. Men trots stödet till utbildningsin-

satserna så blev resultatet mindre lyckat till följd av bristande ledarskap hos personalen 
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(McCann & Bowers, 2005). Å andra sidan framkom att då rollförväntningar och 

utvecklingsområden förtydligades, mynnade det ut i förbättringar inom flera områden såsom 

patientens vård och användande av evidensbaserad praktik (Holm & Severinsson, 2010). 

Kihlgren, Engström och Johansson (2009) visade att mandat för ledarskap behöver uttryckas 

explicit i en organisation för att stödja sjuksköterskors ledarskap vilket medförde möjligheter 

till att leda omvårdnadsarbetet till en utvecklad vård för både samhälle och patient. 

 I en annan forskning framkom att rollen som vårdkordinator inom psykiatrisk vård, 

medförde att professionen inom omvårdnad för såväl team som sjuksköterskan själv blev 

tydlig. Vidare att vårdkordinatorrollen gick att särskilja från den traditionella medicinska 

rollen som sjuksköterskor ofta hade. Rollen som vårdkordinator inom psykiatrisk vård 

förespråkades då den förväntades ge bästa praxis och säkerhetsställde sammanförande av 

uppgifter från de som var engagerade i patientens vård och då framförallt deras närstående, 

vilket visade sig leda till adekvat vård med förkortade vårdtider (Walsh, Cleary och Dowling, 

2012).     

 Genomgående utifrån den aktuella studien framkom att sammarbetsrelationer påverkades 

positivt av samtliga teser utifrån ett caritativt ledarskap. Sammarbetsrelationer fick tid för 

dialog, d.v.s. det togs hänsyn till de omätbara värdena (mätning) inom organisationen. Vilket 

medförde att dialoger kunde öppnas upp och föras avseende meningen med hälso- och 

sjukvård genom det tvärvetenskapliga arbetssättet.    

 Ledarskapsfilosofi förmedlade värden utifrån caritas motiv genom att sjuksköterskors 

värdighet togs till vara då de fick mandat som teamledare och kunde förmedla caritas motiv. 

Vilket innebar att deras unika kunskaper lyftes fram och togs tillvara vilket även speglar tesen 

värdighet.       

 Andra forskningresultat visar att det ”nya ledarskapet” påverkades av vårdande 

organisationer där dagens sjuksköterskor arbetar i skiftande miljöer och där konsumenterna av 

den psykiatriska vården har olika och ibland komplexa behov. Det ställer krav på att 

ledarrollen inte sammanblandas med chefsrollen. Diskussioner kring ledarskap inom 

psykiatrisk vård har inte kommit till sin rätt då målet för diskussionerna mer handlat om 

chefernas utgångspunkt än om sjuksköterskor som ledare i psykiatrisk vård (Cleary, Horsfall, 

Deacon & Jacson, 2011). I en litteraturöversikt av författarna Holm och Severinsson (2010) 

framkom å andra sidan att sjuksköterskor inom psykiatrisk vård själva haft en tendens att 

fokusera mer på vilken typ av vård som skall utföras snarare än på sin egen rollfunktion.

 I den aktuella studien framkom att sammarbetsrelationer och kommunikation tydligt stärkt 

sjuksköterskornas ledarskap och caritas motiv förtydligades då kommunikationen blev bärare 
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av etos, utifrån olika nivåer; dels individuellt, dels inom gruppen och dels genom 

organisationen.      

 Författaren Fossum (2013, s. 29, s. 36) stödjer att kommunikation handlar om överföring 

av information och även genom att bidra till definition av vår kultur och där 

kommunikationen inom vården kan ses utifrån etic- och emic perspektiv. Bemötande 

inbegriper därigenom hur kommunikationen genomförs och utförs och därmed blir bärare av 

etiska ställningstagande som avspeglar människosyn och människovärde inom vården.

 I tesen värdighet framkom sjuksköterskors ledarskapsroll då de kommunicerade genom sin 

kunskap inom teamet och i organisationen, vilket innebar att sjuksköterskor genom sitt 

ledarskap kunde förmedla mening med hälso- och sjukvård i relation till den vårdande 

kulturen. Organiserandet inom teamen innebar ett caritativt ledarskap i relation till den 

vårdande kulturen utifrån administrationen, genom dess, planering, utveckling, guidning, 

rapportering, beslutsfattande och utveckling.    

 I en litteratur Review (Taua, Hepworth & Neville (2012) undersöktes sjuksköterskans roll 

som ledare inom tvärvetenskapliga team. I Review framkom bristande forskning avseende 

sjuksköterskors roller samtidigt som sjuksköterskan måste vara skicklig i sin roll som 

samordnare av vården och som ledare av vårdlaget. Dessa sjuksköterskor fick sällan 

bekräftelse av att vara de primära vårdgivarna utan benämns vanligast som en del av laget 

trots deras kompetens som konsulter och ledare i multidisciplinära teamen. Det framkom 

samtidigt att sjuksköterskor var de som var bäst att lämpade att leda då patienter behövde en 

yrkesskicklig person som var en skicklig samordnare och som kunde delge och sprida 

information.      

 I den aktuella studien blev tolkning av vårdsituationen en tydlig bärare av ansvaret för 

caritas motiv, då sjuksköterskor själva ansåg att det tog tid innan fullt ansvar kunde tas för en 

avdelning. Vilket även påverkade tesen värdighet, eftersom sjuksköterskors ledarskap 

skiftade utifrån deras unika erfarenhet och förmåga att tolka vardagliga interaktioner genom 

diskursiva strategier. Det sistnämnda kan ses som brister i administrationen i relation till den 

vårdande kulturen, genom tillkortakommandet av dess planering och organisering samt dess 

utveckling av rapportering. Och andra sidan framkom att relation till den vårdande kulturen 

kunde ses i form av fastställda rutiner och policydokument. I förlängningen innebar det även 

påverkan av mätning och mening med hälso- och sjukvård eftersom patientsäkerheten och 

personalsäkerheten påverkas vilket inte är mätbara värden.  

 Samtidigt framkom i den aktuella studien att moralisk stress får betydelse för 

sjuksköterskos ledarskap vilket framgår i positiv bemärkelse genom att kliniska ledares 
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värdighet togs tillvara genom deras unika förmåga till att leda. Samtidigit som de förmedlade 

caritas motiv genom sitt inre lugn, och därigenom kunde ge uttryck för meningen med hälso- 

och sjukvård i form av förståelse, respekt och empati, som gagnade såväl andra medarbetare 

som patienter.      

 Å andra sidan påverkades dessa erfarna sjuksköterskor negativt i sitt ledarskap med tidiga 

tecken på utbrändhet och emotionell utmattning. Vilket kan ses som att organisationen brister 

i caritas motiv och värdighet och att organisationen därmed flyr sitt ansvar. Varmed 

ekonomiska värden fick företräde framför de mänskliga värdena samtidigt som dessa värden 

inte kunde mätas. Som fick till följd att mätning och mening med hälso- och sjukvård 

påverkade organisationen som därigenom inte stod för en caritativt ledarskap. 

Organisationens icke caritativa ledarskap framgick även i sin relation till den vårdande 

kulturen, eftersom den inte gav stöd till sjuksköterskornas ledarskap utifrån dess organisation, 

planering, guidning och genom sitt uteblivna beslutsfattande avseende arbetsmiljön. 

 I annan forskning framkom att sjuksköterskor inom psykiatrisk vård påverkades av 

moralisk stress eftersom de i vårdsituationer ställdes för moraliska val och då fungerade som 

moraliska agenter och blev känsliga för patienternas sårbarhet. Stress i allmänhet skiljer sig åt 

från stress inom en vårdorganisation, då den moraliska stressen och bör erkännas som en 

hälsorisk inom omvårdnad. Den moraliska stressen är en följd av de moraliska val som 

sjuksköterskor inom psykiatrisk vård ställs inför i kombination med deras upplevda erfarenhet 

som innebar en vetskap om vad som var bäst för patienten men som hindrades av externa 

faktorer, såsom organisationsstrukturer, vilka sjuksköterskorna inte hade kontroll över vilket 

hindrade dem från att göra gott och göra rätt för patienten (Lützén, Cronqvist, Magnusson & 

Andersson, 2003).      

 Liknande resultat framkom i en kvalitativ studie av Deady och Mac Carthy (2010) där flera 

faktorer sågs påverka den moraliska stressen som kopplades till mottagande i arbetsgruppen 

avseende de professionella åsikterna, speciellt de sjuksköterskorna inom psykiatrisk vård som 

hade en annan åsikt deras äldre och erfarna kollegor. Vidare framkom moralisk stress då 

beslut om patienters vård togs helt utifrån andra discipliner utan sammarbete med 

sjuksköterskan och då vården bedrevs utifrån en standard som var betydligt lägre än vad som 

sjuksköterskan ansåg låg inom ramen för hens professionella kriterium avseende utförd 

praxis. Utsattheten av moralisk stress innebar även att respondenterna upplevde flera negativa 

känslor även om de använde copingstrategier för att hantera dessa.   

 Inom organisationer och mellan vårdpersonal behöver tankar, känslor, empati förmedlas 

vilket kan åstadkommas genom handledning av personalgruppen som förväntas ge en ökad 
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kommunikation. Därigenom skulle organisationen få fördelar av handledning å andra sidan 

behöver organisationen avsätta tid för dess genomförande (Cleary, Horsfall & Happell, 2010). 

Handledaren inom psykiatrisk kontext behövde vara kunnig inom kompetensområdet 

organisationspsykologi p.g.a. överföringar och motöverföringar som sker och för att de ser 

olika ut i olika konstellationer. Detta ger påverkan i grupprocesserna och behöver synliggöras 

för den enskilda individen (Söndergaard, 2013, s.265).   

 Vilket blev extra viktigt då sjuksköterskor använde sina egna känslomässiga resurser för att 

kunna ge motivation och stimulans i stödet till patienterna. Detta i sin tur mynnade ut i deras 

egna behov av att få erkännande och bekräftelse för deras utförda arbete av ledning och dess 

chefer (Blegen & Severinsson, 2011).     

 I den aktuella studien framkom att sjuksköterskors ledarskap innebar en ständig förändring 

och en vilja till utbildning och utveckling av den samma och innebär caritas motiv och 

värdighet utifrån det individuella perspektivet men även utifrån organisations behov. Tesen 

värdighet blev därigenom tydlig eftersom varje individ själv tog till vara på sin egen unika 

möjlighet samtidigt som organisation främjade möjlighet till utbildning och därigenom tog till 

vara varje människas unika möjlighet vilket i förlängningen gagnade patienten. Det är svårt 

att mäta de mänskliga värden som utbildning indirekt genererar men i en förlängning kan det 

mätas utifrån en ökad kvalitet på vården som i sig innebär att den yttersta mening med hälso- 

och sjukvården framträder. Då organisationer uppmärksammade och administrerade olika 

typer av riktade utbildningar visade det på relation till den vårdande kulturen vilket innebar 

att caritativt ledarskap blir synligt för den enskilda sjuksköterskans ledarskap och utifrån 

organisationen.      

 I en studie av Hampel, Procter och Deuter (2010) framkom att när organisationen 

genomförde tydliga karriärstegar med alternativa val av olika kliniska tjänster valde många 

sjuksköterskor att stanna kvar inom psykiatrisk vård. Karriärstegen innebar att de gavs 

professionell status i yrket och att framtidsutsikterna togs i beaktande för ledarutveckling för 

sjuksköterskor som var verksamma inom klinisk omvårdnad. Vilket kan ses som att 

organisationen förmedlar ett caritativt ledarskap genom att se till varje unika individs 

utvecklingsmöjligheter.  
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9. Konklusion och implikationer 

Sjuksköterskor som är verksamma inom psykiatrisk vård använder sig av sitt ledarskap 

dagligen i vardagliga arbete. Resultatet i den systematiska kvalitativa litteraturöversikten 

indikerar ett område som är lite utforskat avseende de aspekter som påverkar sjuksköterskors 

ledarskap som är verksamma inom psykiatrisk vård oavsett deras utbildningsgrad .

 I Organisationsstruktur, med kategori stödjande organisation och kommunikation 

framkommer bristande kunskaper om sjuksköterskors påverkan genom sin profession och sitt 

ledarskap inom psykiatrisk vård. Vilket indikerar framtida forskningsområde för att utröna 

sjuksköterskors ledarskap och deras professions betydelse för organisationers struktur för 

implementering av psykiatrisk vårdpraxis?   

 I Vårdande kultur med kategori stödjande ledarskap och chefers betydelse för 

sjuksköterskors ledarskap visar resultatet bristande kunskapssyn på vad som skiljer 

sjusköterskors ledarskap från en chefsroll. Samt vilken betydelse denna kunskap har för 

utveckling och utbildning av sjuksköterskors ledarskap inom psykiatrisk omvårdnad. Det 

indikerar vidare forskning om chefers syn på sjuksköterskors ledarskap inom psykiatrisk vård 

och hur sjuksköterskors ledarskap inom psykiatrisk vård kan utvecklas. 

 Egna rollers förtydligande, framkommer i resultatet genom behovet av mandat för 

sjuksköterskors ledarskap vilket bl.a. inverkar på kliniskt ledarskap, mentorskap, team och 

praxis och utövande av kris- och licensierad praktisk omvårdnad. Som ger indikation för 

vidare forskning för att synligöra vilka skillnader ett givet mandat har för sjuksköterskors 

ledarskap inom psykiatrisk vård.    I 

Sammarbetsrelationer, framkommer otydligheter kring sjusköterskors kommunikationsstil 

för användande av en ledarfilosofi till stöd för lagledande approach i rollen som teamledare. 

Vilket indikerar att framtida forskning behöver fokusera på hur sjuksköterskans 

kommunikationsstil påverkar ledarskapet inom psykiatrisk vård och hur sjuksköterskors 

ledarskap kan förvaltas i teamet genom en lagledande approach utifrån explicit ledarfilosofi 

inom psykiatrisk vård.    

 Erfarenheter, samt kategori tolkning av vårdsituationer och moralisk stress och dess 

betydelse för ledarskapet framkommer i resultatet. Där otillräcklig kunskap finns om hur 

organisationer uppmärksammar ledarskapet hos erfarna sjuksköterskors kunskap inom 

psykiatrisk vård. Vidare framkommer otydligheter om hur erfarenhet inkorporeras i 

sjuksköterskors ledarskap i form av känslomässig och moralisk utveckling. Indikerar 

forskning inom området som skulle ta tillvara erfarenheten från sjuksköterskors ledarskap 



41 (66) 
 

inom dessa områden.      

 I studien framkommer att stödjande organisationer ser behovet av utbildningar för 

sjuksköterskors ledarskap och vidareutveckling av sjuksköterskors profession inom 

psykiatrisk vård. Vilket indikerar brister om och hur webbaserade ledarskapsprogram kan 

påverka sjusköterskors ledarskap inom psykiatrisk vård. Vidare finns indikation om 

otydligheter avseende skillnader i ledarskapets utförande hos sjuksköterskor med 

specialistutbildning inom psykiatrisk vård och sjuksköterskor utbildade på grundnivå samt hur 

dessa skillnader inverkar påverkar patientens vård inom psykiatrisk vård, vilket indikerar 

framtida forskning och utveckling.  
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Bilaga 

Tabell 1. Redovisning bortfall av artiklar från första sökning till abstrakt 

 

Bortfall pga. CHINAL 
fulltext  

148 artiklar 

MEDLINE 
fulltext  

264 artiklar 

PsychoINFO  
8 artiklar 

ASSIA 
11 

artiklar 

Allied Health 
18 artiklar 

Academic 
Search Premier 

5 artiklar 

Dubbletter 70 133 - - - - 

Artikel/ 
rapport 

50 70 8 5 15 3 

Språk 1 26 - - - - 

Review 6 8 - 1 - - 

Bortfall totalt 127 237 8 6 15 3 

Abstrakt 21 27 0 5 3 2 

 

 

 

Tabell 2. Resultat av respektive databas  

Publicerade Peer Review artiklar (där det anges). Sökning genomförd 2014-01-10 avser period:  

januari 2000- december 2013.  

 

Databaser Sökord Antal 
träffar 

1.CHINAL fulltext  
Peer Review 

(MM "Leadership") AND "psychiatric nurs*" 48 

2. MEDLINE fulltext (MM "Leadership") AND "psychiatric nurs*" 30 

3. PsycINFO 
Peer Review 
 

(DE "Leadership" OR DE "Transformational Leadership" OR DE 
"Leadership Style" OR DE "Leadership Qualities") AND (DE 
"Psychiatric Nurses") 

8 

4.CHINAL Fulltext  
Peer Review 

(MH "Leadership") AND ("psychiatric nurs*") 92 

5. CHINAL fulltext 
Peer Review 

(MH "Leadership") AND ("psychiatric nurs*") AND MH "staff 
development" 

8 

6. MEDLINE fulltext 
 

(MH "Leadership" OR MH "Nursing, Team") AND "psychiatric 
nurs*" 

131 

7. MEDLINE fulltext 
 

(MH "Leadership") AND "psychiatric nurs*" 94 

8. ASSIA  
Peer Review 

SU.EXACT("Psychiatric nurses") AND SU.EXACT("Leadership") 5 

9. ASSIA  
Peer Review 
 

(SU.EXACT("clinical leadership") OR SU.EXACT("Leadership")) 
AND (SU.EXACT("Psychiatric staff nurses") OR 
SU.EXACT("Psychiatric nurses")) 

6 

10. Allied health 
 

MESH.EXACT("Psychiatric Nursing") AND 
MESH.EXACT("Leadership") 

18 

11. Academic search 
Premier 
Peer Review 

DE "LEADERSHIP" AND DE "PSYCHIATRIC nurses" 5 
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Figur 1. Flödesschema från abstrakt till slutgiltigt urval

CHINAL  

21 Abstrakt  

(av totalt 148 

abstrakt)  

TOTAL 58 st. ABSTRAKT 

CHINAL  

6 artiklar, 

nr; 1, 3, 4, 5, 7, 

12 

MEDLINE 

 6 artiklar 

nr; 2, 6, 8, 9, 10, 

11 

 

Allied Health 

0 artiklar 

ASSIA 

0 artiklar 

 

17 st. DUBLLETTER av ABSTRAKT, kvarstår 41 st. artiklar 

 

MEDLINE  

27 Abstrakt  

(av totalt 264 

abstrakt) 

PsycINFO 

0 Abstrakt 

(av totalt 8 

abstrakt) 

ASSIA 

5 Abstrakt 

(av totalt 11 

abstrakt) 

Allied Health 

3 Abstrakt 

(av totalt18 

abstrakt) 

Academic Search 

Premier  

2 Abstract 

(av totalt 5 abstract) 

 

Academic Search Premier 

0 artiklar 

 

4 st. BORTFALL Ej tillgängliga kvarstår 37 st. artiklar 

 

12 + 1 st. KVARSTÅENDE ARTIKLAR 

24 st. BORTFALL pga. inklusionskriterier kvarstår 13 st. artiklar 

 
1 st. BORTFALL vid KVALITETSGRANSKNING 

Egen sökning och 

 Kvalitetsgranskning av en artikel 

 

Egen sökning 

artikel, nr 13. 

 



49 (66) 
 

Tabell 3. Översiktsmatris av utvalda artiklar 

 

Författare Titel År, land, 
tidskrift 

Syfte Metod (urval & 
datainsamling, analys) 

Resultat Resultat 
kvalitets-
granskning 

1. 
Cleary, M., 
Horsfall, J., 
O´Hara-
Aarons M. & 
Hunt, G. 

Leadership, Support 
and 
acknowledgement of 
registered nurses 
work in acute mental 
health units. 
 
doi: 10.1111/j.1447-
0349.2011.00804.x 

2011, 
Australian, 
International 
Journal of 
Mental Health 
Nursing 

Förstå registrerade 
sjuksköterskor (RN) 
som arbetar i akuta 
psykiatriska enheter 
(slutenvård). Deras 
tankar om 
ledarskap i deras 
arbete och vilken 
möjlighet de hade 
till support. 

Kvalitativ intervjustudie, 
Framework tematisk analys.  
4 st. förutbestämda frågor 
genomfördes 40 st. intervjuer 
med 40 utbildade Ssk. Utvalda 
under juni-juli år 2011, från 4 
stora akutsjukhus med 
specialitet av psykiatrisk 
akutsjukvård. Information 
lämnades av en erfaren Psyk. 
Ssk. På avdelningarna. 
Deltagare fick den med sig en 
triggerfråga. Därefter 
bestämdes dag för intervju 
med anonyma intervjusvar.  
4 bestämda frågor togs fram 
av ett team utifrån item. 
Intervjuerna nedtecknades. 
Resultatet kategoriserades 
utifrån meningsbärande 
enheter och tema framkom. 
 

Variationer sågs mellan enheterna. 
3/4 anser att äldre vårdpersonal 
aktivt bidrar till en positiv 
arbetsmiljö. Nästan hälften av 
Sjuksköterskor (RN) nominerade 
sina kamrater som de som 
tillhandahåller råd och stöd, när det 
behövs och en liknande andel 
ansåg att Senior sjuksköterskor 
uppfyller denna roll. 
Ca 33 % upplever att de aldrig eller 
sällan blev uppmärksammade för 
sitt arbete inom omvårdnaden. 
RN önskade att ledning, arbets-
kamrater, enhetschef skulle ge dem 
lämplig feedback. Det finns ett gap 
mellan de förväntningar och 
förhoppningar som (RN) har om hur 
de förväntar sig att ledarna närmar 
sig och beter och hur det faktiskt 
utförs i det dagliga arbetet. 
Resultatet på att det finns en kultur 
som stöder och möjliggör både 
subtila och mellanmänskliga 
interaktioner, vilket kan uppstå som 
en nödvändighet utifrån upplevelse 
av brist från stöd från icke chefer 
och ledning 

Hög- Medel 
kvalitet.  
Pga. 
implikationer för 
relevant praktik 
är obetydligt 
beskrivna 

  



50 (66) 
 

 

Författare Titel År, land, 
tidskrift 

Syfte Metod (urval & 
datainsamling, analys) 

Resultat Resultat 
kvalitets-
granskning 

2. 
Rani, S., 
Brennan, M., 
Timmons, D. 

Development of a 
leadership role in a 
secure environment. 
 
doi: 10.1111/j.1939-
3938.2010.01073.x 

2009, Irland,  
Journal of 
Forensic 
Nursing 

Få fram synpunkter 
från personal och 
chefer på 
mellannivå om 
deras erfarenheter 
av ledarskap och 
hur det är att ha 
ansvar för ett 
skift/enhet inom en 
säkerhetsklassad 
miljö. Samt 
identifiera behov av 
träning/utbildning 
sjuksköterskor och 
vårdande officerare 
för att utveckla 
deras färdigheter för 
att bli kompetenta 
ledare på sitt 
skift/enhet 

Fokusgruppsintervjuver 
med semistrukturerande 
intervjuer, Framework; 
Colaizzi´s (1978). 
Föränderliga krav på 
rekrytering och behållande av 
personal, både nationellt och 
på lokal nivå, har lett till att 
många anställda med liten 
eller ingen erfarenhet ska 
kunna hantera en enhet i en 
säker miljö.  
Intervjustudie med hjälp av 3 
fokusgrupper som arbetar 
inom rättpsykiatrisk vård. 
Personer plockades i grupper 
från olika arbetsskift. De tre 
grupperna bestod av chefer, 
sjuksköterskor (både av nya 
och de med mer än 5 års 
erfarenhet) samt 
vårdofficerare. Varje 
fokusgrupp intervjuades under 
45 min, som spelades in. 
Intervjuvarna tog hjälp av 
semi-strukturerade intervju 
schema. Dessa Item togs fram 
med hjälp av relevant litteratur.  
Pilotintervju genomfördes 
innan de aktuella intervjuerna 
 

Upplevelse av bristfällighet 
avseende praktiska färdigheter,  
upplevelse av skillnad i erfarenhet, 
utbildningsprogram, 
ledarskapsförmåga och 
undervisning av inlärningsmetoder.  
De teman som framkom ger en ram 
för att utveckla utbildningsprogram, 
som kommer att förbereda personal 
för att kunna ta på sig en ledarroll i 
en enhet om det behövs 

Hög kvalitet 
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Författare Titel År, land, 
tidskrift 

Syfte Metod (urval & datainsamling, 
analys) 

Resultat Resultat 
kvalitets-
granskning 

3. 
West, B., 
Lyon, M,H., 
McBain, M., 
& Gass, J. 

Evaluation of a clinical 
leadership initiative 
 
 

2004, UK, 
Aberdeen. 
Nursing 
standard 

Undersöka effekten 
av ny roll som klinisk 
sjuksköterska som 
ledare genom 
användande av 
vissa 
parametrar/frågeställ
ningar och samtidigt 
utvärdera nivåer på 
arbetsrelaterade 
symtom av stress 
och utbrändhet. 
15 st. frivilliga Ssk 
ifrån 5 olika enheter 
deltog i samband 
med att chefer 
introducerade ett 
nytt system av 
ledarskaps-
utbildning med stöd 
av mentorskap och 
träning för att möta 
div. problem på 
avdelningarna. 

Kvantitativt stukturerat 
frågeformulär med 
jämförelsegrupp. 
Analysverktyg: Statical 
Package for the Social 
Siences (SPSS). 
Forskaren besökte de olika 
avdelningarna som skulle 
mätas. 15 kliniska ledare, 6 
kliniska Ssk samt 4 mentorer 
fick frågeformulär och skala för 
utvärdering.15 kliniska ledarna 
lämnade ut samma frågepaket 
till 3 av sina team-medlemar. 
Totalt 45 st. av dessa deltog. En 
referensgrupp på 6 Ssk som inte 
deltog i den nya ledarrollen 
svarade på frågepaketet. 
Ytterligare en grupp på 3 chefer 
deltog i att svara på förändrings-
arbetsfrågorna, (var inte 
involverade i förändrings-
arbetet). Frågorna berörde 
upplevelsen ur 5 olika 
perspektiv: två frågeformulär 
lämnades ut: ledarskapsrollen, 
stress/ 
tillfredställelse i arbetet & 
skalmodell om utbrändhet. 
Frågeformulären var anonyma & 
färgkodade utifrån 
grupptillhörighet. De 
returnerades brevledes och 
handkodades, och lades in i 
statistisk databas, jämförande 
grupp(tre chefer) inspelade 
reflektioner användes som 
korsreferens. 

Initiativet med kliniskt 
ledarskap uppfattas som ett 
lyckat försök för att förbättra 
utövning inom omvårdnad, 
kommunikationsprocesser, 
beslutsfattning, klinisk 
omvårdnad, rapportering och 
utvärdering, stödjande av 
strategier och processer på 
avdelningsnivå. Speciellt 
påverkades vårdkulturen och 
teamsammarbetet positivt, 
genom ett starkare ledarskap 
från sjuksköterskan. 
Rekommendationen blir att 
den kliniska ledarskapsrollen 
kommer användas inom andra 
delar av organisationen att 
mentorskap används för att 
utveckla rollen. En utvärdering 
som syftar till att mäta 
förändringar behöver göras 
innan nya initiativ till 
förändring tas. Utvärdeingen 
visar på individuella tecken av 
stress och utbrändhet och 
missnöje som inte är 
hälsosamt vare sig för 
individen eller organisationen. 
Utvärdering avseende 
arbetsbelastning och 
systematiska 
omkonstruktioner behöver 
utföras för nyckelpersoner i 
organisationen så att deras 
arbetsuppdrag och 
förväntningarna på deras roll 
kan göras mer hanterbara. 
 

Medel – låg 
kvalitet. 
För liten studie för 
att kunna ge 
generaliserbarhet. 
Dock kvaliteter för 
att kunna visa på 
utvärdering av 
evidensbaserad 
vård i dess 
förändring. 
Fördelen att olika 
yrkesgrupper 
granskat och 
svarat på enkät. 
Vidare diskussion 
om tolkningarnas 
trovärdighet och 
tillförlitlighet är 
bristfällig eller 
saknas. 
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Författare Titel År, land, 
tidskrift 

Syfte Metod (urval & datainsamling, 
analys) 

Resultat Resultat 
kvalitets-
granskning 

4. 
Cleary, M., 
Freeman, 
A., 
Sharrock, L.  

The development, 
implementation, and 
evaluation of a 
clinical leadership 
program for mental 
health nurses 
 
doi:  
10.1080/016128405
00184277 

2005, 
Australian, Issus 
in Mental Health 
Nursing 

I samband med införande 
av ett ledarskapsprogram 
genomfördes 
frågeformulärsenkät kallad 
(NSCO) som syftar till att 
mäta sjuksköterskors 
självuppfattning med hjälp 
av likertskala där 1 = falskt 
och 8 = definitivt sant. 
Enkäten genomfördes dels 
före men även efter 
ledarskapsprogrammets 
införande, för att kunna 
utvärdera ledarskaps-
programmet. 15 Ssk 
uppgav att de var 
intresserade av dessa 
fullföljde 12 Ssk 
programmet 

Aktionsforskning som 
använder sig av kvantitativt 
strukturerat frågeformulär 
med likertskala & Portfolio. 
Analysverktyg: The Nurse´s 
Self Consept Questionarie 
(NSCO) 
Lämnades till 15 intressenter 
varav 12 sedan deltog. 
Strukturerat frågeformulär som 
lämnades ut före genomförandet 
av ledarskapsprogrammet och 
efter. I samband med 
utvärdering av programmet fick 
deltagarna lämna in nedskriven 
mongrafi som skrivits ned under 
tiden för ledarskapsprogrammet 
utifrån eget valt 
fördjupningsämne 
 
 
 
 
 
 

Programmet öppet för de som 
ville utveckla sin kompetens 
inom ledarskap. Genom att 
rikta in sig på blivande snarare 
än nuvarande chefer kan det 
bidar till att utveckla positiva 
ledaregenskaper.15 objekt 
ökade en punkt i likerskalan 
varav 5 av dessa hade med 
ledarskap att göra. 
Programmet visade att de som 
deltog hade en potential att 
förbättra klinisk praktik och 
psykiatrisk hälsovård. För att 
programmet skall kunna 
fungera är det viktigt med 
ramar, verktyg och stöd från 
organisationen. Programmet 
kan ses som en plattform för 
att bygga vidare på andra 
initiativ inom hälso-sjukvården.  
 

Medel – låg.  
pga. styrka av att 
olika metoder 
användes för att 
utvärdera 
resultaten från 
olika infallsvinklar. 
Några 
otydligheter om 
tolkningarnas 
trovärdighet och 
tillförlitlighet. För 
litet urval i 
medverkan i 
studien   
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Författare Titel År, land, 
tidskrift 

Syfte Metod (urval & datainsamling, 
analys) 

Resultat Resultat 
kvalitets-
granskning 

5. 
Hanrahn, N, 
P., Aiken L, 
H., 
McClaine, 
L., Hanlon, 
A,L.,  

Relationship 
between 
Psychiatric 
Nurse Work 
Environments 
and Nurse 
Burnout in 
Acute Care 
General 
Hospitals 
 
doi: 
10.3109/01612
840903200068 

2010, 
Pennsylvania, 
USA. 
Issues in Mental 
Health Nursing 

Studien vill 
utvärdera vidden av 
hur organisatoriska 
faktorer är 
associerade med 
psykiatrisjuksköters
kor utbrändhet. 

Tvärsektionell observationsdesign 
kopplad till enkätdata & 
kontrollgrupper Analysverktyg: 
Cronbachs alfa, Diktoma värden & 
PES för att undersöka sambandet 
mellan organisatoriska faktorers 
påverkan hos arbetande Ssk och 
dess miljö och 
psykiatrisjuksköterskors utbrändhet. 
80.000 enkäter skickades ut till 
licensierade Ssk, 43.000. svarade 
anonymt men med information om 
specifikt sjukhus. Dessa sjukhus hade 
vissa begränsningar för att delta i 
studien.  För att testa 
generaliserbarheten (avseende 
enkäten) genomfördes liknande 
arbete med 2000 National Sample 
Survey of Registrered Nurses 
(NSSRN). De genomförda 
enkätsvaren kopplades samman med 
data från sjukhusen för att undersöka 
sambanden mellan organisatoriska 
faktorer, såsom Psyk. 
Sjuksköterskors praktiska arbete, 
arbetsmiljö (NPE) och Psyk. 
Sjuksköterskors utbrändhet. En 
hypotes ställdes: högre grader av 
organisationsfaktorer i miljön(NPE) 
kommer vara associerade med lägre 
tal av utbrändhet. 
 
 

Stark korrelativt samband fanns mellan 
organisation och psykiatrisjuksköterskor 
och utbrändhet. Framkommer flertalet 
faktorer där bl.a. är chefer en är viktig 
påverkande faktor inom organisationens 
påverkan på utbrändhet. Starkt signifikant 
samband fanns mellan psykSsk 
upplevelse av känslan av att värderas 
lägre och med känslomässig utmattning 
och personlighetsförändring 
Stark signifikans mellan Ssk och 
läkarrelation och känslomässig 
utmattning och personlighetsförändring. 
Sammantaget; sjukhus som främjar 
bättre miljöer har bättre ssk-
läkarrelationer ger lägre utbrändhet bland 
psyk Ssk. 
Lägre personaltäthet avseende Psyk Ssk 
är associerade med ökad risk för 
utbrändhet.  
Ökad arbetsbelastning d.v.s. fler 
patienter/Ssk var signifikant relaterad till 
utbrändhet.  
Hög   

Hög, 
evidens-
styrka 1 
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Författare Titel År, land, 
tidskrift 

Syfte Metod (urval & datainsamling, 
analys) 

Resultat Resultat 
kvalitets-
granskning 

6. 
E-Morris, 
M., 
Caldwell, B., 
Mencher, 
K,J., 
Grogan, K., 
Judge-
Gorny.M, 
Petterson, 
Z., 
Christopher, 
T.,  Smith, 
R, C & 
Mcquaide, 
T.  

Nurse-Directed 
Care Model  in 
Psychiatric 
Hospital 
 
 

2010,  
New Jersey, 
USA. 
Clinical Nurse 
Specialist 

Utvärdera resultatet 
av implementerad 
modell. 
Projekt bildades 
1998, syfte att 
förbättra kvalitén i 
vården vid statliga 
psykiatriska 
sjukhus.  
Fokus för 
genomförandet, 
förbättra 
återhämtningen för 
personer med 
allvarlig ihållande 
psykisk sjukdom. 
Tvärvetenskaplig 
grupp bildades; 
sjukhus-
administration, 
Psykiatri-Ssk., 
psykiatriska rehab 
instruktörer, 
psykiatriker, & 4 
konsulter 
(psykiatris- Ssk.) 
från Universitetet 
Teoretiska modell 
bygger på Dorothea 
Orem´s om 
bristande egenvård, 
där sjuksköterskors 
åtgärder syftar till 
fokusering på 
återuppbyggande 
av hälso-funktioner, 
i sammarbete med 
kunden/patienten 

Kvantitativt frågeformulär utifrån 8 
item Dataanalys genomfördes med 
hjälp av SPSS (version 12.0) med t-
test för att bedöma skillnaderna för 
och efter. 
Enkätutvärdering genomfördes i 
samband med modellinförandet (32 
st.) = 23 %) och 9 månader efter 
modellinförandet med 53 st. anställda 
(37,5 %) (av totalt 141 personal) samt 
19 kunder intervjuades. 
Den ursprungliga undersökningen 
innehöll 8-item frågeformulär. Dessa 
var fokuserade på återhämtning av 
egenvård. 
 
I det frågeformulär som skickades ut 
efter modellinförandet inkluderades 
även frågor som avsåg att bedöma 
personalens kunskap avseende 
patienterna, egen närvaro 
gruppmöten. 
 
 
 

 Nurse-Directed Care Model  (NDCM) 
visade sig ge förbättring i nästan alla 
aspekter av vården både vad som gällde 
patienternas iakttagna hälsoförbättringar 
och vårdpersonals uppmärksamhet på att 
arbeta med sina kunders återhämtning 
även vårdpersonalens kunskap ökades.  
Sjuksköteskans ledarroll förändrades till 
ökad delaktighet i teamet. 
Som sekundär vinst att säkerheten även 
förbättrades med färre incidenter.  
Resultatet visar på att 
psykiatrisjuksköterskan kan påverka 
återhämtningen för klienter på statliga 
psykiatriska sjukhus 
 

Medel- låg, 
evidens-
styrka 3 
Pga. liten 
studie, 
reliabiliteten 
kan blivit 
påverkad av 
ev. bias av 
respondenter
nas 
uppfattning 
från gång till 
gång 
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Författare Titel År, land, 
tidskrift 

Syfte Metod (urval & datainsamling, 
analys) 

Resultat Resultat 
kvalitets-
granskning 

7. 
Ennis, G., 
Happell, B & 
Reid-Searl, 
K. 

The 
importance of 
communication 
for clinical 
Leaders in 
Mental Health 
Nursing: The 
Perspective of 
Nurses 
Working in 
Mental Health 
doi: 
10.3109/01612
840.2013.8295
39 

2013, Rock 
Hampton, 
Australian, 
Issues in Mental 
Health Nursing 

Utveckla en 
förståelse för vad 
sjuksköterskor som 
arbetar inom 
psykiatrisk kontext 
beskriver som 
karaktäristiska 
attribut/egenskaper 
hos effektiva 
kliniska ledare. 
Framkommit att just 
kommunikation är 
ett viktigt 
karaktäristiskt för ett 
effektivt ledarskap.  
De frågor som 
ställdes till 
respondenterna 
syftade till att få en 
förståelse för hur de 
förstod kliniskt 
ledarskap inom 
psykisk omvårdnad 
och vad de ansåg 
vara viktiga 
egenskaper för 
kliniska ledare. 

Intervjustudie, Framwork; 
Grounded Theory. Data samlades in 
genom individuella semistrukturerade 
intervjuer, inspelad på en digital 
diktafon, som senare transkriberade 
ordagrant. Urval: Respondenterna 
skulle ha arbetat minst 12 månader 
inom psykiatrisk vård. De skulle vara 
medvetna om teamarbetares olika 
roller, både formella och informella. 
12 respondenter deltog. Ssk  skulle 
vara anställda inom samma 
upptagningsområdeområde, och 
arbeta inom olika teamområde, inom 
slutenvård, och en särskild 
akutteamsenhet. Data analyserades 
på ett sätt som överensstämmer med 
Grounded Theory genom att behålla 
så mycket av deltagarnas eget språk, 
erfarenheter, och ord som möjligt. 
Triggerfråga ställdes samt 
frågeställningar som uppkommit i de 
inledande intervjuerna.  
Teoretisk mättnad var  
Uppnådd efter nio intervjuer, vilket 
bekräftades då inga nya teman 
framkom även då ytterligare tre 
intervjuer genomfördes. 

Deltagare uppgav att effektiv 
kommunikation varen viktig del för ett 
effektivt kliniskt ledarskap. De ansåg att 
kommunikation var viktig för 
framgångsrika arbetsrelationer och 
förbättrad inlärning för både oerfaren 
personal och för studenter inom psykisk 
hälsa omvårdnad.  
Fyra huvudteman framkom: val av språk, 
relationer; icke-verbal kommunikation, 
och lyssna och relevans. 
Respondenterna identifierade att det 
kliniska ledarskapet inom psykisk vård 
kräver effektiv kommunikation, vilket 
möjliggjort utvecklingen av effektiva 
arbetsrelationer med andra som bidrar till 
att behålla personal, förbättrade resultat 
för kunder, samt utveckling av yrket. 
Bedömning kvalitet= Medel kvalitet 

Medel- låg. 
Några 
otydligheter i 
metod, 
kontextaluseri
ng av resultat 
i tidigare 
forskning & 
relationen 
forskare/urval 
ej beskriven.  
Bristfälligt 
dokumentera
d metodisk 
medvetenhet, 
bortfall 
saknas, 
implikationer 
för relevant 
praktik 
saknas samt 
liten studie 
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8. 
Duffield, 
C.M. & 
Roche , 
M.A.   

A Comparison 
of the Nursing 
Practice 
Environment in 
Mental 
Health and 
Medical-
Surgical 
Settings   
doi: 
10.1111/j.1547
-
5069.2010.013
48.x 
 

2009, 
Australian, 
Journal of 
Nursing 
Scholarship 

Undersöka vilka 
skillnader som är 
specifika för 
arbetsmiljön, mellan 
sjuksköterskor som 
arbetar inom akut 
psykiatrisk 
slutenvård och de 
sjuksköterskor som 
arbetar inom andra 
allmänna 
akutsjukhus. 

Frågeformulär, SPSS verion 16 
(SPSS inc., 2007) med t test. 
Studien bygger på sekundär analys 
av två studier inom kirurgi och 
medicin avdelningar genomförda 
2009 & 2007, tillsammans med ny 
data från akut psykiatriska 
slutenvårdsavdelningar. Data 
insamlades från 96 slumpmässigt 
utvalda medicinska och kirurgiska 
avdelningar från 21 allmänna 
akutsjukhus i två av Australiens stater 
och från 6 psykiatriska 
vårdavdelningar belägna inom en stat 
i Australien mellan åren 2004 och 
2006. Ssk som deltog i studien var 
RN-utbildade och s.k. assisterande 
Ssk. Samtliga deltagare på resp. 
avdelning ombads fylla i en enkät 
som inkluderade Practice 
Environment Scale för omvårdnad 
Work Index (NWI - PSE). 
Svarsfrekvensen var 76, 3 % vilket 
motsvarade 2556 Ssk. av 3348 Ssk. 
Skalan modifierades för att passa 
undersökningen vilket resulterade i 31 
item som mätte 5 olika domäner och 
en 4-gradig skala användes. Data 
analyserades med SPSS verion 16 
(SPSS inc., 2007). Deskriptiv statistik 
kalikylerades först därefter användes t 
test eller 

x2 
 för att påvisa de 

demografiska skillnaderna mellan de 
akut somatiska avd. och psykiatri. 

Ssk. Som arbetade inom psykiatrisk 
akutsjukvård klassade högre poäng 
avseende Ssk. – läkare relationer och 
adekvat bemanning.  
Ssk. i allmänna avd. rapporterade mer 
delaktighet i sjukhusfrågor, starkare 
ledarskap, och högre förekomst av det 
grundläggande för en kvalitativ 
omvårdnad, såsom tillgång till 
kontinuerlig vidare-utbildning. Skillnader 
mellan grupper och inom respektive 
domän var statistiskt signifikant vid p = 
0,05 eller högre, ej kombinerat med 
arbetsmiljön.  
 
 

Medel, 
evidens-
styrka 3  
Pga. 
bristande 
kriterie-
validitet, 
”golden 
standard”, 
samt att 
populationern
a inte fullt 
stämde 
överens 
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9. 
Karlowicz, K 
& Ternus, M  
 

“Issues 
influencing 
psychiatric 
nurse retention 
during the first 
year of 
employment: a 
case analysis” 

2009,  
New Mexico, 
USA, 
Journal of 
Nursing 
Management 

Många Ssk slutar 
inom ett år efter 
anställning inom 
psykiatrisk vård, 
vilket är kostsamt 
för organisationer. 
Studien önskar ta 
reda vad som gör 
att dessa Ssk slutar 
för att få reda på 
vilka faktorer som 
får Ssk att stanna 
kvar eller lämna 
arbetsplatsen. För 
att i förlängningen 
kunna ändra 
organisationen så 
att färre slutar och 
nyrekrytering av 
Ssk påverkas.  

Fokusgruppsintervjuer med 
frågeformulär, Framework; 
Grounded teori. Intervjuerna var 1 
timmes telefonsamtal som sedan 
transkriberades genom en jämförande 
metod.  Frågeställningar som togs 
fram av en grupp psyk ssk. Deskriptiv 
analys användes för analysera data 
demografisk data. Randomiserat 
urval, genom att från arbetsgivaren få 
tillgång till register på tidigare, nyligen 
anställda personal, kontakta dem 
brevledes och telefonledes för 
förfrågan om deltagande. Dessa 
inventerades att delta i en av tre 
fokusgrupper. Fokusgruppens intervju 
genomfördes på ett neutralt hotell och 
deltagana fick 20 dollar presentkort. 
En snowbolls/networking teknik 
användes för att identifiera kontakter 
och inventera aktuella deltagare i 
telefonintervjuer. Tidigare anställda 
som skulle delta i telefonintervju kom 
ifrån en lista som var framtagen av 
AG. Ssk som slutat på avdelningen 
och Ssk som stannat kvar 
intervjuades och fick beskriva sina 
erfarenheter utifrån aspekterna: 
1)upplevelse av sin roll 2) orentering 
3) utbildning och träning 4) 
organisation 5) teamets dynamik 6) 
ledarskap. Data inhämtades och 
transkriberades och analyserades 
genom användande av konstant 
jämförande metod. Varje forskare 
genomförde en oberoende analys av 
de data som framkom från hens 
grupp-intervjuer. Utifrån det som 
framkom prioriterade sedan forskarna 
gemensamt de framkomna temana.  

För att kunna bibehålla Ssk inom 
psykiatrin behöver organisationen främja 
sjuksköterskans roll genom att stärka och 
klargöra den. Vilket inte kan göras på ett 
enda sätt utan flera strategier behövs 
vilket administratörer behöver hålla i 
minnet. I stället behövs en långsiktig plan 
som (1) börjar med rekrytering av 
psykiatriska sjuksköterskor baserat på 
definierade egenskaper för 
omvårdnadsroll, och  
(2) stöder genomförandet av flera 
strategier för retention som förespråkar 
för mentorskap, livslångt utbildning, 
teambildning, karriärstegar och 
sysselsättning incitament.  
Således, för att behålla sjuksköterskor i 
sluten psykiatriska vårdmiljöer, behöver 
sjuksköterska administratörer reflektera 
över de riktlinjer och rutiner för deras 
organisationer och ställa sig frågan – ”gör 
jag allt för att erbjuda en stimulerande, 
tillfredsställande och säker arbetsmiljö för 
de sjuksköterskor som arbetar för mig? 
 
 

Hög – 
Medelhög 
Några 
otydligheter 
om 
tolkningarnas 
tro värdighet 
och 
tillförlitlighet 
då inga citat 
finns med.  
Låg kvalitet 
pga. liten 
studie 
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tidskrift 

Syfte Metod (urval & datainsamling, 
analys) 

Resultat Resultat 
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10. 
Jinks, A.M. 
& Chalder, 
G. 

Consensus 
and diversity: 
an action 
research study 
designed to 
analyze 
the roles of a 
group of 
mental health 
consultant 
nurses 
 
doi:  
10.1111/j.1365
-
2702.2006.017
98.x 

2007, 
Storbritannien, 
Journal of 
Clinical Nursing 

Aktionsforsknings-
studien var att göra 
det möjligt för en 
grupp av 
psykiatriska 
sjuksköterskor som 
arbetar på 
konsultbasis i 
Storbritannien för 
att kartlägga 
omfattningen och 
dimensioner av 
deras roller.  
Denna första 
jämförande studie 
är en föregångare 
till att utveckla 
planer avseende 
rollförbättring och 
utvecklig 
 

Ansats av aktionsforskning &  
Självreflekterande frågeformulär 
Framework; Oklart, förändring och 
förbättring cirkulär process 
Aktionsforskning användes för att 
göra det möjligt att gå till de som 
ämnet berör för att ta reda på hur 
deras roll upplevs och utförs. Fyra 
fokusgruppdiskussioner,  
Genomfördes med en grupp konsult-
sjuksköterskor sysselsatta främst på 
en psykiatrisk hälsovård National 
Health Service Trust, inom områden 
som; rättpsykiatri, barn och 
ungdomar, ätstörningar och 
inlärningssvårigheter. 
Ämnesområden för varje fokusgrupp 
skulle avse huvudområdena för 
konsult-sjuksköterskans roll; praktisk 
expert, klinisk ledning och rådgivning, 
forskning och tjänsteutveckling, och 
utveckling och utbildning. 
Fokusgruppsintervjuerna 
transkriberades och analyserades 
med innehållsanalys. Utifrån 
innehållsanalysen framkom item till 
frågeformulärkonstruktionen, vilka 
svarade mot varje tema. Fem 
strukturerade frågeställningar 
utvecklades i form av frågeformulär 
vilket deltagana fick svara på 
individuellt om de bekräftade eller var 
oeniga med frågeställningen. Därefter 
ställdes dessa resultat mot varandra. 
 
 

Forskaren har använt sig av 
fokusgruppsintervjuer, genom att även 
använda frågeformulår som ställs mot det 
som framkom i fokusgruppsintervjuerna 
så framkommer individuella skillnader. 
Dessa belyser dels inom vilka frågor/svar 
som konsensus och icke konsensus 
fanns. Utifrån fokusgruppsintervjuerna 
framkom  
Ett antal intressanta resultat presenteras 
bland annat en271 item, utav dessa hade 
61 % (166)  kunde ingen konsensus 
etableras. Däremot kunde man se 
konsensus avseende 105 item vilket 
motsvarar 39 %. De som hade mest 
överenstämmelse berörde frågor kring 
ledarskapsteman med konsensus på 69 
%. Minst konsensus visades i samband 
med item som berörde utbildningstema, 
endast 15 % (n=5). Forskarna anser att 
resultaten som framkommer görs i ljuset 
av de individuella svaren i förhållande till 
fokusgruppsintervjuerna. 
 
 

Hög kvalitet 
– medel 
Frågeformulär
et ställs emot 
aktions-
forskningen 
förstärks 
trovärdig-
heten.  
Minskar i 
kvalitet  
P.g.a. fråge-
formulärs-
konstruktione
n som endast 
innehåller 
frågeställning
en: 
samstämmigh
et eller inte. 
behöver 
innehålla fler 
svars-
alternativ och 
för det 
behöver 
frågorna vara 
annorlunda 
ställda. 
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Resultat Resultat 
kvalitets-
granskning 

11. 
Deacon, M. 
& Cleary, M. 

The Reality of 
Teamwork in 
an Acute 
Mental Health 
Ward 
 
doi:  
10.1111/j.1744
6163. 
2012.00340.x 

2012, England, 
Perspectives in 
Psychiatric Care 

Det övergripande 
syftet var att 
utforska de 
yrkesaktiviteter som 
genomfördes av 
Ssk. Inom en 
akutpsykiatrisk 
enhet.  
Hela studien 
inkluderade 
analyser som hade 
betydelse för hur 
Ssk tog hand om 
patienter som var 
akut sjuka och på 
vilket sätt som 
deras arbete 
innefattade 
ansvaret för 
avdelningen.  
Teamarbete sågs 
som en 
grundläggande 
aspekt för 
omvårdnadsarbete. 
I denna 
vetenskapliga 
artikel rapporteras 
teamarbetets olika 
aspekter.  

Observationsstudier med 
etnografisk metod användes för att 
kunna synligöra det som togs för givet 
och det som var dolt i en annars 
turbulent miljö. Den spänning som 
råder mellan de mindre delarna 
framträder samtidigt som helheten 
inte går förlorad. Observationsstudien 
pågick under 2 år, omfattade 
praktiska observationer, fältnoteringar 
och nedskrivna konversationer. 
Fätanteckningarna skrevs ned utifrån 
tre kategorier; en detaljerad 
"beteende" beskrivning av vad som 
observerades, reflexiva kommentarer 
om forskarens roll och känslor under 
observation, och analytiska 
kommentarer. I studien ingår 
observationer av 18 registrerade Ssk 
och 16 Ssk-assistenter (usk). 
Forskaren skrev ned, och spelade in 
sina observationer under tiden på 
avdelningen. Det som framkom 
analyserades därefter av fem olika 
forskare utifrån olika perspektiv för att 
kunna se helheten.  
 

Resultaten visar hur teamarbete 
uppnåddes på en turbulent akut psykisk 
vårdavdelning och hur dessa metoder är 
inbäddade i ett större sammanhang 
avseende omvårdnadsarbetet.  
Tre olika teman framkommer: 
sjuksköterskors ständigt pågående 
uppmärksamhet avseende temarbete, 
överlämnande och teammöten.  
 
 

Hög  
i samtliga 
punkter utom 
avseende 
Implikationer 
för 
Relevant 
praktik 
behöver 
utforskas mer 
pga. brister i 
generaliserba
rhet. 

  



60 (66) 
 

Författare Titel År, land, 
tidskrift 

Syfte Metod (urval & datainsamling, 
analys) 
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12.  
Chandler, 
G.E.  

Reducing Use 
of Restraints 
and Seclusion 
to Create a 
Culture of 
Safety 
doi: 
10.3928/02793
695- 
20120906-97 

2012, 
Journal of 
PsychoSocial 
Nursing 

Syftet med artikeln 
var att beskriva den 
struktur som stärkte 
personalen på en 
sluten 
sjukvårdsenhet/avd
elning för att 
minska/reducera 
användandet av 
tvång och 
avskiljning var syfte 
var att skapa en 
säkerhetskultur på 
avdelning/enhet 

Observationsstudie, Framework; 
Organsiationen ses genom positive 
lins (Cooper & Whitney, 2005). 
Kvalitativ design med en fallstudie. 
Analyserade avdelningen bestod av 
20 – bäddars, låst slutenvårdsenhet. 
Intervjuer genomfördes på privat plats 
genom frivilligt deltagande 11 av 26 
personer varav 12 Ssk. 
Observationsstudie pågick i över 40 
tim. under personal-möten, spontana 
personal - patient- interaktioner och 
patient-möten. 
Personal och ledare intervjuades, 
enhetens policydokument 
utvärderade avseende avskildhet och 
tvångsåtgärder, vilka användes i 
triangulering av resultaten. 
Deltagande observationer användes 
som (a) beskrev uppfattningar om hur 
ledarskap och personal minskade 
användning av tvångsåtgärder och 
avskildhet, (b) observerade 
interaktioner mellan personal och 
patienter i befintlig miljön, och (c) 
observerade befintliga strukturer och 
processer. 
Teoretisk referensram användes 
genom att använda sig av en positiv 
lins för att se på organisationen. 
Intervjuerna berörde rutiner och 
dokumentgranskning, två öppna 
frågor ställdes. Induktiv 
innehållsanalys användes genom att 
ordagrant skriva ner intervjuerna efter 
varje intervju och för fältanteckningar.   
Gaff användes före data in-samling 
för att notera utredarnas förutfattade 
meningar och fördomar. 

Resultatet redovisas i förhållande till 
strukturell egenvårdsmodell genom fem 
kategorier; möjligheter, information, stöd, 
resurser och relationer. Möjlighet 
definieras som arbete som ger utmaning, 
tillväxt, kunskapsutveckling och 
skicklighet förfining. Information är 
individens upplevelse av att få 
information om kunskaper, värderingar 
och planer som rör deras jobb, deras 
patienter, enheten och institutionen. 
Support är uppfattningen om att det finns 
vägledning, som praktisk hjälp, eller 
erkännande för jobbet.  
Resurser avser tillgång på personal, 
förnödenheter eller utrustning och tid för 
att göra jobbet. Relationer är individens 
uppfattning om möjligheten att skapa 
betrodda kontakter med mentorer, 
kollegor och kollegor. 
Dessa används för förebygga 
tvångsåtgärder och avskiljning. Patienten 
får information utifrån dessa punkter samt 
får en omfattande lista över fysiska, 
emotionella och kognitiva reaktioner på 
stress. Samt triggers som skapar stress 
och aktiviteter som är lugnande. Vidare 
tas tidigare erfarenheter av 
tvångsåtgärder och avskildhet upp med 
patienten för att stärka 
egenvårdsförmågan. 
 

Hög 
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13. 
Ouzouni, C. 
& 
Konstantino
s, N.  
 

An exploratory 
study of 
relationships 
between 
interprofession
al working, 
clinical 
leadership, 
stress and job 
satisfaction in 
Greek 
registered 
Mental Health 
Assistant 
Nurses 
 
ISSN: 1108-
7366 

2009, Grekland, 
Health Science 
Journal 

Syftet med studien 
var att testa 
hypotetisk modell 
av sambanden 
mellan 
yrkesövergripande 
arbetsgrupp 
(professionella 
relationer mellan 
sjuksköterskor och 
mellan 
sjuksköterskor och 
läkare), klinisk 
ledarskap 
(teambildningskomp
etens hos 
avdelningssjuksköte
rskan 
(bitr.enhetschef?), 
stress och 
arbetstillfredsställels
e hos sjusköterskor 
som arbetar inom 
psykiatrisk vård och 
undersköterskor 

Frågeformulär med likertskala med 
sex olika instrument användes i en 
tvärsnitt- korrelationsstudie. 
Analysverktyg; Cronbachs alfa, 
testretest Pearson korrelation 
testretest & Spearmans rank 
korrelationskoefficient r (två-tailed 
test och en-test). Ett tvärsnitts studie 
med  korrelations design som syftar 
till att testa en modell för att se 
samband mellan yrkesövergripande 
arbetsgrupp (samarbete mellan 
sjuksköterskor och läkare, liksom 
bland sjuksköterskor ), klinisk ledning 
(de teambildande färdigheter hos 
(avdelningssjuksköterskan), stress 
och arbetsglädje hos grekiska 
registrerade psykiatrisjuksköterskor 
och undersköterskor (skötare). 
Data samlades in med hjälp av 
frågeformulär med svarsalternativ i 
form av Likert skala, sex olika 
instrument användes utifrån sin höga 
validitet och reliabilitet.  
Beskrivande och analytisk statistik 
användes för att analysera data. Den 
statistiska analysen genomfördes 
med SPSS V.15  
Hypotesprövning; Cronbachs alfa 
intervallet 0,77 till 0,92 och i testretest 
Pearson korrelationskoefficient från 
0,77 till 0,90. 
 
 

Ssk, upplevde måttlig nivå av stress och 
totalt var nöjda med sina jobb. 
Samarbete mellan sjuksköterskor och 
läkare har inte visat sig vara en 
inflytelserik faktor för sjuksköterskor " 
stressnivå (r = -0,081, NS), eller 
arbetstillfredsställelse (r = 0,069, NS). De 
viktigaste resultat var påverkan av 
teambildande färdigheter hos 
avdelningssjuksköterskan (bitr. 
enhetschef) som minskade 
sjuksköterskors stress (r = -0,445, p < 
0,01) och ökad arbetstillfredsställelse (r = 
-0,418, p < 0,05). Stressen hade ett 
negativt samband med 
arbetstillfredsställelse (r = -0,453, p < 
0,01). Hypotesen att teambildande 
färdigheter hos avdelnings-
sjuksköterskan (bitr. enhetschef) skulle 
påverka kvaliteten positivt avseende 
relationer bland sjuksköterskor inte fick 
stöd på grund av för litet och inget 
statistiskt signifikant samband var funnet 
(r = 0,167; NS). 
 

Hög, 
evidens-
styrka 1 

 


