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Sammanfattning 

Bakgrund: Studier har visat att sjuksköterskors utbildningsnivå har betydelse för 

patientsäkerheten på kirurgiska vårdavdelningar. I Sverige är rollen som specialist-

sjuksköterska inom kirurgisk vård ganska okänd och antalet specialistsjuksköterskor inom 

denna specialitet är få. 

Syfte: Syftet var att beskriva vilka förväntningar specialistsjuksköterskor inom kirurgisk vård 

har på sin yrkesroll samt att ta del av och beskriva deras erfarenheter av att arbeta som 

specialistsjuksköterskor. 

Metod: Kvalitativ studie med deskriptiv design. Specialistsjuksköterskor inom kirurgisk vård 

(n=29) från fem olika sjukhus deltog i studien. Urvalet gjordes med bekvämlighetsurval. För 

datainsamling användes ett studiespecifikt formulär med öppna frågor. Data analyserades med 

en kvalitativ innehållsanalys. 

Huvudresultat: Specialistsjuksköterskornas förväntningar på yrkesrollen var att med sin 

kompetens kunna vara en tillgång för kollegor och patienter. De beskrev att deras kompetens 

behövs på vårdavdelningarna, både i det kliniska arbetet och i förbättringsarbeten. 

Specialistsjuksköterskorna upplevde varierande grad av stöd från chefer och kollegor. De 

beskrev även att det är viktigt att tydliggöra yrkesrollen. 

Slutsats: Specialistsjuksköterskors kompetens gör skillnad, både direkt i patientvården och 

indirekt via förbättringsarbeten. Det är viktigt att fortsätta arbetet med att tydliggöra 

yrkesrollen till exempel genom en kompetensbeskrivning, och möjlighet att söka tjänster eller 

förordnanden som specialistsjuksköterska. För att utvecklas professionellt behöver 

specialistsjuksköterskor en ledning som tror på yrkesrollen och stöd från arbetsgruppen. 
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Abstract 

Background: Several studies show that nurses’ educational level has impact on patient safety 

in surgical wards.  In Sweden the role of the clinical nurse specialist in surgical care is quite 

unknown and the numbers of clinical nurse specialists are few. 

Aim: The aim was to describe the expectations clinical nurse specialists in surgical care have 

on their professional role and to explore their experiences of their work. 

Method: A qualitative study with a descriptive design. A convenient sample of clinical nurse 

specialists in surgical care (n = 29) from five different hospitals participated in the study. A 

study specific questionnaire with open ended questions was used for data collection. The 

narrative data was analyzed using a qualitative content analysis. 

Result: The clinical nurse specialists’ expectations of their professional role were to be able 

to support and contribute with their competence in clinical practice. They described that their 

competence is needed in clinical work as well as in the quality improvement work in the 

surgical ward. Furthermore, the nurses described that they received varying levels of support 

in their new position from managers and colleagues. The clinical nurse specialists pointed out 

the importance of clarifying the role. 

 Conclusion: The competence of the clinical nurse specialist makes a difference in patient 

care and in quality improvement work in the surgical ward. It is important to continue the 

process to clarify the role and to develop national guidelines. In the professional development 

the clinical nurse specialist needs to be supported by the managers as well as the colleagues. 
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BAKGRUND 

Hälso- och sjukvården förändras och det medför nya arbetssätt och nya arbetsuppgifter. 

Antalet vårdplatser på kirurgiska vårdavdelningar i Sverige har minskat, vårdtiderna blir 

kortare och andelen äldre, multisjuka patienter ökar (Sveriges kommuner och landsting, 

2005). På kirurgiska vårdavdelningar vårdas idag patienter som genomgått planerade, mindre 

ingrepp sida vid sida med patienter som genomgått stora, komplicerade operationer. Patienter 

som tidigare vårdades på intensivvårdsavdelningar finns idag ofta på våra kirurgavdelningar 

och detta ställer höga krav på sjuksköterskan (Sveriges kommuner och landsting, 2005). Flera 

studier i USA har visat att sjuksköterskornas utbildningsnivå har betydelse för 

patientsäkerheten (Aiken et al. 2011; Aiken, Clarke, Cheung, Sloane & Silber, 2003; 

Estabrooks, Midodzi, Cummings, Ricker & Giovanetti, 2005). En studie i nio europeiska 

länder har visat ett samband mellan sjuksköterskors utbildningsnivå och antalet 

komplikationer och dödsfall efter vanliga kirurgiska ingrepp. I studien framkom att en ökning 

av andelen sjuksköterskor med högre utbildning ledde till minskad mortalitet (Aiken et al., in 

press).  

Samtidigt som kraven på kompetens ökar är personalomsättningen hög på kirurgiska 

vårdavdelningar. Många nyutbildade sjuksköterskor ser den kirurgiska vårdavdelningen som 

en värdefull erfarenhet innan de väljer att gå vidare till annan verksamhet (Hallin & 

Danielsson, 2008). Stor personalomsättning och brist på kontinuitet har visat sig ha negativa 

effekter på såväl patientsäkerhet som på arbetsgruppens samlade kompetens (Bae, Mark & 

Fried, 2010).  

I takt med att sjukvården blir mer kvalificerad blir det också allt viktigare att arbeta 

evidensbaserat och det förutsätter i sin tur en förmåga och ett intresse för att ta till sig ny 

forskning. De ökade kraven gör att behovet av vidareutbildade sjuksköterskor ökar 

(Högskoleverket, 2010). Högre utbildning har visat sig öka viljan och förmågan att ta till sig 

evidensbaserad kunskap (Cotterill-Walker, 2012; Watkins, 2011; Whyte, Lugton & Fawcett, 

2000). Specialistsjuksköterskeutbildningen ger förutsättningar för att kunna leda och utveckla 

en evidensbaserad vård, samt ansvara för patientens omvårdnad i komplexa situationer (SFS, 

2006:1053). Utvecklingen av s.k. avancerade sjuksköterskeroller pågår i hela världen för att 

möta behovet av ökad kompetens inom sjukvården. Utvecklingen sker i olika takt och 

anpassas till respektive lands behov och förutsättningar. Även utbildningsnivå och innehåll i 
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utbildningen skiljer sig mycket mellan länder och världsdelar. Den utbildningsnivå som krävs 

för de olika avancerade sjuksköterskerollerna varierar mellan kandidatnivå och magisternivå 

och det skiljer även vad gäller krav på klinisk erfarenhet för att påbörja utbildningarna 

(Delamaire & Lafortune, 2010; Råholm, Hedegaard, Löfmark & Slettebø, 2010). 

 

Teoretiskt ramverk 

Omvårdnadens metaparadigm/konsensusbegrepp  

Enligt Fawcett (1995) är omvårdnadsvetenskapens metaparadigm: människa/person, hälsa, 

miljö/omgivning och omvårdnad. Människa/person refererar till den eller de som deltar i 

omvårdnaden, vilket kan vara individen, familjen, en grupp eller samhället i stort (Fawcett, 

1995). Tidigare användes betydelsen ”tar emot omvårdnad”, men detta har nu ändrats till att 

”delta i omvårdnaden” (Wiklund, Gustin & Bergbom, 2012). Miljö/omgivning avser både de 

närstående, den fysiska omgivningen och den miljö där omvårdnaden äger rum; hemmet, 

vårdinrättningar eller samhället i stort. Hälsa avser personens välmående, allt på en skala från 

fullt frisk och högsta välmående till ett tillstånd av terminal sjukdom. Omvårdnad avser 

definitionen av omvårdnad de handlingar sjuksköterskan utför, på uppdrag av eller i 

samarbete med, personen samt målen med omvårdnadshandlingarna (Fawcett, 1995). 

Arbetsuppgifter som ligger inom specialistsjuksköterskans kompetensområde (Svensk 

Sjuksköterskeförening [SSF], 2010b) har en tydlig anknytning till omvårdnadens 

metaparadigm.  Att utveckla vården genom att söka bästa möjliga evidens knyter an till 

begreppet omvårdnad. Information till patienter om egenvård vid hemgång kan kopplas till 

begreppet hälsa och människa. Specialistsjuksköterskan ska ha en helhetssyn på patienten och 

utgå från patientens egna resurser och behov vilket knyter an till alla fyra 

begreppen människa, hälsa, miljö och omvårdnad. 

Kompetens  

Begreppet kompetens används genomgående i detta examensarbete, varför det är nödvändigt 

att tydliggöra innebörden av begreppet. I detta examensarbete avses kompetens inom 

omvårdnad och då framförallt specifik omvårdnad inom det kirurgiska området.  

Utifrån en modell av Dreyfus och Dreyfus (1980) beskriver Benner (1993) sjuksköterskans 

kliniska kompetensutveckling från novis till expert i omvårdnad. Utvecklingen beskrivs i fem 
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steg och beskriver hur kompetensutvecklingen bygger på en ökad teoretisk kunskap blandad 

med allt mer praktisk erfarenhet. De fem stegen benämns novis, avancerad nybörjare, 

kompetent utövare, skicklig utövare respektive expert. Steg fyra och fem kännetecknar en 

sjuksköterska med lång erfarenhet inom samma område och som har stor kompetens att kunna 

se hela patienten, känner igen många omvårdnadssituationer och har stor handlingsberedskap 

(Benner, 1993). Enligt Sandbergs (2000) kompetensteori består kompetens av flera 

beståndsdelar. Dels de som traditionellt har ansetts ingå i begreppet kompetens - kunskap, 

skicklighet och inställning/samspel med omgivningen. Dessutom finns ytterligare en 

komponent, nämligen hur man uppfattar innebörden av, eller meningen med, sitt arbete.  

Advanced Practice Nurse   

I litteraturen förkommer en mängd benämningar och förkortningar för att beskriva yrkesroller 

för vidareutbildade sjuksköterskor, bl.a. Advanced Practice Nurse (APN), Clinical Nurse 

Specialist (CNS), Nurse Specialist (NS), Clinical Nurse Leader (CNL), Nurse Practitioner 

(NP) och Advanced Nurse Practitioner (ANP). Det är ofta oklart vad dessa benämningar 

innebär. De benämningar som är relevanta för examensarbetet definieras i tabellen nedan 

(Tabell 1), samt beskrivs under respektive rubrik. Clinical Nurse Specialist beskrivs mer 

utförligt medan Nurse Practitioner beskrivs kort för att belysa skillnaden mellan rollerna.  

Advanced Practice Nurse (APN) används i litteraturen ibland som en övergripande 

benämning där både Clinical Nurse Specialist (CNS) och Nurse Practitioner (NP) ingår 

(Dowling, Beauchessne, Farrelly & Murphy, 2013; Delamaire & Lafortune, 2010; Society for 

Clinical Nurse Specialist Education [SCNSE], 2014). Ibland användes begreppet synonymt 

med Nurse Practitioner (International Council of Nurses [ICN], 2014; Nieminen, Mannevaara 

& Fagerström, 2011). 

I litteraturgenomgången inför detta examensarbete har vetenskapliga artiklar som handlar om 

Clinical Nurse Specialists valts ut.  Detta för att denna yrkesroll är den som ligger närmast 

den svenska rollen specialistsjuksköterska. I enstaka fall och då de skilda rollerna inte har 

någon betydelse har artiklar som behandlar ”paraplybegreppet” Advanced Practice Nurse 

tagits med. I Sverige benämns rollen som närmast motsvarar Clinical Nurse Specialist som 

specialistsjuksköterska och rollen som Nurse Practitioner som avancerad 

specialistsjuksköterska. De svenska benämningarna har använts i examensarbetet. 
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Tabell 1. En internationell definition av yrkesrollerna specialistsjuksköterska (Clinical Nurse 

Specialist) och avancerad specialistsjuksköterska (Nurse Practitioner) samt en kort 

beskrivning av de svenska utbildningarna. 

 Specialistsjuksköterska/Clinical Nurse 

Specialist (CNS) 

Avancerad specialistsjuksköterska/Nurse 

Practitioner (NP) 

Definition SCNSE
*)

 (2014) definierar Clinical Nurse 

Specialist enligt följande: ”En legitimerad 

sjuksköterska som genom studier och 

vägledning har blivit expert inom ett specifikt 

omvårdnadsområde. En klinisk expert som i sitt 

arbete baserar omvårdnaden på ny forskning och 

arbetar evidensbaserat” (fritt översatt).  

ICN
**)

 (2014) definierar Nurse Practitioner 

enligt följande: ”En legitimerad 

sjuksköterska med expertkunskap, som kan 

ta komplexa beslut och har ökad klinisk 

kompetens” (fritt översatt). 

 

Utbildning Med specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård 

avses, i Sverige, en legitimerad sjuksköterska 

som har fullföljt 

Specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning mot kirurgisk vård, 60 hp på 

avancerad nivå (SFS 2006:1053). 

 

I Sverige är utbildningen till avancerad 

specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård 

en utbildning på masternivå omfattande 120 

hp. De första 60 hp motsvarar 

Specialistsjuksköterskeprogrammet inom 

kirurgisk vård. För att bli antagen till 

resterande 60 hp på utbildningen krävs att 

man är legitimerad sjuksköterska med 

specialistutbildning inom kirurgisk vård 

eller motsvarande, har en magisterexamen 

samt minst ett års erfarenhet som 

specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård 

(Jangland, et al., 2014). 

 
*) 

Society of Clinical Nurse Specialist Education (SCNSE) 

 **)
 International Council of Nursing (ICN) 

Clinical Nurse Specialist – Specialistsjuksköterska 

Specialistsjuksköterskeutbildningen i Sverige -  historik 

Sjuksköterskeutbildningen i Sverige har förändrats under de senaste femtio åren. 

Specialisering mot olika typer av verksamhet har under vissa perioder legat i slutet av 

grundutbildningen och periodvis efter grundutbildningen. Enligt den studieordning som gällde 

från 1952 hade sjuksköterskestudenterna efter två gemensamma år möjlighet att välja 

inriktning, t.ex. kirurgisk sjukvård. Efter 1966 års studieordning lades specialistutbildningen 

istället efter grundutbildningen och ett av alternativen var även då att specialisera sig mot 

kirurgisk sjukvård. Från 1982 låg en del specialiseringar inom grundutbildningen medan 

andra låg utanför (Högskoleverket, 2010).  I och med 1993 års examensordning (SFS 

1993:100) blev sjuksköterskeutbildningen en treårig utbildning med allmän inriktning mot 
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hälso- och sjukvård, vilket var en anpassning till rådande EU-direktiv. Hur 

specialistutbildningen skulle utformas löstes däremot inte i samband med detta 

(Högskoleverket, 2010). 

Under några år diskuterades i en rapport från Landstingsförbundet (Ny 

sjuksköterskeutbildning, 1994) och i Behörighetsutredningen (1994 års behörighetskommitté, 

1996) olika modeller för specialistsjuksköterskeutbildningen. Högskoleverket fick 1998, i 

uppdrag av regeringen att lämna förslag till utbildningen av specialistsjuksköterska i Sverige 

med olika inriktningar. Efter ett omfattande arbete gav regeringen 1999 Högskoleverket och 

Socialstyrelsen i uppdrag att formulera examensmål för specialiseringarna, bl.a. inriktningen 

mot allmän hälso- och sjukvård med inriktning mot specialiserad kirurgisk vård. Dessa 

utbildningar skulle ligga helt under Högskoleverkets ansvar (Högskoleverket, 2010). 

 

Nuvarande specialistutbildning 

Sedan mars 2001 har det varit möjligt att avlägga Specialistsjuksköterskeexamen i Sverige. 

Utbildningen reviderades åter i samband med en större översyn av högskoleutbildningar år 

2007 och det fanns då elva olika inriktningar inom programmet. Inriktningen mot kirurgisk 

vård är en av dessa (Högskoleverket, 2010). Nyligen beslutades också om en tolfte inriktning 

där lärosätena tillsammans med hälso- och sjukvården har möjlighet att ta fram inriktningar 

som kan möta hälso- och sjukvårdens behov (U2013/4058/UH). 

Specialistsjuksköterskans arbetsuppgifter 

I en specialistsjuksköterskas ansvarsområden ingår klinisk expertis, ledarskap, 

patientinformation och utbildning (Bamford & Gibson, 2000; Gibson & Bamford, 2001; 

Ormond-Walsh & Newham, 2001). Specialistsjuksköterskor har också den kunskap som 

behövs för att hantera komplexa situationer och delta i omvårdnaden av speciellt utsatta 

patientgrupper (Jokiniemi, Pietila, Kylmä & Haatainen, 2012; Lewandowski & Adamale, 

2009). De har god kunskap om specifika diagnoser och hur dessa ska behandlas och kan 

upptäcka komplikationer fort, vilket minskar vårdtider och lidande för patienter (Lindeke, 

Caney & Kay, 1997; Roberts-Davis & Read, 2001). Specialistsjuksköterskan informerar och 

undervisar patient och anhöriga samt fungerar som en länk mellan patient och sjukvård 

(Lewandowski & Adamle, 2009; Lindeke et al. 1997). 
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Personcentrerad vård är en av sjuksköterskans kärnkompetenser (SSF, 2010b). För att en 

personcentrerad vård ska kunna bedrivas på kirurgisk vårdavdelning krävs att sjuksköterskan 

har förmåga att låta patienterna vara delaktiga i sin vård. Patienterna behöver få kunskap och 

information om sin situation för att kunna fatta beslut angående sin vård (Ekman et al, 2011; 

Lusk & Fater, 2013; Robinson, Callister, Berry & Dearing, 2008). Dessutom måste 

sjuksköterskan kunna se varje patients individuella behov och förmågor. En svensk studie 

visar att sjuksköterskor uppfattar sin roll i mötet med patienten på olika sätt. Från att enbart 

fokusera på den uppgift som skall utföras till att fokusera på patienten och i olika hög grad 

arbeta personcentrerat (Jangland, Larsson & Gunningberg, 2011). För att en personcentrerad 

vård ska kunna bedrivas på vårdavdelning behövs en ökad kunskap inom detta område. 

Specialistsjuksköterskan har ett ansvar i att informera och utbilda övrig personal i hur man 

bedriver en personcentrerad vård (Esmaeili, Cheraghi & Salsali, 2014; Morgan & Yoder, 

2012; SSF, 2010a). Ekman och medarbetare (2011) menar att personcentrerad vård är ett 

systematiskt arbetssätt och att det är nödvändigt att införa och implementera rutiner för att 

säkerställa en personcentrerad vård.  

Specialistsjuksköterskan har utbildning för att arbeta med förbättringsarbeten, mentorskap 

samt utveckling av vårdprogram och rutiner (Bamford & Gibson, 2000; Gibson & Bamford, 

2001; Lindeke et al. 1997). Viljan att förändra och förbättra vården framkommer i en dansk 

studie som en av specialistsjuksköterskans viktiga uppgifter (Rasmussen, Berg & Harder, 

2012).  Flera författare (Kilpatrick et al., 2013; Lewandowski & Adamle, 2009) beskriver att 

specialistsjuksköterskor har en viktig uppgift i att initiera och underlätta förbättringsarbeten 

och införa ett evidensbaserat arbetssätt i vården. En utbildning på magisternivå gör att 

sjuksköterskan utvecklas både som person och i sin profession vilket leder till en ökad 

förmåga att ta del av forskning samt att påverka och utveckla evidensbaserad omvårdnad 

(Cotterill-Walker, 2012; Watkins, 2011; Whyte et al., 2000).  

Evidensbaserad vård är en annan av sjuksköterskans kärnkompetenser (SSF, 2010b). Då 

omvårdnaden av patienter på kirurgiska avdelningar idag har blivit mer komplex, behövs en 

ökad kompetens och förmåga att kunna arbeta evidensbaserat (Cotterill-Walker, 2012; SSF, 

2011; Watkins, 2011). Rudman, Gustafsson, Ehrenberg, Boström & Wallin, (2012) beskriver i 

sin studie att de flesta grundutbildade sjuksköterskor aldrig eller endast enstaka gånger om 

året ägnar sig åt att söka forskningsbaserad kunskap. Specialistsjuksköterskan är en viktig 
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resurs när det gäller att ta fram och utveckla patientinformation utifrån evidensbaserad 

kunskap (Chick, Negley, Sievers & Tammel, 2012).   

Yrkesrollen 

I en begreppsanalys av Dowling och medarbetare (2013) studerades de sjuksköterskeroller 

som brukar ingå i begreppet Advanced Practice Nurse. Studien visar att specialistsjuk-

sköterskans roll är den mest oklara av dessa. En tydlig beskrivning av vad rollen som 

specialistsjuksköterska innebär och vilka arbetsuppgifter som kan ingå är viktigt av flera 

orsaker.  I en studie som omfattar tio länder framkommer att specialistsjuksköterskor själva 

har en tydlig bild av sin yrkesroll, men att andra sjuksköterskor, övriga yrkeskategorier och 

patienter ofta inte vet vad rollen kan innebära (Lewandowski & Adamle, 2009). Flera studier 

(Glasberg, Fagerström, Räihä & Jungerstam, 2009; Jones, 2005) har visat att en tydlig roll är 

viktig för relationen till övriga inom arbetsgruppen och det är viktigt att hela arbetsgruppen 

har klart för sig vad rollen innebär. Detta har visat sig minska negativa attityder från andra 

yrkeskategorier, vilket annars kan leda till en känsla av stress (Jones, 2005).  

Specialistsjuksköterskor i Storbritannien beskriver att de ser sig själva som en tillgång för 

verksamheten, men att de har behov av en tydligt beskriven yrkesroll (Bamford & Gibson 

2000; Gibson & Bamford 2001)).  

I Sverige finns ännu ingen färdig kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterskor inom 

kirurgisk vård (SSF, 2013), men arbetet pågår.  Kilpatrick och medarbetare (2013) menar att 

en tydlig definition av yrkesrollen är viktig för att specialistsjuksköterskans kompetens ska 

utnyttjas på bästa sätt. En otydlig beskrivning av yrkesrollen har visat sig vara ett hinder i 

implementeringen av en ny yrkesroll (Jones, 2005; Moore & Leahy, 2012).  

Utveckling och stöd 

Det finns flera faktorer som kan underlätta eller försvåra en specialistsjuksköterskas 

professionella utveckling. I flera studier (Glasberg et al. 2009; Rasmussen et al., 2012; Moore 

& Leahy, 2012) framkommer att stöd från chefer är viktigt för att utvecklas i en ny yrkesroll. 

Även stöd av andra specialistsjuksköterskor eller ett eget forum för specialistsjuksköterskor, 

för att utbyta erfarenheter, är betydelsefullt (Bamford & Gibson, 2000: Gibson & Bamford 

2001; Kilpatrick et al. 2013). 
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 Genom intervjuer med brittiska specialistsjuksköterskor har Bamford och Gibson (2000) 

samt Gibson och Bamford (2001) funnit faktorer som sjuksköterskor själva anger som 

betydelsefulla för att utvecklas. Några av dessa faktorer är klinisk erfarenhet, ”inside 

knowledge”, dvs. att sedan tidigare känna till verksamheten, rutiner, förbättringsområden etc. 

samt möjlighet till utbildning. Även en finsk studie pekar på att kombinationen av utbildning 

och klinisk erfarenhet är viktig för att utvecklas (Rasmussen et al. 2012). 

Nurse Practitioner – Avancerad specialistsjuksköterska 

Arbetsuppgifter för avancerad specialistsjuksköterska 

Utvecklingen av denna roll har skett, och sker, i olika takt i olika länder. I USA och Canada 

började rollen utvecklas inom primärvården i mitten av 1960-talet som lösning på en uttalad 

brist på läkare i glest befolkade områden. I andra länder, t.ex. Frankrike, Japan, Belgien är 

rollen som avancerad specialistsjuksköterska ännu bara i början av sin utveckling (Delamaire 

& Lafortune, 2010). I Sverige har utbildningen till avancerad specialistsjuksköterska inom 

kirurgisk vård funnits sedan 2012 (Jangland et al., 2014). 

En avancerad specialistsjuksköterska har fördjupad kunskap inom avancerad omvårdnad och 

medicinsk vetenskap, och kan själv ställa diagnoser och utföra medicinsk behandling efter 

delegation.  En avancerad specialistsjuksköterska har en mer långsiktigt patientkontakt, följer 

upp provsvar och kan skriva remisser (Roberts-Davis & Read, 2001).  I arbetsuppgifterna 

ingår även utbildning och information till patienter och anhöriga samt kontakt med andra 

kliniker och specialiteter för konsultationer (Lindeke et al.1997; Nieminen et al., 2011; 

Roberts-Davis & Read, 2001).  

Problemformulering 

Många studier (Aiken et al., 2003; Aiken et al., 2011; Aiken et al., in press; Jokiniemi et al., 

2012; Kilpatrick et al., 2013; Lewandowski & Adamle, 2009) visar att 

specialistsjuksköterskans kompetens gör skillnad på vårdavdelningar. Trots den avancerade 

vård som bedrivs på våra kirurgavdelningar idag är antalet sjuksköterskor med 

specialistutbildning inom kirurgisk vård lågt. Inriktningen mot kirurgisk vård är ännu, sett till 

antalet studenter, en av de minsta inriktningarna på Specialistsjuksköterskeprogrammet 

(Högskoleverket, 2010).  
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Till skillnad från många andra inriktningar inom Specialistsjuksköterskeprogrammet innebär 

inriktningen mot kirurgisk vård ofta att specialistsjuksköterskan efter avslutad utbildning 

fortsätter att arbeta på samma arbetsplats. Övergången till en annan yrkesroll är därför inte så 

tydlig som för studenter som valt inriktning mot exempelvis anestesi eller operation. I nuläget 

finns inte någon färdig kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterskor inom kirurgisk vård 

(SSF, 2013). Sammantaget leder detta till osäkerhet hos såväl den nyblivna 

specialistsjuksköterskan, chefer, kommande studenter och kollegor om vilka nya 

arbetsuppgifter rollen som specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård kan omfatta. Det är 

därför nödvändigt att yrkesrollen blir tydligt beskriven samt även att visa på vilka möjligheter 

till utveckling en specialistutbildning kan innebära för den enskilda sjuksköterskan. En 

fördjupad kunskap om ämnesområdet kan fås genom att ta del av erfarenheter från 

yrkesverksamma specialistsjuksköterskor inom kirurgisk vård. 

Syfte 

Syftet var att beskriva vilka förväntningar specialistsjuksköterskor inom kirurgisk vård har på 

sin yrkesroll samt att ta del av och beskriva deras erfarenheter av att arbeta som 

specialistsjuksköterskor. 

Frågeställningar 

 Hur beskriver specialistsjuksköterskor inom kirurgisk vård sina förväntningar på 

yrkesrollen? 

 Hur beskriver specialistsjuksköterskor inom kirurgisk vård sina arbetsuppgifter?  

 Hur beskriver specialistsjuksköterskor inom kirurgisk vård det stöd de fått i sin 

professionella utveckling? 

 Hur beskriver specialistsjuksköterskor inom kirurgisk vård sina tankar på yrkesrollens 

framtid? 
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METOD 

Design 

Kvalitativ metod med deskriptiv design. Denna metod valdes då syftet med studien var att få 

fördjupad kunskap inom ämnesområdet (Henricsson & Billhult, 2012; Polit & Beck, 2008, 

kap. 9).   

 

Urval   

Med hjälp av bekvämlighetsurval (Polit & Beck, 2008, kap. 13) valdes fem sjukhus med 

kirurgavdelningar och yrkesverksamma specialistsjuksköterskor ut. De sjukhus som valdes ut 

var av olika typer; universitetssjukhus (n=2), länssjukhus (n=2) och länsdelssjukhus (n=1). 

Kirurgavdelningarna (n=13) på dessa sjukhus kontaktades under februari-mars 2014. På 12 av 

dessa avdelningar arbetade det specialistsjuksköterskor (n=47) och samtliga inkluderades. 

Fördelningen av antalet specialistsjuksköterskor och grundutbildade sjuksköterskor på de 

olika sjukhusen redovisas i tabell 2. 

 

Tabell 2. Fördelningen av antalet specialistsjuksköterskor respektive grundutbildade 

sjuksköterskor på de olika sjukhusen. 

Sjukhus Antal 

specialistsjuksköterskor 

inom kirurgisk vård 

Antal grundutbildade sjuk-

sköterskor 

Universitetssjukhus 1 11 54 

Universitetssjukhus 2 14 80 

Länssjukhus 1 4 79 

Länssjukhus 2 14 73 

Länsdelssjukhus 4 20 

Summa: 47 306 

 

Inklusionskriterierna var att ha en specialistsjuksköterskeexamen, med eller utan 

magisterexamen, inom kirurgisk vård samt att därefter ha arbetat minst sex månader som 

specialistsjuksköterska på en kirurgavdelning, eller kirurgavdelning kombinerat med 

kirurgmottagning, i Sverige. Exklusionskriterier var att enbart arbeta på kirurgmottagning.  
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Totalt skickades 47 enkäter ut till 12 kirurgavdelningar och 29 enkäter besvarades vilket gav 

en svarsfrekvensen på 62 %. Det interna bortfallet på fråga tio utgjordes av att det saknades 

svar på en av 29 enkäter. På fråga 11 saknades svar på sex av 29 enkäter. Övriga frågor hade 

inget internt bortfall 

De specialistsjuksköterskor som besvarade enkäten hade arbetat i genomsnitt tio år som 

grundutbildade (5-21 år) och knappt fyra år som specialistsjuksköterskor (0,5-10 år)*)
. 

Majoriteten, n=23 (79 %), hade skrivit examensarbete på avancerad nivå (”D-uppsats”). 

Informanterna hade olika typer av tjänster; tjänst som specialistsjuksköterska (n=14), 

förordnande på tre år (n=3), ”annat” (n=11) vilket kunde innebära vanlig sjukskötersketjänst, 

chefstjänst eller tjänst som avancerad specialistsjuksköterska. Demografiska data redovisas i 

tabell 3. 

*) 
En informant hade här svarat 18 år. Då det endast varit möjligt att utbilda sig till specialistsjuksköterska i 

Sverige sedan 2001 har detta svar inte tagits med i medelvärdesberäkningen. Dock har enkäten för övrigt 

inkluderats i studien.  

 

Tabell 3. Köns- och åldersfördelning för specialistsjuksköterskorna (n=29)  

 Antal (n) Procent (%) 

Kön   

Kvinna  29 100 

Man 0 0  

Ålder   

– 30 år 5 17  

31-40 år 9 31  

41-50 år 9 31  

51-60 år 6 21  

61- år 0  0 

 

 

Informanterna ombads också berätta varför de valt att utbilda sig till specialistsjuksköterska 

inom kirurgisk vård. Det framkom att de flesta sökt utbildningen för sin egen skull, för att öka 

sin kunskap, för personlig utveckling och på grund av ett stort intresse för kirurgi. För några 

specialistsjuksköterskor var lön och karriärmöjlighet ett skäl till att studera vidare.   
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Datainsamlingsmetod  

Datainsamlingen genomfördes med en studiespecifik enkät som utarbetades av författarna. 

Enkäten bestod av sex frågor rörande demografiska data och fem öppna frågor (bilaga 1). I de 

fem öppna frågorna ombads informanterna formulera sig fritt i form av en berättelse. Enligt 

Dahlberg (1997, kap. 7) är skrivna berättelser ett bra sätt för att beskriva upplevelser och 

erfarenheter av ett fenomen då tid och resurser inte finns för att genomföra intervjuer. 

Förutsättningarna för detta metodval var också att deltagarna skulle ha god förmåga att 

uttrycka sig väl i skrift, vilket målgruppen antogs ha (Polit & Beck, 2008, kap. 16).  

För att få synpunkter på enkätens och informationsbrevets utformning genomfördes en 

pilotstudie (Ejlertsson, 2005, kap. 2; Polit & Beck, 2008, kap. 8). Enkäten delades då ut till 

sju specialistsjuksköterskor, i författarnas bekantskapskrets, med en annan inriktning än 

kirurgisk vård (inriktning mot anestesi, intensivvård, barnsjukvård, psykiatri och 

distriktssköterska) samt en student vid specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning kirurgisk 

vård.  Detta för att pilotgruppen skulle vara så lik undersökningsgruppen som möjligt men 

utan att inkludera några specialistsjuksköterskor inom kirurgisk vård i pilotstudien. Fyra av 

sjuksköterskorna i pilotstudien svarade både på enkäten och gav synpunkter på utformningen 

av enkät och informationsbrev, medan fyra gav synpunkter på utformningen av enkät och 

informationsbrev.  

Ett annat syfte med pilotstudien var att få ett material att testa den valda analysmetoden på. 

Vid analysen identifierades några oklarheter i enkäten och flera frågor formulerades om för att 

bli tydligare. De synpunkter på utformningen av enkäten som framkom ledde till mindre 

korrigeringar. Revideringar och omformuleringar diskuterades kontinuerligt med handledaren. 

I samråd med handledaren bedömdes att den valda analysmetoden var lämplig att använda i 

studien. Enkätens logiska validitet (face validity) har bedömts som god av författarna till 

examensarbetet (Polit & Beck, 2008, kap. 17). 

Informationsbrevet förtydligades efter pilotstudien för att syftet med studien samt vikten av 

att deltagarna skulle vara så utförliga som möjligt i sina svar skulle framgå tydligt (Ejlertsson, 

2005, kap. 3). Till sist konstruerades den slutgiltiga versionen av enkät (bilaga 1) och 

informationsbrev (bilaga 2) som godkändes av handledaren. 
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Tillvägagångssätt  

Ansökan om tillstånd att genomföra studien (bilaga 3) skickades tillsammans med ett kort 

presentationsbrev och godkänd projektplan till verksamhetscheferna på de fem utvalda 

sjukhusen. Telefonkontakt med verksamhetschef/chefssekreterare togs i de fall ansökan inte 

returnerats inom två veckor. En av verksamhetscheferna hade vid denna kontakt inte fått fram 

ansökan och projektplanen varför dessa efter överenskommelse skickades med e-post för att 

påskynda handläggningen.  

Efter hand som ansökningarna beviljades togs telefonkontakt med berörda avdelnings- eller 

vårdenhetschefer, sammanlagt 12 stycken. Vid detta samtal informerades avdelnings-

/vårdenhetscheferna om studien samt tillfrågades om de ville hjälpa till med att dela ut enkäter 

till specialistsjuksköterskorna på sin avdelning. De tillfrågades också om hur många 

grundutbildade sjuksköterskor samt hur många specialistsjuksköterskor som arbetade på 

avdelningen.  

Därefter iordningsställdes en försändelse innehållande ett kuvert med informationsbrev 

(bilaga 2), en enkät (bilaga 1) samt ett adresserat och frankerat svarskuvert till varje 

specialistsjuksköterska på respektive avdelning. Försändelserna postades till respektive 

avdelnings-/vårdenhetschef. Sista svarsdatum sattes till tre veckor efter att den första 

försändelsen skickats iväg. Sammanlagt skickades 47 enkäter ut. 

För att öka möjligheten att få en bra svarsfrekvens skickades ett mail till avdelnings-

/vårdenhetscheferna då det var en vecka kvar till sista svarsdatum. I detta mail ombads 

avdelnings-/vårdenhetscheferna att påminna deltagarna om att skicka in enkäten. 

Databearbetning och analys   

Innehållsanalys som vetenskaplig metod kommer ursprungligen från teologisk forskning. 

Metoden började i slutet av 1800-talet utvecklas för att kunna användas inom 

kommunikations- och massmedieforskning, då främst för kvantitativ forskning. Så 

småningom utvecklades analysmetoder för att användas även vid kvalitativ tolkning av text.  

Utvecklingen har fortsatt inom flera ämnesområden och olika metoder av innehållsanalys 

används nu inom till exempel psykologi, pedagogik och omvårdnad (Danielsson, 2012). 

Innehållsanalys kan göras induktivt, med utgångspunkt i textinnehållet, eller deduktivt, då 

utgångspunkten är en bestämd teori eller modell (Hsieh & Shannon, 2005). För att analysera 
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de öppna frågorna i enkäten användes en riktad innehållsanalys med deduktiv metod med 

utgångspunkt från en metod presenterad av Hsieh & Shannon (2005).  

Vid kvalitativ innehållsanalys är det viktigt att ta hänsyn till den egna förförståelsen (Polit & 

Beck, 2008, kap 9). Författarna till föreliggande studie är verksamma som sjuksköterskor på 

två olika kirurgiska vårdavdelningar och studenter på specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktningen kirurgisk vård. Där har diskussioner pågått om yrkesrollens utformning. 

 

Analysen genomfördes i följande steg:      

1. Svaren på de öppna frågorna fördes ordagrant samman till ett antal Word dokument, 

ett för varje fråga. Sammantaget bestod dokumenten av ca 20 A4-sidor datorskriven 

text. Metoden anpassades på så sätt att istället för en teori var studiens 

frågeställningar utgångspunkt för de fyra i förväg bestämda kategorierna; 

förväntningar på yrkesrollen, specialistsjuksköterskans arbetsuppgifter, stöd i den 

professionella utvecklingen och tankar på yrkesrollens framtid.  

 

Steg 2-4 genomfördes av författarna var för sig, oberoende av varandra 

2. De dokument som skapades i steg 1, lästes noggrant igenom i syfte att få en 

uppfattning om innehållet. 

3. Text som passade in i respektive kategori markerades med överstrykningspenna. 

4. Den markerade texten lästes sedan igenom flertalet gånger för att koda den 

understrukna texten i underkategorier. 

5. Därefter valdes slutgiltiga underkategorier ut gemensamt av författarna. Detta steg 

fanns inte beskrivet i metoden, men var nödvändigt för att komma fram till ett 

gemensamt resultat.  

 

 I tabell 4 visas exempel på hur materialet analyserades. I resultatet redovisas även utvalda 

citat.  
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Tabell 4. Exempel på hur materialet analyserades.  

Citat Kategori Underkategori 

”Jag förväntade mig en 

annorlunda roll jämfört med 

grundutbildade 

sjuksköterskor [...] 

Yrkesrollen som 

specialistsjuksköterska är så 

oklar. Det var svårt att veta 

vad jag skulle förvänta mig” 

Förväntningar på yrkesrollen Inga speciella, eller oklara 

förväntningar 

”… bidra till förbättrad vård 

för patienterna. Säkrare vård 

i och med att jag med min 

kunskap skulle upptäcka 

symtom i ett tidigt skede” 

Förväntningar på yrkesrollen Vara en tillgång för patienter 

och kollegor med min 

kompetens 

”Har en drivande chef som 

ser positivt på att ha 

specialiserade sjuksköterskor 

på avdelningen” 

Stöd i den professionella 

utvecklingen 

Stöd från chef, ledning och 

kollegor 

 

Forskningsetiska överväganden  

För att uppfylla kraven på god forskningsetik är det viktigt att skydda den enskilda individen. 

I arbetet med att uppnå detta finns fyra huvudkrav; kraven på information, samtycke, 

konfidentialitet, och nyttjande. Dessa krav innebär att en individ som deltar i någon typ av 

forskning ska ha fått information om syftet med forskningen, han/hon måste lämna sitt 

samtycke till att delta, alla uppgifter som samlas in ska behandlas konfidentiellt och de 

insamlade uppgifterna får endast användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, i.d.).  I 

planeringen inför denna studie har hänsyn tagits till dessa krav. 

Inför denna studie söktes inte något tillstånd av etisk kommitté då den genomfördes inom 

ramen för ett examensarbete. Däremot har verksamhetscheferna på respektive sjukhus givit 

tillstånd för genomförande av studien. I informationsbrevet (bilaga 2) till deltagarna framgick 

att deltagandet var frivilligt. Svaren behandlades konfidentiellt och endast författarna till 

examensarbetet och handledaren tog del av dessa. De besvarade enkäterna förvaras i en 

särskild pärm i författarnas bostad och de dokument som skapats under analysen finns på 

författarnas privata datorer. Både enkät och dokument kommer att förstöras efter 

publiceringen av examensarbetet. 
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RESULTAT 

Resultatet redovisas med utgångspunkt i de fyra förutbestämda huvudkategorierna; 

Förväntningar på yrkesrollen, Specialistsjuksköterskans arbetsuppgifter, Stöd i den 

professionella utvecklingen och Tankar på yrkesrollens framtid. De underkategorier som 

framträdde vid analysen redovisas i löpande text och i figurerna 2-4. I de fall där de skrivna 

svaren innehöll förkortningar har orden skrivits ut för att göra citaten mer lättlästa. Citaten är 

numrerade för att kunna kopplas till en specifik specialistsjuksköterska.  

Förväntningar på yrkesrollen  

Specialistsjuksköterskorna beskrev vilka förväntningar de hade på yrkesrollen, före och under 

utbildningen. Förväntningarna kunde föras samman till tre underkategorier. Många hade inga 

speciella förväntningar, eller visste inte riktigt vad de hade att vänta sig. Andra hoppades att 

de skulle kunna bidra med sin kompetens på avdelningen. En annan vanlig förväntan var att få 

vara med och utveckla vården och arbetssätt på sin avdelning.  

 

 

 

Fig 2. Figuren visar huvudkategorin Förväntningar på yrkesrollen och de underkategorier 

som framträdde vid analysen.   

Inga speciella, eller oklara förväntningar 

De specialistsjuksköterskor som angav att de inte hade några speciella förväntningar på sin 

yrkesroll under utbildningen beskrev olika skäl för detta. Dessa skäl kunde vara att de 

framförallt valt utbildningen för att de ville få en ökad kunskap för sin egen skull. Det kunde 

också bero på att sjuksköterskorna under utbildningen upplevde det som oklart vad rollen 

skulle innehålla. Yrkesrollens innehåll diskuterades mycket under utbildningen. Bristen på en 
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arbetsbeskrivning angavs också som ett skäl till att rollen kändes oklar. Några 

specialistsjuksköterskor beskrev att de önskade sig en mer specifik roll på avdelningen, att det 

skulle bli någon skillnad jämfört med innan utbildningen. 

”Jag förväntade mig en annorlunda roll jämfört med grundutbildade 

sjuksköterskor […] Yrkesrollen som specialistsjuksköterska är så oklar. Det var 

svårt att veta vad jag skulle förvänta mig” (specialistsjuksköterska 28) 

Någon specialistsjuksköterska påpekade att hon kände ett stort eget ansvar för att utforma sin 

roll utifrån sina intressen. Det framkom att den nya yrkesrollen kunde kännas betungande, och 

att det fanns en oro över att inte leva upp till sina arbetskamraters förväntningar. 

”Jag tyckte nog att det var lite jobbigt att få en annan ”titel” och kände stora 

krav från kollegor” (specialistsjuksköterska 20) 

Vara en tillgång för kollegor och patienter med min kompetens 

Specialistsjuksköterskorna hoppades att rollen skulle innebära att de med sin kompetens 

skulle vara en tillgång i det patientnära arbetet. Detta både genom att vara ett stöd för nya och 

mindre erfarna kollegor, men också i omvårdnaden av patienterna.  

”En viktig roll är att vara bollplank mot övriga sjuksköterskor… En som de kan 

komma och fråga om saker” (specialistsjuksköterska 4) 

”… bidra till förbättrad vård för patienterna. Säkrare vård i och med att jag med 

min kunskap skulle upptäcka symtom i tidigt skede” (specialistsjuksköterska 13) 

Vara med och utveckla vården och arbetssätt 

Några specialistsjuksköterskor uttryckte en förväntan om att efter utbildningen få använda 

sina kunskaper till att utveckla vårdrutiner, förbättra vården, arbeta med kvalitetsarbete eller 

förbättra arbetssätt på avdelningen. Även en förväntan att få tid för att hålla sig uppdaterad 

med ny forskning framkom i berättelserna.  

”… ta reda på senaste ”rön”. Få tid för detta. Det kändes förväntansfullt!” 

(specialistsjuksköterska 13) 
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Specialistsjuksköterskans arbetsuppgifter  

Specialistsjuksköterskorna beskrev varierande arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna kunde 

sammanfattas som kliniskt arbete, förbättringsarbeten och/eller utbildning och handledning. 

 

 

Fig 3. Figuren visar huvudkategorin Specialistsjuksköterskans arbetsuppgifter och de 

underkategorier som framträdde vid analysen.   

Kliniskt arbete 

De flesta specialistsjuksköterskor beskrev att de framförallt arbetade kliniskt på kirurgiska 

vårdavdelningar på samma sätt som innan utbildningen, och att de då ville finnas som ett stöd 

för övriga sjuksköterskor. De arbetsuppgifter som beskrevs var pre- och postoperativ vård, 

omvårdnad av akut sjuka eller kroniskt sjuka patienter. Några specialistsjuksköterskor beskrev 

att de inte upplevde någon skillnad i arbetsuppgifter jämfört med före utbildningen. En del 

berättade att de hade delar eller hela sin tjänst på kirurgmottagning, t.ex. med egen 

kärlmottagning, postoperativ uppföljning av gastric by pass-patienter, som stomiterapeut eller 

som kontaktsjuksköterska för t.ex. kolorektalcancerpatienter.  

”… stärka vården med min kunskap och bistå nya sjuksköterskor med t.ex. svara 

på frågor eller bistå med praktiskt hjälp när det ”kör ihop sig…” 

(specialistsjuksköterska 6) 

”… Finns även ute i vården och stödjer mina kollegor. Jag har samma 

arbetsuppgifter som jag hade som sjuksköterska, det är ingen skillnad. Jag har 

patientansvar, ingår i omvårdnaden, osv.” (specialistsjuksköterska 14) 

Flera av specialistsjuksköterskorna beskrev att deras kompetens behövs på kirurgiska 

vårdavdelningar eftersom patienterna ofta är svårt sjuka och vårdkrävande samt för att 

vården blir allt mer avancerad. 
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”… och förhoppningsvis kan jag genom min utbildning och erfarenhet göra kloka 

bedömningar vilket ändå måste vara syftet, att för patienterna ge säkrare vård” 

(specialistsjuksköterska 11) 

”Målet för min klinik är att 50 % av alla sjuksköterskor är specialistutbildade. 

Jag ser det som ett ”måste” för att klara den vård vi bedriver på enheterna idag. 

Alla kommer inte kunna gå in i specialuppdrag utan kompetensen måste ut på 

golvet i det direkta vårdarbetet” (specialistsjuksköterska 8) 

Det framkom i berättelserna att vissa specialistsjuksköterskor hade en del av sin tjänst som 

sektionsansvariga, som chefsstöd eller helt övergått till en tjänst som avdelnings- eller 

vårdenhetschef. Någon specialistsjuksköterska beskrev att hon hade ”många bollar i luften” 

och hon kunde uppleva sina arbetsuppgifter som spretiga. 

 Förbättringsarbeten 

Flera specialistsjuksköterskor beskrev att de efter avslutad utbildning fått viss tid avsatt för 

andra uppgifter än den patientnära vården. Det framkom att de hade ansvarsområden, som 

smärta eller nutrition. De beskrev också att de utvecklade PM och vårdrutiner samt arbetade 

med förbättringsarbeten och kvalitetssäkerhet. Till stor del handlade förbättringsarbetena om 

små förändringar i arbetssätt och att skapa bättre rutiner. I utvecklandet av nya rutiner och 

arbetssätt hade specialistsjuksköterskorna ett nära samarbete med övriga 

specialistsjuksköterskor och läkare. 

”… Jag har 20 % avsatt tid  1 dag/vecka. Jag har till stor del fått utforma min 

roll själv i samspråk med min chef. Jag ansvarar över och utvecklar 

patientinformation. Jag ansvarar över kirurgens nutritionsgrupp, sammankallar 

och försöker driva gemensamma frågor och utbilda i nutritionsfrågor” 

(specialistsjuksköterska 10) 

”20 % har jag andra arbetsuppgifter. Övrig tid jobbar jag kliniskt. Exempel på 

andra arbetsuppgifter: utvecklar informationsmaterial till patienterna, SKL 

åtgärdspaket, dokumentation, infört teamtavla vid patienten, utveckla 

rondrutiner…” (specialistsjuksköterska 21) 

Utbildning och handledning 

Utbildning av övrig sjukvårdspersonal i form av korta utbildningstillfällen var något som flera 

specialistsjuksköterskor beskrev som en viktig arbetsuppgift. Dessa utbildningar kunde handla 

om katetersättning, hantering av central venkateter, presentation av ny forskning eller om nya 

projekt. Flera av dem beskrev även att de arbetade med patientinformation, både praktiskt och 

genom att ta fram informationsmaterial.  
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”… samma som innan men med lite tillägg – jag håller i microföreläsningar, 

stöttar ny personal, är med och utvecklar/tar fram nya PM…” 

(specialistsjuksköterska 16) 

”… Jag har även i uppgift att när det passar (schemamässigt) hålla i ”micro-

teaching” på sjuksköterskemöten. D.v.s. 5-15 minuters föreläsning för de andra 

på mötet om sånt som kan vara nyttigt att veta i patientvården exempelvis.” 

(specialistsjuksköterska 6) 

Några specialistsjuksköterskor berättade att de arbetar med handledning av nya 

sjuksköterskor, att hålla i introduktion och uppföljning samt att finnas som ett stöd för dem.  

Ett par specialistsjuksköterskor berättade att de fungerar som huvudhandledare för 

sjuksköterskestudenter. 

”… Jag introducerar nya sköterskor med en heldag där vi går igenom rutiner, 

etc.,. etc.…” (specialistsjuksköterska 10) 

Stöd i den professionella utvecklingen 

Vissa specialistsjuksköterskorna beskrev en ledning/chef som stöttade och uppmuntrade både 

inför, under och efter studierna. Andra hade upplevt stöd från chefen men kände att 

arbetskamrater varit ifrågasättande. Några beskrev att det inte känt något stöd alls. 

 

 

Fig 4. Figuren visar huvudkategorin Stöd i den professionella utvecklingen och de 

underkategorier som framträdde vid analysen.   

Stöd från chef, ledning och kollegor 

Stödet från kollegor kom dels på så sätt att kollegorna visade uppskattning för 

specialistsjuksköterskornas arbete. Det förekom också att specialistsjuksköterskor träffades i 

grupper, med andra specialistsjuksköterskor, och detta beskrevs som ett stöd i den egna 

professionella utvecklingen. 
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”… Men framförallt känner jag att stödet kommer från mina kollegor. När jag vet 

att jag kan bistå dem med kunskap, erfarenhet och hjälp, och på så vis göra 

vården säkrare eller underlätta på olika sätt. Det är framförallt då som det känns 

att jag utvecklas som specialistsjuksköterska.”(specialistsjuksköterska 6) 

”… Finns en grupp där specialistsjuksköterskor ingår som träffas 1gång/månad. 

Där tas det upp olika omvårdnadsproblem, projekt, pågående förbättringsarbeten 

mm.” (specialistsjuksköterska 4) 

Några specialistsjuksköterskor berättade att det stöd de fått från sina chefer hade sett ut på 

flera sätt. De beskrev att de upplevde att ledningen satsade på specialistutbildningen och att 

den var positiv till fortsatt utbildning till avancerad specialistsjuksköterska. 

”Har en drivande chef som ser positivt på att ha specialiserade sjuksköterskor på 

avdelningen”(specialistsjuksköterska 11) 

 

Specialistsjuksköterskorna beskrev stödet från sina chefer på så sätt att de fått arbetstid avsatt 

för att utföra vissa arbetsuppgifter och att de fått större möjlighet att åka på kurser och t.ex. 

”kirurgveckan” efter utbildningen. Någon specialistsjuksköterska beskrev både att stödet från 

chefen gjort att hon vuxit i sin yrkesroll samt hur arbetet med att forma en ny roll i växt fram i 

samarbete med chefen. 

”När jag var klar fick jag i princip fria händer att utforma en roll. Chefen har 

ledit in mig på vissa vägar och vi har provat olika varianter. Inte helt lätt att 

forma en roll som faktiskt inte har en kompetensbeskrivning. Chefen har stöttat 

och uppmuntrat. Däremot har många kollegor varit ifrågasättande.” 

(specialistsjuksköterska 20) 

Inget stöd  

De specialistsjuksköterskor som inte upplevde att de fått något stöd i sin professionella 

utveckling har dels enbart konstaterat att det förhöll sig så, men de beskrev även att de upplevt 

negativa attityder från arbetskollegor. Några berättade även att de saknade stöd från chef och 

ledning efter avslutad utbildning. 

”Inget stöd alls, besviken på chefer, ledningen… arbetsskollegor” 

(specialistsjuksköterska 13) 

”Under utbildningen ifrågasattes varför vi gick av arbetskamrater” 

(specialistsjuksköterska 9) 

Specialistsjuksköterskorna uttryckte att de saknar en färdig kompetensbeskrivning och 

att den kommer att vara ett stöd i framtiden. 
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Tankar på yrkesrollens framtid 

Många specialistsjuksköterskor beskrev att yrkesrollen måste bli tydligare. Flera beskrev 

också på olika sätt yrkesrollens betydelse både på vårdavdelningarna och för den enskilda 

specialistsjuksköterskan. 

 

 

Fig 5. Figuren visar huvudkategorin Tankar på yrkesrollens framtid och de underkategorier 

som framträdde vid analysen.   

Tydliggöra rollen 

Specialistsjuksköterskorna berättade att inte alla arbetsgivare känner till rollen som 

specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård. De ansåg att det är viktigt att tydliggöra rollen 

och att en kompetensbeskrivning skulle stärka yrkesrollen. Speciella tjänster eller ett 

förordnade som specialistsjuksköterska beskrevs som positivt för att tydliggöra rollen. 

”… Då det fortsatt är få som vet att det är en specialistutbildning/examen man 

har måste man jobba för att få yrkesrollen att bli mer erkänd. Som det är idag 

måste man förklara för eventuell ny arbetsgivare vad det är…” 

(specialistsjuksköterska 25) 

”Känner att det måste finnas en bättre plan på avdelningen vad 

specialistsjuksköterskan ska ha för roll. Arbetsbeskrivningen är viktig att den 

finns som dokument och att det är särskilda tjänster som specialistsjuksköterskor 

söker när utbildningen är avslutad.” (specialistsjuksköterska 9) 

Yrkesrollens betydelse   

Många specialistsjuksköterskor ansåg att yrkesrollen kommer att vara viktig i framtiden 

eftersom patienterna blir mer vårdkrävande och den kirurgiska vården allt mer 

avancerad. Det framkom också att specialistutbildningen inom kirurgisk vård är viktig 

för att sjuksköterskor ska kunna känna att de utvecklas på vårdavdelningen och för att 
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kunna behålla erfarna sjuksköterskor på vårdavdelningarna. Några specialist-

sjuksköterskor påpekade att det var viktigt att ta tillvara på sjuksköterskors kunskap.  

”Jag förespråkar denna utbildning eftersom att även om man vill vara kvar på 

kirurgavdelning har möjlighet till en otroligt bra specialistutbildning. […] 

Möjlighet till utveckling gör förhoppningsvis att fler sjuksköterskor stannar 

längre på avdelningen.” (specialistsjuksköterska 27) 

”Målet för min klinik är att 50 % av alla sjuksköterskor är specialistutbildade 

[…] Svårigheter för oss är att kunna utbilda i den takt vi skulle önska.” 

(specialistsjuksköterska 8) 

”Jag tror det är mycket viktigt med en jämnare balans av specialistsjuksköterskor 

+ sjuksköterskor på avdelningen. Det tror jag är nödvändigt för att upprätthålla 

patientsäkerheten” (specialistsjuksköterska 14) 

När det gällde den personliga utvecklingen beskrev några av specialistsjuksköterskorna 

utbildningen till avancerad specialistsjuksköterska som ett mål för framtiden, för att 

utvecklas vidare. Andra kände sig nöjda med sin roll och planerade t.ex. att gå kortare 

utbildningar för att hålla sig uppdaterade.  

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Resultatet visade att specialistsjuksköterskornas förväntningar på den kommande yrkesrollen 

varierade. De flesta ville framförallt få en ökad kompetens för sin egen, patienternas och 

kollegornas skull. Flera upplevde yrkesrollen som oklar. Många specialistsjuksköterskor 

fortsatte att arbeta kliniskt i patientnära vård efter utbildningen. Vissa beskrev att de ägnade 

viss tid åt att undervisa och handleda kollegor eller studenter och åt förbättringsarbeten. 

Specialistsjuksköterskorna beskrev att stöd från ledning, chef och kollegor var viktigt för 

yrkesrollens utveckling. De beskrev också att det är viktigt att tydliggöra yrkesrollens 

betydelse, dels för att vården blir allt mer avancerad men också för att erbjuda en 

utvecklingsmöjlighet för de sjuksköterskor som vill arbeta kvar på vårdavdelning. 

Flera specialistsjuksköterskor i föreliggande studie beskrev att deras kompetens behövs allt 

mer eftersom vården blir mer och mer avancerad. Stora studier stödjer denna uppfattning och 

har visat att sjuksköterskors utbildningsnivå har ett tydligt samband med patientsäkerhet, 

minskat antal komplikationer och dödsfall hos kirurgiska patienter (Aiken et al., 2011; Aiken 

et al., 2003; Aiken et al., in press). Resultatet av en av studierna (Aiken et al., 2003) tyder på 
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att sjuksköterskornas erfarenhet inte har lika stor betydelse för patientsäkerheten som man 

tidigare har trott. Utbildningsnivån visade sig vara desto viktigare. Enligt Benner (1993) är 

kompetens delvis kopplat till erfarenhet men för att en expertkunskap ska kunna uppnås 

behöver man kunna kombinera teoretisk kunskap, erfarenhet och reflektiv förmåga. 

Specialistsjuksköterskorna i studien hade arbetat minst fem år som sjuksköterskor och har 

uppnått det stadier som Benner (1993) kallar skicklig utövare eller expert och kännetecknas av 

förmåga till helhetssyn och en stor erfarenhetsbakgrund. Sandberg (2000) menar i sin studie 

att hur sjuksköterskans uppfattar innebörden i sitt arbete inte kan förklaras med 

sjuksköterskans erfarenhet och att två sjuksköterskor på expertnivå därför kan vara olika 

kompetenta. Att kombinationen av klinisk erfarenhet och vidareutbildning är viktig för att 

utvecklas i sin profession framkommer i flera studier (Bamford & Gibson, 2000; Gibson & 

Bamford, 2001; Rasmussen et al, 2012). Författarna instämmer i att det är viktigt med både 

kompetens och erfarenhet på kirurgiska vårdavdelningar. Läkaren är inte alltid på avdelningen 

och sjuksköterskan måste ofta fatta egna beslut. Därför är det en fördel att ha både erfarna, 

kompetenta sjuksköterskor men också specialistsjuksköterskor på kirurgavdelningarna. 

Flera specialistsjuksköterskor i föreliggande studie beskrev att de ville bidra med sin 

kompetens på olika sätt efter utbildningen, eller arbeta med förbättringsarbeten. I en studie av 

Rasmussen och medarbetare (2012) beskrivs specialistsjuksköterskan som en person som 

drivs av lusten att förändra och förbättra vården.  Några specialistsjuksköterskor i 

föreliggande studie beskrev att de hoppades få tid att hålla sig uppdaterade med ny forskning.  

Kilpatrick och medarbetare (2013) samt Lewandowski och Adamle (2009) beskriver att en 

viktig uppgift för specialistsjuksköterskor är att införa ett evidensbaserat arbetssätt i vården. 

Flera studier (Cotterill-Walker, 2012; Watkins, 2011; Whyte et al., 2000) har visat att en 

magisterutbildning ökar förmågan att ta del av forskning vilket gör detta till en arbetsuppgift 

som är väl lämpad för specialistsjuksköterskor. Specialistsjuksköterskeutbildningen ger 

förutsättningar för att kunna leda och utveckla en evidensbaserad vård, samt ansvara för 

patientens omvårdnad i komplexa situationer (SFS, 2006:1053). Under utbildningen har 

specialistsjuksköterskor fått stor erfarenhet av att söka vetenskaplig litteratur. För att hålla 

denna kunskap vid liv vore det värdefullt att få använda en del av arbetstiden för detta efter 

utbildningen, också för att kunna delge kollegor den senaste forskningen inom utvalda 

områden.  
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Patientinformation var en arbetsuppgift som flera specialistsjuksköterskor i studien beskrev 

och som också beskrivs i flera andra studier (Lewandovski & Adamle, 2009; Bamford & 

Gibson, 2000); Gibson & Bamford, 2001) Det är viktigt att patienterna får kunskap och 

information om sin situation så att det kan fatta beslut angående sin vård (Ekman et al, 2011; 

Lusk & Fater, 2013; Robinson et al., 2008). Personcentrerad vård är en av 

specialistsjuksköterskans kärnkompetenser och utifrån Fawcetts (1995) beskrivning av 

omvårdandens metaparadigm finns en tydlig koppling till begreppet personcentrerad vård. 

Grunden i en personcentrerad vård är att respektera och se människan som en helhet och ta 

hänsyn till hur de olika delarna av människan påverkas av sjukdomen och inte enbart fokusera 

på diagnosen (Esmaeili et al., 2012; Morgan & Yoder, 2012). Konsensusbegreppen 

omvårdnad, människa, miljö och hälsa innefattar individen som är sjuk, hans/hennes familj 

och närstående, hur individen bor och lever, individens sjukdomstillstånd och de 

omvårdnadshandlingar som individen behöver (Fawcett, 1995). Allt detta är faktorer som är 

viktiga att ta hänsyn till för en personcentrerad vård. 

Specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot kirurgisk vård är sett till antalet 

studenter, en av de minsta specialistutbildningarna (Högskoleverket, 2010). Det kan vara en 

anledning till att utbildningen och yrkesrollen ännu inte är så känd. Detta kan i sin tur leda till 

att varken specialistsjuksköterskestudenterna eller kollegorna på vårdavdelningen vet vad de 

ska förvänta sig när utbildningen är slutförd. Författarna till examensarbetet känner igen detta 

från diskussioner under sin egen studietid och det framkom även i resultatet av föreliggande 

studie där specialistsjuksköterskorna beskrev att yrkesrollen kändes oklar. I flera enkäter 

nämndes en färdig kompetensbeskrivning för inriktningen mot kirurgisk vård som en del av 

lösningen på detta problem. Författarna tror att den kompetensbeskrivning som just nu håller 

på att utformas kommer att vara till stor hjälp för att tydliggöra yrkesrollen. Moore och Leahy 

(2012) skriver att en otydlig beskrivning av yrkesrollen är ett hinder i implementeringen av 

den nya yrkesrollen. Kilpatrick och medarbetare (2013) påpekar att viktiga faktorer för 

utvecklingen av yrkesrollen är att synliggöra rollen som specialistsjuksköterska och visa 

vilken betydelse specialistsjuksköterska har för omvårdnaden. Jones (2005) skriver att det är 

nödvändigt att tydliggöra yrkesrollen. Olika förväntningar från chef, doktorer och 

sjuksköterskor gör att det blir svårt att få någon klarhet i vad rollen egentligen ska innehålla. 

Det kan leda till att den istället ”förminskas”. 
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I föreliggande studie framkom att specialistsjuksköterskor upplevde varierande grad av stöd 

från ledning och kollegor. De beskrev att de uppskattar att ha en ledning som tar tillvara på 

deras kompetens. I en studie av Glasbergs och medarbetare (2009)  kommer det fram att då en 

arbetsgivare inte stöttar eller prioriterar yrkesrollen finns en risk att specialistsjuksköterskan 

faller in i ”gamla fåror” och känner oro över att förlora sitt nya kunnande. I enkätsvaren 

beskrev specialistsjuksköterskorna det som mycket positivt med stöd från närmaste chef och 

att ha en chef som satsar på fler specialistsjuksköterskor på avdelningen. I de fall 

specialistsjuksköterskorna inte upplevde något stöd beskrev de en känsla av besvikelse. Detta 

överensstämmer med resultatet i en studie av Rasmussen och medarbetare (2012)  där det 

framkommer att känslan av att bli stöttad och uppbackad av sin chef, både personligt och 

professionellt, är viktigt för att utvecklas. Författarnas erfarenheter är att stöd i form av 

ekonomisk ersättning och möjlighet till tjänstledighet för studier är viktiga faktorer under 

studietiden för att känna att utbildningen är prioriterad och att ledningen vill satsa på 

yrkesrollen. Efter avslutad utbildning är en bra dialog med närmaste chef om hur rollen ska 

utformas viktig. 

Glasberg och medarbetare (2009) beskriver i sin studie att specialistsjuksköterskor ibland 

upplever negativa attityder från kollegor. Det kan handla om att kollegor upplever att de 

själva utför samma jobb men med en lägre lön eller ironiska kommentarer om att specialist-

sjuksköterskorna ”går omkring med” stetoskop. I studien förklaras dessa negativa attityder 

med okunskap om yrkesrollen. Författarnas förklaring till detta är att oklarheten skapar 

osäkerhet även hos den blivande specialistsjuksköterskan och inte bara hos kollegor. Det kan 

vara svårt att argumentera för sin nya yrkesroll då det inte är tydligt vad som förväntas. Även 

i föreliggande studie framkom att specialistsjuksköterskorna upplevt en negativ, eller 

åtminstone ifrågasättande attityd till yrkesrollen på arbetsplasten. Specialistsjuksköterskorna 

beskrev i enkäten att arbetskamrater kunde ifrågasätta vad utbildningen skulle leda till. Denna 

inställning förklarades av flera specialistsjuksköterskor, precis som i studien av Glasberg och 

medarbetare (2009), med att yrkesrollen är oklar och att det saknas kompetensbeskrivning. 

Jones (2005) beskriver att negativa attityder från kollegor och ledning kan göra att 

specialistsjuksköterskan kan känna sig ensam och uppleva stress och oro. 
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Metoddiskussion 

Sjukhusen valdes med hjälp av bekvämlighetsurval. De utvalda sjukhusen var av olika typer 

för att få möjlighet att ta del av erfarenheter från specialistsjuksköterskor som arbetar på stora 

universitetssjukhus såväl som på mindre sjukhus (Polit & Beck, 2008, kap 13). I urvalet 

inkluderades endast specialistsjuksköterskor som hade sin tjänst på en kirurgavdelning. 

Anledningen var att urvalet annars skulle bli för stort och det skulle vara för många 

avdelningar/chefer att hålla kontakt med. Svarsfrekvensen för studien var 62 %. Enligt Polit 

och Beck (2008, kap 16) är en svarsfrekvens på 65 % vid en enkätundersökning ofta 

tillräckligt för att besvara studiens syfte. Under analysen framträdde underkategorierna tydligt 

och författarna tror inte att fler kategorier hade framkommit om svarsfrekvensen varit högre. 

Liknande svar återkom och författarnas uppfattning är att mättnad (saturation) uppnåtts (Polit 

& Beck, 2008, kap. 13). Billhult och Gunnarsson (2012) menar att en svarsfrekvens större än 

70 % är acceptabel, och att endast ca hälften brukar svara efter första utskicket.  I denna studie 

fanns inte möjlighet till personliga påminnelser. Då en vecka av tiden återstod skickades e-

post till avdelnings-/vårdenhetscheferna där de ombads att påminna specialistsjuksköterskorna 

på sin avdelning om att svara. En svaghet med detta tillvägagångssätt var att författarna fick 

förlita sig på avdelning-/vårdenhetscheferna och inte personligen kunde påverka att enkäterna 

delades ut eller att påminnelserna gjordes. Med detta som bakgrund anser författarna att 

svarsfrekvensen i denna studie var acceptabel. Två av informanterna jobbade som avancerade 

specialistsjuksköterskor. Deras svar har tagits med i studien då det framgick att svaren rörde 

deras tidigare yrkesroll som specialistsjuksköterska. 

Den del av enkäten som utgick från studiens frågeställningar hade öppna frågor för att 

informanterna skulle uttrycka sig fritt, med sina egna ord och i berättande form (Polit & Beck, 

2008, kap 16). En svaghet med denna metod var att några svar var ganska kortfattade. Svaren 

på de öppna frågorna varierade i omfång, från en enstaka mening till ca en halv A4-sida 

datorskriven text. Vid en intervjustudie hade svaren kunnat bli mer utförliga och det hade 

funnits möjlighet att ställa förtydligande frågor, eller följdfrågor och på så sätt få ett större 

material (Polit & Beck, 2008, kap 16).   

Validitet är ett mått på om en enkät mäter det som den är avsedd att mäta (Polit & Beck, 2008, 

kap 17). Eftersom enkäten som användes är konstruerad speciellt för denna studie är den inte 

tidigare validerad. Efter pilotstudien studerades de svar och kommentarer på enkätens 
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utformning som framkom. Därefter omformulerades och diskuterades frågorna tills de ansågs 

vara så tydliga att informanterna skulle kunna besvara dem på de sätt som var tänkt. Enkätens 

logiska validitet (face validity) bedömdes därför som god av författarna till detta 

examensarbete (Polit & Beck, 2008, kap 17). 

För att beskriva en kvalitativ studies trovärdighet (trustworthiness) använder Lincoln och 

Guba (i Polit & Beck, 2008, kap 20) begreppen; pålitlighet (dependability), trovärdighet 

(credability) och överförbarhet (transferability). Studiens trovärdighet (credability) ökar av 

att analysens steg 2-4 först utfördes av författarna oberoende av varandra innan diskussioner 

om underkategorier började. Författarna till examensarbetet är verksamma som sjuksköterskor 

på två olika kirurgiska vårdavdelningar och har bland kollegorna specialistsjuksköterskor 

inom kirurgisk vård. Diskussioner om yrkesrollen förekommer på arbetsplatserna. Författarna 

är väl medvetna om sin, och varandras, förförståelse och har varit uppmärksamma på att 

denna inte påverkat tolkningen av data. De citat som har valts ut representerar olika 

erfarenheter inom respektive underkategori. Enkätens logiska validitet har bedömts som god 

av författarna och det är positivt för studiens pålitlighet (dependability). Ingen av studiens 

författare hade erfarenhet av innehållsanalys sedan tidigare vilket kan påverkar kvaliteten på 

dataanalysen. Författarna har eftersträvat att ”hålla sig nära texten” och undvika egna 

tolkningar. Författarna anser att studien har god överförbarhet (transferability). Dels för att 

datainsamling, urval och analysmetod har beskrivits noggrant, och dels för att specialistsjuk-

sköterskor från olika typer av sjukhus i olika delar av landet och med olika lång erfarenhet har 

inkluderats. 

Klinisk implikation  

Studiens resultat kan användas för att visa på de varierade arbetsuppgifter och möjligheter 

som ingår i yrkesrollen. Resultatet visar också på den känsla av ökad kompetens som 

specialistsjuksköterskorna upplevde och att de upplevde att deras kompetens kan göra skillnad 

på vårdavdelningar. Förhoppningsvis kan detta tillsammans öka intresset för 

specialistutbildningen inom kirurgisk vård. Det skulle vara till nytta för våra patienter men 

också för de sjuksköterskor som trivs med att jobba med kirurgisk vård och vill fortsätta med 

det. Det skulle ge dessa sjuksköterskor en karriärmöjlighet och förhoppningsvis skulle fler 

sjuksköterskor stanna kvar en längre tid på avdelningarna och personalomsättningen skulle 

minska.   
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Slutsats 

Specialistsjuksköterskors kompetens gör skillnad, både direkt i patientvården och indirekt via 

förbättringsarbeten. Det är viktigt att fortsätta arbetet med att tydliggöra yrkesrollen till 

exempel genom en kompetensbeskrivning, och möjlighet att söka tjänster eller förordnanden 

som specialistsjuksköterska. För att utvecklas professionellt behöver specialistsjuksköterskor 

en ledning som tror på yrkesrollen och stöd från arbetsgruppen. 

 

  

 

 

. 
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Bilaga 1 

 

 

Att arbeta som Specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård 

 

 

1. Kön  □ Man □Kvinna 

 

2. Ålder  □ <30 □31-40 □41-50 □51-60 □ >61 

 

3. Hur många år har du arbetat som grundutbildad sjuksköterska? ____ år 

 

4. Hur många år har du arbetat som specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård? ____ år 

 

5. Har du skrivit examensarbete på avancerad nivå (”D-uppsats”)?    □ Ja    □ Nej 

 

6. Vilken typ av tjänst har du idag?   

□ Tjänst som specialistsjuksköterska 

□ Förordnande som specialistsjuksköterska på ____________ år 

□ Inget av ovanstående. Kommentar:__________________________________ 

 



 

 

 

Vi ber dig besvara följande fyra frågor i form av en berättelse och vi vill att du 

delar med dig av dina erfarenheter och tankar så utförligt som möjligt!  

Använd gärna baksidan om utrymmet inte räcker till. 

 

 

7. Kan du berätta varför du valde att läsa till specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Kan du berätta om vilka förväntningar och tankar du hade på din blivande yrkesroll under 

specialistutbildningen?  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9. Kan du berätta utförligt vilka dina arbetsuppgifter är idag? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Kan du berätta på vilket sätt du, på din arbetsplats, har fått stöd i utvecklingen av din yrkesroll 

som specialistsjuksköterska?   

 



 

 

 

11. Är det du något du vill tillägga angående yrkesrollen som specialistsjuksköterska inom kirurgisk 

vård, om hur du ser på framtiden, utvecklingsmöjligheter, svårigheter etc., eller något annat som du 

tror kan vara av intresse i studien? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

Vi vill be dig posta enkäten i bifogat svarskuvert eller svara elektroniskt senast den 28/3 2014. 

 

Elektroniska svar skickas till 

 

Charlotte.Farlin.3575@student.uu.se  eller 

Karoline.Vingmyr.6809@student.uu.se  

 

mailto:Charlotte.Farlin.3575@student.uu.se
mailto:Karoline.Vingmyr.6809@student.uu.se


 

 

 

 

Bilaga 2 

 

Att arbeta som Specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård – en enkätstudie 

Vi inbjuder dig att delta i en enkätstudie med öppna frågor i syfte att beskriva dina erfarenheter av 

att arbeta som specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård 

Varför genomförs studien? 

Trots den avancerade vård som bedrivs på kirurgiska vårdavdelningar idag är det ännu 

förhållandevis få sjuksköterskor som väljer att specialisera sig inom kirurgisk vård. En anledning 

kan vara att denna yrkesroll ännu inte är så känd. Vi vill med denna studie beskriva 

specialistsjuksköterskans arbetsuppgifter på kirurgiska vårdavdelningar.  

Vilka deltar i studien och hur går den till? 

Denna enkät kommer att delas ut till ca 50 specialistsjuksköterskor inom kirurgisk vård på fem 

olika sjukhus. Vi vill be dig att i berättande form besvara frågorna i enkäten. Vi vill att du delar med 

dig av dina erfarenheter och tankar samt att du är så utförlig som möjligt i dina svar. Detta är viktigt 

för att vi ska få ett så rikligt material som möjligt att analysera. Ditt deltagande är frivilligt och dina 

svar kommer att behandlas konfidentiellt. Om du inte vill delta är det bra om du ändå returnerar 

enkäten, gärna med en kort kommentar till varför du väljer att avstå. Vi är dock mycket tacksamma 

om du vill delta och på så sätt hjälpa oss att beskriva yrkesrollen samt de möjligheter till utveckling 

en specialistutbildning kan innebära för den enskilda sjuksköterskan. På sikt hoppas vi att detta kan 

bidra till att intresset och kunskapen om denna yrkesroll ska öka. 

Vad händer sedan? 

Efter datainsamling och dataanalys kommer resultatet att redovisas i ett examensarbete på 

avancerad nivå. Examensarbetet kommer att publiceras elektroniskt på DiVA om du är intresserad 

av att ta del av det. 

 

 

 



 

 

 

Vilka är vi? 

Vi som ska genomföra studien är studenter på Specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning mot 

kirurgisk vård, vid Uppsala universitet. Vi ska nu skriva ett examensarbete på avancerad nivå och 

enkäten utgör en viktig del av detta arbete. Kontakta oss gärna om du har frågor som rör studien! 

Vi ber dig posta enkäten i bifogat frankerat svarskuvert senast den 28/3 2014 

Om det passar dig bättre att svara elektroniskt går det förstås bra att skriva i ett word-dokument och 

maila till någon av våra e-postadresser, se nedan. Vi vill dock uppmärksamma dig på att detta 

förstås påverkar din möjlighet att vara helt anonym. 

Stort tack för din medverkan! 

Lotta Färlin 

Student specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning mot kirurgisk vård 

Institutionen för folkhälso- och omvårdnadsvetenskap 

Uppsala universitet 

E-post: Charlotte.Farlin.3575@student.uu.se 

 

Karoline Vingmyr 

Student specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning mot kirurgisk vård 

Institutionen för folkhälso- och omvårdnadsvetenskap 

Uppsala universitet 

E-post: Karoline.Vingmyr.6809@student.uu.se  

 

Handledare 

Eva Jangland 

Klinisk lektor 

Institutionen för kirurgiska vetenskaper 

Uppsala universitet 

E-post: eva.jangland@surgsci.uu.se

mailto:Charlotte.Farlin.3575@student.uu.se
mailto:Karoline.Vingmyr.6809@student.uu.se
mailto:eva.jangland@surgsci.uu.se


 

 

 

 

     Bilaga 3 
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ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR ATT GENOMFÖRA EN STUDIE INOM RAMEN 

FÖR EXAMENSARBETE  

Preliminär titel: Att arbeta som specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård. En kvalitativ studie 

Studiens design: se bifogad projektplan Tidpunkt för datainsamling: mars-april 2014 

Namn: Karoline Vingmyr och Charlotte Färlin 

Program/Kurs: Specialistsjuksköterskeprogrammet, 

inriktning mot kirurgisk vård, 60hp, Uppsala Universitet 

Termin: 4 

Gatuadress:  

Postnummer:  Ort:   Telefon:  

Handledare: Eva Jangland 

Gatuadress: Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Akademiska sjukhuset ing 70, 1 tr 

 

Postnummer: 751 85  Ort: Uppsala Telefon: 018-611 3722 

 

Tillstånd för att genomföra ovanstående studie lämnas härmed och studien bedöms 

utgöra en del av det kvalitetsutvecklingsarbete som bedrivs inom kliniken och anses 

därför ej behöva granskas av Medicinska fakultetens forskningsetikkommitté  

 

 

 

 

Tillstånd för att genomföra ovanstående studie lämnas härmed men studien bör 

granskas av Medicinska fakultetens forskningsetikkommitté  

 

 

 

Tillstånd för att genomföra ovanstående studie lämnas ej   

Datum: .................................................... Ort:……………………………. 

Namnteckning ansvarig klinikchef/överläkare/verksamhetschef:   

…………………………………………………………………………………………… 

Namnförtydligande: ………………………………………………………………… 

Klinik (motsv.):  ………………………………………………………………… 

 


