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SAMMANFATTNING

Bakgrund: Målet med den psykiatriska omvårdnadens insatser är att stärka personers 

förmåga att hantera känslor av meningslöshet, få kontroll över sina liv och lära sig 

copingstrategier i syfte att hantera sjukdom och konsekvenserna sjukdomen medför. 

Specialistsjuksköterskor inom psykiatrisk vård samordnar och leder omvårdnadsarbetet 

utifrån evidensbaserad kunskap. 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka vilka omvårdnadshandlingar som 

specialistsjuksköterskor inom psykiatrisk vård beskriver att de använder inom psykiatrisk 

heldygnsvård, samt att undersöka hur de upplever sin yrkesroll.

Metod: Forskningsdesignen som valdes var en kvalitativ deskriptiv intervjustudie. Nio 

specialistsjuksköterskor som arbetade inom psykiatrisk slutenvård intervjuades. Sex av 

deltagarna var kvinnor och tre var män i åldrarna 28-53 år. Kvalitativ innehållsanalys 

användes som analysmetod. 

Resultat: Huvudresultaten av studien sammanfattades i två övergripande områden; 

Omvårdnadshandlingar som specialistsjuksköterskor beskriver att de använder inom den 

psykiatriska heldygnsvården och Specialistsjuksköterskors upplevelse av sin yrkesroll. 

Följande sex kategorier kunde placeras in i de två nämnda områdena; planera omvården, 

förebyggande och hälsofrämjande omvårdnad, vårdmiljöns betydelse, omvårdnad vid 

psykiatrisk tvångsvård, bredare kunskap samt upplevelser av kollegors syn på 

specialistsjuksköterskors roll. De fem förstnämnda kategorierna innehåller två till tre 

subkategorier. Resultatet visar att skillnaden mellan grundutbildade sjuksköterskor och 

specialistsjuksköterskor upplevs som diffus i det praktiska omvårdnadsarbetet.

Slutsats: Resultatet visar att specialistsjuksköterskor i denna studie arbetar i enlighet med 

psykiatriska riksföreningens kompetensbeskrivning. Specialistsjuksköterskor är 

omvårdnadsexperter och har med sin breda kunskap en övergripande helhetssyn av den 

psykiatriska omvårdnaden. 

Nyckelord: Psykiatrisk omvårdnad, Specialistsjuksköterskor, Heldygnsvård



ABSTRACT

Background: The goal of psychiatric nursing interventions is to enhance people’s ability to 

cope with feelings of futility, to get control of their lives and to learn coping strategies in 

order to manage their mental illness and its consequences. Specialist nurses in psychiatric care

coordinate and direct nursing care based on evidence-based knowledge. 

Aim: The aim of this study was to investigate what kind of nursing acts specialist nurses use 

in the psychiatric inpatient unit and investigate how they perceive their professional role.

Method: The design used was a descriptive qualitative interview study. Nine specialist nurses

working in psychiatric inpatient units were interviewed. Six of the participants were women 

and three were men aged 28-53 years. Qualitative content analysis was used as the analytical 

method.  

Results: The main results of the study were summarized in two broad areas: Nursing 

treatments specialist nurses use in the psychiatric inpatient unit and Specialist nurse’s 

perception of their professional role. The following six categories were placed in the two 

areas; planning nursing care, prevention and health promotion nursing, care of the 

environment significance, nursing in compulsory psychiatric care, broader knowledge and 

experiences of colleagues ' view of specialist nurses' role. Five of the categories contain two 

to three subcategories. The result shows that the difference between the basic nurses and 

specialist nurses perceived as diffuse in practical nursing.

Conclusion: The findings show that specialist nurses in this study work in accordance to the 

national psychiatric association’s competence description. Specialist nurses are nursing 

experts and with their broad knowledge about psychiatric nursing give them a holistic 

approach to the psychiatric care. 

Keywords: Psychiatric nursing, Specialist nurse, Inpatient unit
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BAKGRUND

Personer med psykisk sjukdom eller psykiska funktionsnedsättningar har rätt till säker och 

kvalitativ personcentrerad vård som främjar självständighet och oberoende för dessa personer.

Personer med psykisk ohälsa upplever ofta att sjukdomen begränsar möjligheten till personlig 

utveckling. För att uppleva hälsa är det avgörande att känna sig betydelsefull, jämlik och fri 

(Jormfeldt, 2006). Syftet med den psykiatriska omvårdnadens insatser är att stärka personers 

förmåga att hantera känslor av meningslöshet, få kontroll över sina liv och lära sig 

copingstrategier i syfte att hantera sjukdom och konsekvenserna sjukdomen medför 

(Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor, 2014). 

Omvårdnadsdefinition enligt Travelbee

Travelbees (2009) omvårdnadsdefinition bygger på en existentialistisk människosyn 

tillsammans med det faktum att lidande och smärta är en del av livet som människa. 

Sjuksköterskor kan med sin specialiserade kunskap hjälpa andra individer att förebygga 

sjukdom och finna hälsa. Omvårdnad handlar om att hjälpa den sjuka och lidande personen att

finna en mening i den situation som han eller hon befinner sig i. Det gör man genom att skapa

en mellanmänsklig relation. Utöver begreppen hantera, bära och finna mening är hopp ett 

begrepp som ligger nära omvårdnadens mål och syfte. Genom att understödja hoppet hos 

människor som befinner sig i lidande, hjälper sjuksköterskan dem att hantera lidandet i större 

utsträckning än de annars skulle ha gjort. 

I kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterskor inom psykiatrisk omvårdnad framgår 

det att specialistsjuksköterskor ska besitta en förmåga att se till de psykiska, fysiska och 

sociala behov som finns hos patienter med psykiatrisk ohälsa. Den psykiatriska omvårdnadens

utgångspunkt är att alla människor ska få möjlighet att växa och utvecklas. 

Specialistsjuksköterskor ansvarar för att forma och bedriva omvårdnad tillsammans med 

patient, närstående och andra vårdgivare. Vidare ska de även kunna bedöma behov av 
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rimlighet i läkemedelsordinationer, ha fördjupad kunskap om läkemedels effekter. 

Specialistsjuksköterskor samordnar och leder omvårdnadsarbetet utifrån evidensbaserad 

kunskap (Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor, 2014). En av förutsättningarna för att

bedriva en god kvalitet på omvårdnaden är vårdmiljön som ska vara anpassad för att 

säkerställa patientens värdighet, integritet och säkerhet. Den fysiska vårdmiljön kan bidra till 

trygghet och självständighet för patienten, att det finns rum som underlättar möten mellan 

patient och vårdpersonal. Den fysiska vårdmiljön påverkar atmosfären på avdelningen och 

påverkar i sin tur interaktionen mellan människor. Genom att erbjuda värme och trygghet och 

samarbete med patient och anhöriga kan personalen bidra till en god atmosfär (Johansson, 

2006). Vårdmiljön ska vara ändamålsenlig och funktionell för den verksamhet som bedrivs 

(Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor, 2014). Till skillnad från grundutbildade 

sjuksköterskors kunskap om omvårdnadsbedömningar ska specialistsjuksköterskor kunna 

göra komplexa omvårdnadsbedömningar för patienter. Det ställer högre krav på 

specialistsjuksköterskors förmåga att ta hänsyn till det individuella vårdbehov som patienten 

erfordrar samt att utforma och genomföra vårdplaner (Wiklund Gustin, 2014). 

Psykiatrisk omvårdnad

En del i den omvårdnad som specialistsjuksköterskor utför är att samla information kring 

patienten genom observation, samtal, skriftlig information samt diskussioner tillsammans med

kollegor. Man tar reda på patienters omvårdnadsbehov, deras styrkor och copingstrategier 

som ligger till grund för att planera omvårdnaden. Planeringen innefattar samarbete med 

kollegor för att dela med sig av information och diskutera omvårdnadsalternativ. Planeringen 

utformas tillsammans med patienter utifrån deras familjesituation, möjliga 

omvårdnadshandlingar och framtida utskrivning (Cowman, Farrely & Gilheany, 2001). Det 

framgår i en studie av Jackson och Stevenson (1999) att patienter förväntar sig att 

specialistsjuksköterskor ska vara en ”vän” och samtidigt vara professionell. 

Specialistsjuksköterskor behöver kunna förutse patienters skiftande omvårdnadsbehov och 

handla därefter. Det förväntas även av specialistsjuksköterskor att de ska kunna ge patienterna

expertkunskap kring deras tillstånd, vilket involverar specialistsjuksköterskors förmåga att gå 

från att vara patientens ”vän” till att vara mer professionell i interaktionen med patienten. 

Cowman et al. (2001) beskriver att interaktionen mellan specialistsjuksköterskor och patienter
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är kärnan i omvårdnaden. Detta innebär bland annat att ha samtal med patienter, uppmuntra 

till patienters självbestämmande, tillhandahålla information och undervisning samt att 

involvera patienters närstående i omvårdnaden. 

I en studie av Crosland och Kai (1998) framhåller specialistsjuksköterskor att deras styrka 

ligger i att vara en god lyssnare och att besitta förmågan att skapa en fortlöpande relation med 

patienterna. Specialistsjuksköterskor menar att deras strategi i mötet med patienterna med 

psykisk ohälsa är att lyssna samt vara lyhörd på patientens behov av mer stöd. Även att 

föreslå praktiska omvårdnadsåtgärder som att delta i självhjälpsgrupper upplevs som en del i 

deras roll som vårdgivare. Enligt Schröder och Ahlström (2004) anser vårdpersonalen att 

samarbete med patienter i planeringen av vården och finna vägar som leder till förbättring 

tillsammans är viktigt. Att samtidigt ha aktiv kontakt med närstående och involvera dessa i 

vården bör beaktas. Det upplevs vara en förutsättning att i samarbete med patienten klargöra 

hur det sociala nätverket ser ut för en framgångsrik vård. Patienten behöver vara väl 

informerad om sitt hälsotillstånd, behandling och eventuella biverkningar av läkemedel. 

Specialistsjuksköterskor har en viktig uppgift i att med tydlighet informera patienten om 

vården och försäkra sig om att patienten förstår och accepterar vården. Denna information ska

fortlöpa under hela vårdtiden. Barker, Jackson och Stevenson (1999) framhåller vikten av att 

arbeta med patienten på patientens villkor för att bevara patientens autonomi. 

Omvårdnad vid psykiatrisk tvångsvård

Ett av specialistsjuksköterskors specialområden är att vårda patienter som står under lagen om

psykiatrisk tvångsvård (LPT) då dessa patienter har stora vårdbehov som kräver omfattande 

insatser. Det ligger ett stort ansvar på specialistsjuksköterskor att vårda patienter som vårdas 

enligt LPT då vården ska vara mångsidig, välplanerad och baseras på kunskap. 

Tvångsvårdade patienter har samma rättigheter som patienter som vårdas frivilligt med 

avseende att få information kring sin sjukdom och att vårdas med respekt (SOSFS, 2008:18). 

Specialistsjuksköterskor ska värna om patienters autonomi i alla avseenden men det kan dock 

bli problematiskt då patienter som har ett oundgängligt behov av vård motsätter sig detta och 

tvångsinsatser kan bli nödvändigt. Det ställer höga etiska krav på all vårdpersonal (Nordin & 

3



Lützén, 2010). Det är viktigt att det i personalgruppen förs en öppen dialog och reflektion 

kring tankesätt och känslor angående psykiatrisk tvångsvård då det kan uppstå påfrestande 

och svåra situationer i det dagliga omvårdnadsarbetet (Olofsson, 2008). I en studie av 

Olofsson och Jacobsson (2001) beskriver patienter vikten av en god relation med 

vårdpersonal och dess betydelse för vården. Personalen måste lita på sig själva och sina 

omdömen och att vården de utför gynnar patienten, och vårdpersonalen måste inge förtroende 

för patienten. Med respekt och förståelse för patienten kan det lindra det obehag som uppstår 

vid en tvångsåtgärd. I en studie av Olofsson och Norberg (2001) beskriver 

omvårdnadspersonal att de upplever svårigheter att utföra handlingar som de egentligen inte 

vill utföra. Man upplever dock att man gör någonting bra för patienten, att man gör det för 

patientens bästa även om det är en handling som utförs mot patientens vilja. 

Specialistsjuksköterskor beskriver att en god relation med patienter som vårdas under LPT 

kan förhindra att tvångshandlingar uppstår samt att en god relation underlättar utförandet vid 

eventuella tvångshandlingar. 

Specialistsjuksköterskans yrkesroll

Enligt Rungapadiachy, Madill och Gough (2006) upplever specialistsjuksköterskor att deras 

yrkesroll innebär att vara omvårdnadsexpert samt att vara förespråkare för patienter. I en 

studie av MacNeela, Scott, Treacy och Hyde (2010) anser specialistsjuksköterskor att de med 

hjälp av interaktion får fördjupad kunskap om patienter. Man anser att 

specialistsjuksköterskor ska ha en helhetssyn kring omvårdnaden av patienter, kunna hjälpa 

patienter med det de har behov av samt att vara en god lyssnare (Happel, Palmer och 

Tennents, 2010). Jackson och Stevenson (2000) beskriver att specialistsjuksköterskor är de 

som vet mest om patienter och kan förmedla sin kunskap kring patienter till övrig 

vårdpersonal. Övrig vårdpersonal uppskattar och värdesätter specialistsjuksköterskors närhet 

till patienter och förlitar sig på att specialistsjuksköterskor förser dem med information som 

kan ligga till grund för bedömningar. Enligt Rungapadiachy et al. (2006) har 

specialistsjuksköterskor en arbetsledande roll. Man förväntas vara den som leder det dagliga 

omvårdnadsarbetet vilket innefattar att delta i ronder, upprätthålla kontakter med andra 

vårdinstanser och ansvara för att dokumentationen kring patienterna utförs korrekt. 
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Enligt Rungapadiachy et al. (2006) upplever specialistsjuksköterskor att deras yrkesroll är 

oklar och beroende på vart man arbetar. Enligt Chien och Ip (2001) finns svårigheter för 

specialistsjuksköterskor att förstå sin roll, då arbetsuppgifterna på en heldygnsavdelning kan 

överlappa med de grundutbildade sjuksköterskornas arbetsuppgifter. Studien visar även att 

specialistsjuksköterskor förväntas ha mer fokus på kvalitetsförbättringsarbete och forskning. 

Enligt en utredning som Högskoleverket utförde år 2010 fastställdes att skillnaderna i 

arbetsuppgifter mellan grund- och specialistutbildade sjuksköterskor är otydliga, detta kan 

leda till att sjuksköterskor med specialistkompetens väljer att lämna det kliniska arbetet. 

Problemformulering

Tidigare forskning visar att specialistsjuksköterskor inom psykiatrisk vård upplever sin 

yrkesroll som diffus. Man upplever att skillnaderna i arbetsuppgifter mellan grundutbildade 

sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor är oklara. Denna oklarhet kan bidra till att 

specialistsjuksköterskors kompetens inte tas tillvara. Författarna till föreliggande studie ville 

uppmärksamma specialistsjuksköterskans profession gällande omvårdnadshandlingar de 

använder i den psykiatriska slutenvården. Att tydliggöra specialistsjuksköterskans funktion 

kan i förlängningen stärka det psykiatriska omvårdnadsperspektivet och således gagna 

patienterna. 
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Syfte

Syftet var att undersöka vilka omvårdnadshandlingar som specialistsjuksköterskor inom 

psykiatrisk vård beskriver att de använder inom psykiatrisk heldygnsvård samt att undersöka 

hur de upplever sin yrkesroll. 

METOD

Design

Forskningsdesignen som valdes var en kvalitativ deskriptiv intervjustudie. Genom att studiens

syfte var att beskriva och söka förståelse ansågs att en kvalitativ ansats var mest lämplig 

(Kvale & Brinkmann, 2009). En intervjustudie är en bra metod då deltagarna får möjlighet att 

berätta om sina personliga erfarenheter. Det finns även möjlighet att ställa följdfrågor och 

därmed få ut så detaljrik information som möjligt (Polit & Beck, 2008).

Urval

Respondenterna för denna studie var specialistsjuksköterskor inom psykiatrisk heldygnsvård. 

Deltagarna skulle ha tagit examen från specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning 

mot psykiatrisk vård från år 2001 och senare. Deltagarna arbetade inom olika 

verksamhetsområden på ett sjukhus i Mellansverige. Urvalet bestod av nio 

specialistsjuksköterskor, samtliga deltagare hade arbetat inom psykiatrisk vård innan de 

studerade till specialistsjuksköterskor. Det var sex kvinnliga och tre manliga deltagare som 

intervjuades, den yngsta var 28 år och den äldsta var 53 år. Då det var en avgränsad specifik 

yrkesgrupp som arbetar på ett bestämt sjukhus som skulle studeras, användes 

bekvämlighetsurval (Henricson & Billhult, 2012).

6



Datainsamlingsmetod

Datainsamlingsmetoden var semistrukturerade intervjufrågor. Deltagarna uppmuntrades att 

prata omkring frågorna vilket var fördelaktigt då exempelvis svarsgraden förväntas bli högre 

då deltagarna får möjlighet att prata fritt om ämnet som författarna bestämt. Intervjuer med 

öppna frågor är en intervjutyp som är vanligt förekommande och anpassbar genom att öppna 

frågor utformas i en intervjuguide (Danielson, 2012). Detta bidrar till att författarna erhåller 

den information de behöver samtidigt som deltagarna med egna ord kan beskriva ämnet och 

ge så många exempel de vill (Polit & Beck, 2008). Intervjufrågorna till en intervjuguide 

utformades av författarna med studiens syfte som utgångspunkt, se bilaga 1. Intervjuerna 

utfördes i olika grupprum på ett sjukhus i Mellansverige, på deltagarnas respektive avdelning 

eller hemma hos deltagarna. Samtliga intervjuer genomfördes av båda författarna 

tillsammans, genom att frågorna på förhand delades upp. Båda författarna hade möjlighet att 

ställa följdfrågor under intervjuernas gång för att uppmuntra till utveckling av svar. Efter att 

deltagarna gett samtycke till ljudupptagning spelades intervjuerna in med en Ipod samt en 

Samsung galaxy S5 mini. De inspelade intervjuerna fördes över till dator och 

genomlyssnades, för att sedan transkriberas inom en vecka.

Tillvägagångssätt

Författarna kontaktade avdelningschefer på respektive psykiatriska vårdavdelningar för att ge 

information om studiens syfte och utformning samt be om tillstånd att få genomföra 

intervjuer. Samtliga avdelningschefer som tillfrågades gav sitt godkännande och tilldelades 

studiens projektplan. Avdelningscheferna förmedlade namn till författarna på för studien 

lämpliga deltagare. Därefter tog författarna personlig kontakt med specialistsjuksköterskor på 

deras respektive arbetsplats. De delgavs muntlig samt skriftlig information, se bilaga 2. De 

tillfrågades om medverkan till intervjustudien och samtliga tillfrågade tackade ja. I samråd 

med respektive deltagare bokades plats och tid för intervju. Man tog hänsyn till om deltagarna

hade specifika önskemål om plats för intervjun, vilket enligt Polit och Beck (2008) är 

fördelaktigt då miljön för intervjun är lugn med så få störande inslag som möjligt. Sju av 

intevjuerna utfördes under deltagarnas arbetstid eller i anslutning till deras arbetspass. Två 

intervjuer utfördes utanför arbetstid. Intervjuerna pågick mellan 10 och 30 minuter. 
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Forskningsetiska överväganden

Ett forskningsetiskt dilemma kan vara att studiens deltagare kan bli igenkända. För att 

förhindra risken för igenkännande har allt material hanterats konfidentiellt, samtliga intervjuer

har kodats med siffror 1-9. Identiteten på deltagarna är endast kända för författarna. De 

inspelade intervjuerna och transkriberingarna har förvarats säkert och inte visats för någon 

utomstående. Studiens resultat presenteras så att texter inte går att härleda till en enskild 

deltagare. Samtliga deltagare tilldelades muntlig och skriftlig information genom 

informationsblad, detta enligt Etikprövningsnämndens (2002) rekommendationer. Deltagarna 

blev även informerade om att deras medverkan i studien var frivillig samt att de när som helst 

kunde avbryta sin medverkan om de så önskade (Kjellström, 2012). Författarna har under 

arbetet med studien varit medvetna om risken att deltagarna kunde uppleva det svårt att 

berätta om sitt arbete då författarna har varit eller kommer att vara arbetskollegor. Författarna 

har erbjudit samtliga deltagare att få ta del av forskningsresultatet, detta med stöd i Kvale och 

Brinkmanns (2009) åsikter kring etiska frågor. 

Bearbetning och analys

Författarna valde en kvalitativ innehållsanalys som analysmetod beskriven av Graneheim och 

Lundman (2004). Författarna valde att genomföra en manifest innehållsanalys, vilken 

fokuserar på det som direkt uttrycks i texten och lämnar litet utrymme för egna tolkningar. 

Inledningsvis transkriberades intervjuerna ordagrant inom en vecka efter intervjun. 

Författarna läste igenom innehållet flera gånger för att få en känsla för helheten. Utifrån 

studiens syfte formulerades områden. Därefter togs meningsbärande enheter ut som speglade 

syftet. Sedan kondenserades de meningsbärande enheterna för att korta ned men ändå bevara 

det centrala i innehållet. Dessa delades sedan in i subkategorier efter likheter och skillnader i 

innehåll. Därefter namngavs subkategorierna som sedan delades in i kategorier, se tabell 1. 
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Tabell 1: Exempel på innehållsanalysens olika steg

Meningsbärande
enheter

Kondenserande
meningsenheter

Subkategorier Kategorier Områden

Jag jobbar ganska
mycket med 
psykoedukation, 
att jag lär 
patienten om 
patienten vill. Det
är ju det här 
motivera att 
kanske vilja, jag 
tittar ju efter om 
det ens finns ett 
intresse. 

Psykoedukation 
är en del av 
omvårdnaden 
och ges om 
intresse finns 
hos patienten. 

Information 
och 
undervisning

Förebyggande 
och 
hälsofrämjande
omvårdnad

Omvårdnadshandlingar 
som 
specialistsjuksköterskor 
beskriver att de använder
inom den psykiatriska 
heldygnsvården

Egentligen så 
tycker jag inte att 
det är så stor 
skillnad... överlag
kan det ju bara 
vara att man har 
jobbat längre, att 
man känner sig 
ännu tryggare i 
sin roll, och sen 
givetvis har man 
ju läst så att man 
har ju mer 
kunskap som man
kanske inte 
tänker på att man 
har eller inte hade
förut. 

Man upplever 
att det inte är så 
stor skillnad 
men man har 
mer kunskap än 
tidigare

Upplevelse av 
skillnad

Bredare 
kunskap

Specialistsjuksköterskors
upplevelser av sin 
yrkesroll

RESULTAT

Följande två områden formulerades utifrån studiens syfte; ”Omvårdnadshandlingar som 

specialistsjuksköterskor beskriver att de använder inom den psykiatriska heldygnsvården” och

”Specialistsjuksköterskors upplevelse av sin yrkesroll”. Dataanalysen resulterade i sex 

kategorier och elva subkategorier, se tabell 2. Resultatet jämförs med 

kompetensbeskrivningen i text när samtliga kategorier och subkategorier har presenterats. 
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Tabell 2: Områden, kategorier och subkategorier

Områden Kategorier Subkategorier
Omvårdnadshandlingar 
som 
specialistsjuksköterskor 
beskriver att de använder
inom den psykiatriska 
heldygnsvården

Planera omvårdnaden Patientens behov
Närståendes betydelse

Förebyggande och 
hälsofrämjande 
omvårdnad

Information och 
undervisning
Samordnande insatser

Vårdmiljöns betydelse Den estetiska vårdmiljön
Trygghet och säkerhet

Omvårdnad vid 
psykiatrisk tvångsvård

Bemötandet
Tillgodose patientens 
rättigheter
Upplevelser av 
psykiatrisk tvångsvård

Specialistsjuksköterskors
upplevelser av sin 
yrkesroll

Bredare kunskap Fördjupad kompetens
Upplevelse av skillnad

Upplevelser av kollegors
syn på 
specialistsjuksköterskors 
roll

Omvårdnadshandlingar som specialistsjuksköterskor beskriver att de använder inom 

den psykiatriska heldygnsvården

Planera omvårdnaden

Denna kategori innehåller två subkategorier; ”Patientens behov” och ”Närståendes betydelse”.

Specialistsjuksköterskor beskriver att patientens individuella vårdbehov styr planeringen av 

omvårdnaden. Man framhåller att närstående har en viktig funktion i planeringen av 

patientens omvårdnad, då de kan fungera som en informationskälla. 

Patientens behov

Specialistsjuksköterskor beskriver att de i första samtalet med patienter på avdelningen 

inhämtar information för att planera omvårdnaden. Man beskriver att man använder sig av 
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checklistor för att inte gå miste om relevant information. Man identifierar vilka stressande 

faktorer som finns i patientens liv som kan ligga till grund för patientens psykiska ohälsa. 

Detta tar man hänsyn till när man planerar och utför omvårdnaden. 

”Men det är väl ändå viktigt att få fram patientens behov när den kommer in, 

dels vad som är inläggningsorsaken, vad det finns för sårbarheter, vad det finns

för problem runt omkring, sånna saker, vilka behov har personen? Identifiera 

det till rond och läkarsamtal för att liksom binda ihop det där.”

Närståendes betydelse

Specialistsjuksköterskor framhåller vikten av att involvera närstående i patientens omvårdnad.

Vid ankomst till avdelning tillfrågas patienten om närståendes delaktighet önskas. Man anser 

att närstående kan ha information kring patienten som patienten själv kan ha svårt att 

förmedla. Man anser att det finns ett värde i att närstående är delaktiga i patientens 

utskrivningsplanering för att öka patientens trygghet inför utskrivning. 

”Jag brukar alltid fråga...//..vilka är närstående, är de kontaktade och så 

vidare. Jaa, det brukar ju vara så tycker jag att man vill veta mer, man vill ha 

en bredare bild av patienten, och då är det ju bra med anhöriga.”

Det framkommer även svårigheter att involvera närstående i den utsträckning man önskar 

relaterat till korta vårdtider eller att patienten inte ger sitt medgivande att ta kontakt med 

närstående. Det beskrivs även att man endast har kontakt med närstående tidigt i patientens 

vårdförlopp. Man anser att kontakten med närstående är viktig för att kunna identifiera deras 

behov av information och stöd. 

”...om jag får så pratar jag gärna med närstående i telefon eller när de kommer

på besök, och nästan alla säger ju ja. Och då försöker jag ha ett samtal där jag 

lugnar och stöttar...//...jag tycker att det är jätteviktigt när de ska gå därifrån 

ska de kunna känna att de kan andas ut lite, att deras anhörig som är sjuk är i 

trygga händer. Även om det är lite struligt omkring försöker jag ändå förmedla 

hopp och stöd.”
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Förebyggande och hälsofrämjande omvårdnad

Denna kategori innehåller två subkategorier; ”Information och undervisning” och 

”Samordnande insatser”. Resultatet visar att en del av omvårdnadsarbetet för 

specialistsjuksköterskor är att informera patienter kring vården, symtom och läkemedel, samt 

att hjälpa patienter att hitta strategier för att hantera stressorer. En annan del av 

omvårdnadsarbetet är att samordna ett tvärprofessionellt arbete för att förebygga akut 

återinsjuknande i framtiden. 

Information och undervisning

Den information och undervisning till patienterna som specialistsjuksköterskor beskriver att 

de använder i omvårdnadsarbetet innefattar information om patientens diagnos eller 

funktionshinder, tidiga symtom på insjuknande. Att informera om läkemedels verkan, 

biverkan och vad patienten kan förvänta sig av sin medicinska behandling ingår även i 

omvårdnadsarbetet. 

”...man pratar om varför man har ångest, att man förklarar hur ångest fungerar

i kroppen och vad som händer.” 

Man beskriver vikten av att anpassa informationen efter patientens kognitiva funktionsnivå, 

om det finns en mottaglighet och intresse hos patienten. 

”Det ska man kunna, utifrån patientens funktionsnivå lägga också information 

och pedagogiken på den nivån. Det hör till omvårdnaden.”

Specialistsjuksköterskor framhåller att man i det hälsofrämjande arbetet ser till patientens 

friska sidor, de resurser patienten har. Man arbetar med att motivera till fysisk aktivitet och ett

gott näringsintag. Det tillhör även specialistsjuksköterskors ansvarsområde att ha ett kritiskt 

förhållningssätt till patientens läkemedelslista och kunna argumentera för att onödiga preparat

seponeras. 

”...ha ett kritiskt tankesätt till mediciner, att de verkligen ska vara motiverat. 

Annars kan ju mediciner vara icke hälsofrämjande för patienterna. Om de står 
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på väldigt omotiverade mediciner så bör vi ha det perspektivet som 

specialistsjuksköterska, så att vi kan se och argumentera för att även då 

medicinlistorna saneras från onödiga preparat som bara riskerar att göra 

patienterna illa.”

Samordnande insatser

Man beskriver att specialistsjuksköterskor har en samordnande funktion för att förebygga att 

patienter återinsjuknar i psykisk ohälsa. Omvårdnadsarbetet under vårdtiden omfattar ett 

samarbete med öppenvård, kurator och kommunala instanser för uppföljande åtgärder. 

”...om vi har en patient som kommer återkommande, som har inläggningar 

såhär... vad kan vi göra förebyggande i framtiden för att hjälpa den här 

personen att inte hamna i slutenvården igen. Vad är det som fallerar? ...att 

styra upp då kommunal planering, att vi kan göra några övriga förändringar 

för att undvika, det ser jag som ett förebyggande arbete som vi gör på 

avdelningen.”

Man framhåller att det är viktigt att förmedla till patienten att det finns någon som följer upp 

dem när de kommer hem. Det skapar trygghet för patienten under vårdtiden, vilket beskrivs 

som en viktig del i omvårdnaden. 
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Vårdmiljöns betydelse

Denna kategori innehåller två subkategorier; ”Den estetiska vårdmiljön” och ”Trygghet och 

säkerhet”. Resultatet visar att specialistsjuksköterskor beskriver att en trygg vårdmiljö i stor 

utsträckning påverkar omvårdnaden. Säkerhetsaspekten är något som samtliga deltagare lyfter

fram som viktig både för patienter och medarbetare.  

Den estetiska vårdmiljön

Man anser att vårdmiljön ska ha en inbjudande atmosfär, ordning och reda bidrar till ett 

positivt intryck. Att patienterna har enkelrum är något man sett som fördelaktigt i patienternas

omvårdnad. Vårdmiljön ska vara ändamålsenlig för den specifika vård som verksamheten 

bedriver. Här lyfter man fram att miljön ska uppmuntra till beteendeaktivering i olika former, 

det ska finnas möjlighet till distraktion. Man framhåller även att en lugn, städad miljö som 

begränsar syn- och hörselintryck kan vara fördelaktigt för patienter med vissa 

sjukdomstillstånd. Man beskriver att en del av vårdmiljön är ett bemötande gentemot 

patienter.

”...jag tror på att man behöver lugn, man behöver ljus, man behöver värme, att 

det ska vara ombonat. Det behöver inte vara som hemma, det är inte det, men 

det ska vara välkomnande...// Det är jätteviktigt att man kan få ett eget krypin, 

att någonstans vara där det känns lugnt och trevligt i den mån det går.”

Trygghet och säkerhet

Man upplever att trygghet i omvårdnadsarbetet hos personalen inger trygghet hos patienter. 

Specialistsjuksköterskor beskriver att deras ökade kunskap har bidragit till en bättre 

handlingsberedskap i svåra situationer. Man beskriver att man vid situationer när patienter blir

utåtagerande försöker skapa en lugn miljö, genom att ta patienten avsides för att värna om alla

patienters säkerhet. 
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”Jag tycker inte att det händer så ofta, jag känner mig ofta trygg, och känner 

man sig ofta trygg och litar på patienterna då tycker jag inte att det uppstår så 

mycket. Men visar man att man känner sig otrygg då tycker jag att det uppstår 

mer problem. Jag litar på patienterna och säger det, ofta det händer det ju inte 

så mycket...”

Flertalet av deltagarna upplever att säkerhetsnivån för patienter är hög, man beskriver att man 

arbetar för att förebygga hot- och våldsituationer och vara observant på tidiga tecken. Man 

undviker mycket ensamarbete så att säkerheten för personalen inte äventyras. Man har även 

som rutin att patienter inte får ha potentiellt farliga föremål på avdelningen. 

”...om man tänker säkerheten för patienten själv så har vi nog uppnått taket för 

vad som är rimligt att kontrollera en människa utan att kränka dess integritet. 

För steget härnäst blir ju nästan mer konstant tillsyn, vak eller kameror och det 

kommer inte integritetsmässigt vara skäligt.”

Omvårdnad vid psykiatrisk tvångsvård

Denna kategori innehåller tre subkategorier; ”Bemötandet”, ”Tillgodose patientens 

rättigheter” och ”Upplevelsen av psykiatrisk tvångsvård”. Specialistsjuksköterskor beskriver 

att patienter som vårdas under lagen om psykiatrisk tvångsvård har ett stort behov av stöd och

information. Man upplever att man som specialistsjuksköterska har ett ansvar i att informera 

patienter utifrån de förutsättningar som finns samt att anpassa informationen utifrån patientens

kognitiva förmåga. 

Bemötandet

Man beskriver att bemötandet gentemot patienter som vårdas under LPT ska vara likvärdigt 

bemötandet till patienter som vårdas frivilligt. Man upplever att ett gott bemötande och att 

tillgodose patienternas idividuella önskemål främjar till att patienterna tar emot vård frivilligt. 

Man beskriver att ett gott bemötande är viktigt framför allt vid tvångsåtgärder, att man finns 
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där för patienten som tröst och stöd i en svår situation samt att man visar respekt för 

patientens autonomi i så stor utsträckning som möjligt. 

”Att hela tiden försöka bemöta dem på ett bra sätt, att sitta bredvid dem och 

inte sitta längst bort i rummet och kanske ha en hand på axeln. Försöka stötta 

och att de ska få komma upp ur bältningen så fort som möjligt...”

Tillgodose patientens rättigheter

Specialistsjuksköterskor belyser att en del av deras arbete är att informera patienter som 

vårdas under LPT om deras rättigheter. Man anser att det är viktigt att informera om varför 

patienten vårdas under LPT, vad de kan förvänta sig under vårdtiden samt om sjukvårdens 

uppgift och avsikt. Man beskriver även att informationen ska individanpassas utifrån 

patientens kognitiva förmåga och sjukdomstillstånd, detta ställer höga krav på 

specialistsjuksköterskan. 

”Så det ställer högre krav på information, pedagogik till patienten, att man 

informerar om dess rättigheter och man informerar också om 

förutsättningarna...// Det hör till omvårdnaden. Så vi i synnerhet kanske bör 

vara kontaktpersoner till tvångsvårdade för att också säkerställa att det är en 

god kvalitet, en god lägstanivå just för de här individerna som inte kan välja 

själva att gå ut när de vill.”

Upplevelsen av psykiatrisk tvångsvård

Att vårda patienter mot deras vilja är en etisk svårighet upplever specialistsjuksköterskor. 

Man upplever att man kränker patienternas integritet när de är tillfälligt frihetsberövade och 

ibland även utsätts för tvångsåtgärder så som fastspänning, avskiljning och medicinering. 

Detta upplever specialistsjuksköterskor som den svåraste delen i arbetet med patienter som 

vårdas under LPT. Man beskriver även etiska svårigheter i vården av tvångsvårdade patienter 

när man ser att patienterna försämras av inneliggande vård. Man kan också uppleva att 

omvårdnaden för patienterna underlättas och förbättras när man som vårdpersonal har lagstöd 
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för att begränsa patienterna som har behov av det. Man framhåller att det är viktigt att man i 

arbetsgruppen bör ha etiska diskussioner kring tvångsvård och tvångsåtgärder då det påverkar 

alla i personalen. 

”Jag tycker att det är svårt att bälta en människa, för det är alltid en oerhörd 

kränkning. Det är viktigt med uppföljning kring det sen. Det svåra tycker jag 

helt enkelt är den här enorma kränkningen det är att låsa in någon mot sin 

vilja.”

Specialistsjuksköterskors upplevelser av sin yrkesroll

Bredare kunskap

Denna kategori innehåller två subkategorier; ”Fördjupad kompetens” och ”Upplevelse av 

skillnad”. Specialistsjuksköterskor upplever att skillnaden mellan att arbeta som 

specialistsjuksköterska och grundutbildad sjuksköterska ligger i den fördjupade kunskap de 

har. 

Fördjupad kompetens

Specialistsjuksköterskor beskriver att den fördjupade kunskap som man har erhållit efter 

utbildningen ger ökad förståelse för patienters olika och komplexa problematik. Man upplever

att man är bättre rustad för att möta patienter samt att man känner större trygghet i beslut man 

fattar. En aspekt som specialistsjuksköterskor belyser är deras ökade kunskap kring 

läkemedels verkan och biverkan och att de har ett ansvar i att informera patienter kring deras 

läkemedelsbehandling samt att man upplever att man har en skyldighet att ifrågasätta läkares 

ordinationer. Man beskriver att specialistsjuksköterskor ska ha ett större ansvar för patienter 

som vårdas under LPT och även ha ansvar för att utbilda och handleda övrig personal i LPT-

frågor. 
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”...jaa man har ju mer kunskap i sig. Man har ju betydligt mer att ge 

patienterna när det gäller allomfattande psykiatri. Man har ju bättre förståelse 

för alla de olika sjukområdena inom psykiatri. Och det är alltid en fördel om 

man har patienter som har dubbeldiagnoser till exempel...// Man är bättre 

rustad för att möta patienterna i samtal eller över huvud taget tack vare att man

har bredden.”

Upplevelse av skillnad

Man beskriver att skillnaden mellan att arbeta som grundutbildad sjuksköterska och 

specialistsjuksköterska är svårmätbar. Man tycker inte att det är någon större skillnad i de 

praktiska omvårdnadsuppgifterna man utför, utan skillnaden ligger i specialistsjuksköterskans

kompetens. Man har en bredare helhetssyn kring patientens omvårdnad och en bättre klinisk 

blick. Man upplever att den etiska medvetenheten har förbättrats efter utbildningen och att 

man har en ökad förståelse för patienters beteende utifrån deras sjukdomstillstånd. 

”Skillnaden nu mot då är väl kanske, förmodligen en större förståelse för vad vi

egentligen gör. Det är väldigt kvalitativa värden som är svåra att stylta upp vad

som skiljer en specialistsjuksköterska jämfört med en grundutbildad...// Det 

handlar inte så mycket om de praktiska uppgifter som vi får göra som är 

skillnaden, utan det är det totala kunnandet som ska skilja från en 

grundutbildad, helhetssynen...”

Upplevelser av kollegors syn på specialistsjuksköterskan

Denna kategori handlar om specialistsjuksköterskors upplevelse av kollegors bemötande och 

syn på deras yrkesroll. Man beskriver att annan personal vänder sig till 

specialistsjuksköterskor vid svåra och komplicerade uppgifter. Man förväntas ta mer ansvar 

och ha en arbetsledande funktion. Man beskriver att man har fått förtroende av chefer att 

medverka vid olika projekt och utvecklingsarbeten där det krävs en viss formell kompetens, 
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man upplever att ens förvärvade kompetens tillvaratas av chefer. Man upplever dock att 

läkare är osäkra på specialistsjuksköterskors kompetens och inte tillvaratar den. 

”Det förväntas att jag tar mer ansvar, att jag ska kunna leda personalen på ett 

tryggt och bra sätt, vara den som kan mest, vet mest och kan guida bäst. Vara 

den personen som folk vänder sig till för att de är trygga med att om de gör fel 

så har man förståelse för det och visar hur man ska göra saker och ting. Det 

förväntas helt enkelt att man driver avdelningen runt på ett vettigt sätt.”

DISKUSSION

Sammanfattning av huvudresultat

Syftet med denna studie var att undersöka vilka omvårdnadshandlingar som 

specialistsjuksköterskor inom psykiatrisk vård beskriver att de använder inom psykiatrisk 

heldygnsvård samt att undersöka hur de upplever sin yrkesroll. Huvudresultaten av studien 

sammanfattades i två övergripande områden; Omvårdnadshandlingar som 

specialistsjuksköterskor beskriver att de använder inom den psykiatriska heldygnsvården och 

Specialistsjuksköterskors upplevelse av sin yrkesroll. Följande sex kategorier kunde placeras 

in i de två nämnda områdena; planera omvården, förebyggande och hälsofrämjande 

omvårdnad, vårdmiljöns betydelse, omvårdnad vid psykiatrisk tvångsvård, bredare kunskap 

samt upplevelser av kollegors syn på specialistsjuksköterskors roll. De fem förstnämnda 

kategorier innehåller två till tre subkategorier. I den psykiatriska omvårdnaden ska 

specialistsjuksköterskor utifrån patienters behov planera omvårdnadsåtgärder. De arbetar 

förebyggande och hälsofrämjande genom att informera och undervisa patienter samt 

samordna vården med andra vårdinstanser. Specialistsjuksköterskor beskriver att genom ett 

gott bemötande och att alltid beakta säkerhetsaspekten skapar trygghet på avdelningen. Ett av 

specialistsjuksköterskors specialområden är att vårda patienter som står under lagen om 

psykiatrisk tvångsvård där specialistsjuksköterskan ska vara väl insatt i det juridiska och ha ett

övergripande ansvar för dessa patienters omvårdnad. Specialistsjuksköterskor inom 

psykiatrisk omvårdnad upplever att de har en bredare kunskap och har en fördjupad 
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kompetens. De beskriver att de har en ökad förståelse för patienters komplexa problematik. 

Den största skillnaden mellan grundutbildade sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor är 

det totala kunnandet, att man har en övergripande helhetssyn. Man upplever att övrig 

vårdpersonal förväntar sig att specialistsjuksköterskor ska vara de som kan mest och att de ska

ha en handledande roll. 

Resultatdiskussion

Planera omvårdnaden

Studiens resultat visar att när specialistsjuksköterskor planerar omvårdnaden för patienter 

utgår de från patientens behov. Det är vanligt att man använder sig av checklistor vid 

ankomstsamtalet för att säkerställa att relevant information framkommer. Omvårdnaden 

utformas utifrån inläggningsorsak. I ett tidigt skede försöker man identifiera omkringliggande 

faktorer som påverkar patientens psykiska hälsa negativt för att på bästa sätt hjälpa patienten. 

Detta beskriver även Cowman et al. (2001) i sin studie där planeringen av omvårdnaden 

utformas utifrån patienters behov och deras förutsättningar att hantera sin sjukdom. Crosland 

och Kai (1998) berskriver att specialistsjuksköterskor i mötet med patienter är lyhörda på 

patienters behov. Föreliggande studie visar att närstående är en viktig del i patientens 

omvårdnad. Dels fyller de en viktig funktion i informationsinsamling kring patienten och dels 

har de en betydelsefull roll i patientens utskrivningsplanering. Man anser att 

omhändertagande av närstående är viktigt då närstående ofta har behov av information och 

stöd. I en studie av Schröder och Ahlström (2004) belyser man vikten av att involvera 

närstående i patienters omvårdnad i ett led att klargöra hur det sociala nätverket ser ut för att 

uppnå en god vård. I specialistsjuksköterskors kompetensområde ingår det att 

specialistsjuksköterskor ska utifrån patienters perspektiv och subjektiva upplevelse planera 

och genomföra omvårdnadshandlingar. Man ska ha ett personcentrerat förhållningssätt och ta 

tillvara patienter och närståendes erfarenheter och behov i planering och utförande av 

omvårdnadshandlingar (Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor, 2014). 

Förebyggande och hälsofrämjande omvårdnad
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Studiens resultat belyser att information och undervisning till patienter är en del av 

omvårdnadsarbetet vilket kan innefatta information kring diagnos, hur symtom yttrar sig och 

läkemedelseffekter. Man anpassar informationen till patienters funktionsnivå och 

mottaglighet. Detta beskrivs i en studie av Jackson och Stevenson (1999) att patienterna 

förväntar sig av specialistsjuksköterskor, att de ska kunna ge expertkunskap om patienters 

sjukdom. Travelbee (2009) menar att omvårdnad bygger på en existentialistisk människosyn 

och att lidande och smärta är en del av livet som människa. Sjuksköterskor med sin 

specialiserade kunskap har förmåga att använda sin kunskap i syfte att hjälpa andra individer 

att förebygga sjukdom, finna hälsa och hitta en mening med sjukdomen. Detta speglar även 

resultatet av föreliggande studie som visar att förebyggande och hälsofrämjande omvårdnad 

även handlar om att bejaka patienters friska sidor och att hjälpa dem att hitta strategier så att 

de själva kan hantera sin sjukdom och problematik. Specialistsjuksköterskor har en stor 

funktion i samordningsprocessen med olika instanser som till exempel öppenvård och 

kommun, i syfte att förebygga återinsjuknande och uppföljning efter utskrivning. Att arbeta 

förebyggande och hälsofrämjande samt att involvera andra tvärprofessionella aktörer i 

omvårdnadsarbetet ingår i specialistsjuksköterskans kompetensområde. Patienter ska erbjudas

insatser i syfte att främja egenvård. Man ska främja patienters autonomi genom undervisning, 

rådgivning och information (Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor, 2014). 

Vårdmiljöns betydelse

Studiens resultat visar att specialistsjuksköterskor framhåller att en trygg vårdmiljö är en 

betydande faktor i omvårdnaden. Det framgår att den estetiska vårdmiljön ska vara funktionell

för verksamheten vilket kan innebära att den ska uppmuntra till aktivitet eller vara avskalad 

för att minska på syn- och hörselintryck. Man anser även att miljön där patienterna vistas ska 

vara lugn och städad. Enligt en rapport från SBU (1999:4) belyser man vårdmiljöns betydelse 

för patienter med psykossjukdom. Där har det visat sig vara betydelsefullt att ha struktur på 

det dagliga livet och minska distraherande stimuli. Resultatet av föreliggande studie belyser 

vikten av den psykosociala vårdmiljön, vilket innebär ett gott bemötande gentemot 

patienterna. När vårdpersonalen ger ett gott bemötande och utstrålar tygghet så inger det 

trygghet även hos patienterna. Enligt Johansson (2006) kan personalen bidra till en god 

atmosfär genom att erbjuda trygghet, värme och samarbete. Detta skapar en god vårdmiljö på 
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avdelningen och bidrar till att patienterna kan känna trygghet. En god atmosfär påverkar även 

interaktionen mellan patienter och personal. Även Travelbee (2009) beskriver i sin 

omvårdnadsteori att det är genom att skapa en mellanmänsklig relation man kan uppnå 

omvårdnadens mål i en omvårdnadssituation. Detta genom att hjälpa en individ att kunna 

handskas med sin upplevelse av sjukdom. En stor del i psykiatrisk slutenvård har i resultatet 

av föreliggande studie visat sig vara att förebygga hot- och våldsituationer. Man är observant 

på tidiga tecken, undviker ensamarbete och har rutiner som gynnar säkerheten som till 

exempel att patienter inte får ha potentiellt farliga föremål på avdelningen. 

Specialistsjuksköterskor ska enligt kompetensbeskrivningen verka för en trygg och säker 

vårdmiljö som är estetiskt tilltalande och ändamålsenlig. (Psykiatriska riksföreningen för 

sjuksköterskor, 2014).

Omvårdnad vid psykiatrisk tvångsvård

Studiens resultat visar att specialistsjuksköterskor bör ha det övergripande 

omvårdnadsansvaret för patienter som vårdas under LPT. De beskriver att det ställs höga krav

på specialistsjuksköterskor att informera dessa patienter kring vårdens avsikt och patientens 

rättigheter. De framhåller att bemötandet gentemot tvångsvårdade patienter ska vara likvärdigt

bemötandet till patienter som vårdas frivilligt, vilket överensstämmer med Olofsson och 

Jacobssons (2001) studie där man beskriver betydelsen av en god relation mellan 

vårdpersonal och patient. I föreliggande studie framhåller specialistsjuksköterskor att man ska

tillgodose tvångsvårdade patienters önskemål så långt det är möjligt, då de anser att det kan 

bidra till att dessa patienter tar emot vård frivilligt. Specialistsjuksköterskor poängterar att 

bemötandet gentemot tvångsvårdade patienter är viktigt, framförallt vid utförandet av 

tvångsåtgärder då man ska visa respekt för patientens autonomi i så stor utsträckning som 

möjligt. Travelbee (2009) beskriver i sin teri att sjuksköterskor kan hjälpa patienter att hantera

lidande genom att understödja hoppet. Olofsson och Jacobsson (2001) beskriver att en god 

relation mellan patienter och specialistsjuksköterskor har betydelse för vården. Visar 

specialistsjuksköterskor respekt och förståelse för patienter kan det obehag som uppstår vid 

tvångsåtgärder ha en lindrande effekt. Enligt Nordin och Lützén (2010) ska patientens 

autonomi alltid tas i beaktande vilket kan bli problematiskt då patienter motsätter sig vård och

framförallt vid tvångsåtgärder. Det ställer höga etiska krav på specialistsjuksköterskor. 
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Specialistsjuksköterskor i föreliggande studie upplever etiska svårigheter i vården av 

tvångsvårdade patienter. Den största svårigheten är att hantera det faktum att patienternas 

integritet kränks, man framhåller dock att tvångsvården i de flesta fall gynnar patienter på sikt

och leder till förbättring. Detta styrks av Olofsson och Norberg (2001), att svårigheter att 

utföra tvångsåtgärder uppvägs av att man upplever att man gör någonting för att förhindra att 

patienterna kommer till skada. 

Bredare kunskap

Studiens resultat visar att specialistsjuksköterskor beskriver att deras fördjupade kunskap 

inom den psykiatriska vården har ökat deras förståelse för patienters komplexa sjukdomsbild. 

Man känner en större trygghet i mötet med patienter samt i beslutsfattande. Man upplever att 

man har mer kunskap kring läkemedel och att man lättare kan ta diskussioner med läkare 

angående patienters läkemedelsbehandling. Enligt Rungapadiachy et al. (2006) ska 

specialistsjuksköterskor vara omvårdnadsexperter samt vara språkrör för patienter. Happel et 

al. (2010) beskriver att specialistsjuksköterskor ska ha en helhetssyn kring patienters 

omvårdnad. Vilket även framgår i föreliggande studie då specialistsjuksköterskor framhåller 

deras bredare helhetssyn kring patienters omvårdnad. Resultatet visar att den största 

skillnaden mellan en grundutbildad sjuksköterska och en specialistsjuksköterska är det totala 

kunnandet, en bredare helhetssyn. Man ser inte lika stora skillnader i de praktiska 

omvårdnadsuppgifterna vilket överensstämmer med Chien och Ips (2001) studie där 

specialistsjuksköterskors arbetsuppgifter överlappar med de grundutbildade sjuksköterskornas

arbetsuppgifter. I föreliggande studie framhåller man att de kommunikativa färdigheterna i 

mötet med patienter har förbättrats, vilket i en studie av MacLaughlin (1999) beskrivs vara en 

av de viktigaste färdigheter en specialistsjuksköterska ska ha. Enligt kompetensbeskrivningen 

ska specialistsjuksköterskor kunna bedöma behov av insatser såväl som rimlighet i 

läkemedelsordinationer. Man ska besitta en fördjupad kunskap om läkemedels effekter och 

utifrån detta informera patienter och närstående (Psykiatriska riksföreningen för 

sjuksköterskor, 2014). 
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Upplevelser av kollegors syn på specialistsjuksköterskors roll

Studiens resultat visar att man som specialistsjuksköterska har en handledande roll både för 

personal och studenter. Det förväntas att specialistsjuksköterskor har en arbetsledande 

funktion och vara den av omvårdnadspersonalen som kan och vet mest. Detta överensstämmer

med Rungapadiachys et al. (2006) studie som menar att specialistsjuksköterskor har en 

arbetsledande roll och ska leda det dagliga omvårdnadsarbetet. Man upplever att övrig 

vårdpersonal vänder sig till specialistsjuksköterskor vid komplicerade och svåra uppgifter i 

omvårdnadsarbetet. Det framkom dock att specialistsjuksköterskors kunskap inte alltid 

tillvaratas av läkare. Man upplever att läkare är osäkra på specialistsjuksköterskors 

kompetens. 

Metoddiskussion

Författarna valde att göra en kvalitativ deskriptiv intervjustudie då studiens syfte var att 

beskriva och söka förståelse för specialistsjuksköterskors omvårdnadshandlingar inom 

psykiatrisk heldygnsvård. Intervju valdes som datainsamlingsmetod då det enligt Polit och 

Beck (2008) ger deltagarna möjlighet att berätta om sina personliga erfarenheter. Då 

inklusionskriterierna för studien var få och ett begränsat antal lämpliga deltagare fanns att 

värva baserades urvalet på bekvämlighetsurval (Henriksson & Billhult, 2012). Författarna 

anser att undersökningsgruppen blev heterogen då det var en tydlig spridning i 

arbetslivserfarenhet, verksamhetsområden, ålder och manligt och kvinnligt kön. Deltagarna 

har alla genomgått specialistsjuksköterskeutbildningen från år 2001 och framåt. Detta urval 

gjordes då specialistsjuksköterskeutbildningen mot psykiatrisk vård genomgick den senaste 

förändringen år 2001 (HSV, 2010:5), därmed hade alla deltagare likvärdig utbildning. På de 

avdelningar där det fanns flera deltagare lämpliga för studien valdes lämpliga kandidater ut av

avdelningschefen. Detta gjordes för att författarnas personliga relationer med kandidaterna 

inte skulle påverka vilka som valdes ut. Resultatet kan ha påverkats av att författarna har varit 

eller kommer att vara kollegor till deltagarna, vilket kan ha bidragit till att deltagarna upplevt 

det svårt att berätta om sitt arbete och därmed utelämnat viss information. Det skulle dock 
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även kunna bidragit till att deltagarna känt sig trygga och avslappnade under intervjuernas 

gång. Detta är något som författarna hela tiden tagit i beaktande under studiens gång. 

Båda författarna genomförde samtliga intervjuer tillsammans för att utförandet av intervjuerna

skulle bli så likvärdiga som möjligt. Detta underlättade analysprocessen då risken för 

misstolkningar minskade. Datainsamlingen pågick under sammanlagt tre veckor vilket ansågs 

vara fördelaktigt då intervjuerna blev likartade tack vare att författarna inte gjorde några 

förändringar i utförandet av intervjuerna. Författarna anser att hur intervjufrågorna formuleras

har stor betydelse för att uppnå relevant information som svarar på studiens syfte. I 

analysprocessen uppmärksammade författarna att första frågan i intervjuguiden ”Beskriv hur 

du lägger upp arbetet med vårdplanering när du träffar en ny patient” hade kunnat förtydligas 

då deltagarna kunde misstolka frågan. Frågan uppfattades av vissa delatgare som att 

sammankalla till vårdplanering med flera aktörer eller hur man skriver vårdplaner i 

journalsystemet. Syftet med frågan var att ta reda på hur specialistsjuksköterskor planerar 

omvårdnaden för patienter. Detta hade kunnat förtydligas av författarna under intervjuns gång

med hjälp av följdfrågor. Intervjuerna spelades in digitalt så att författarna inte behövde 

fokusera på att skriva svaren utan kunde lägga allt fokus på deltagaren som intervjuades. Ett 

övervägande gjordes kring att i förväg delge deltagarna intervjuguiden så att de kunde 

förbereda sig. Risken med detta var att deltagarna då hade kunnat diskutera intervjuguiden 

med varandra och därmed inte svarat på frågorna utifrån sig själva. Därför valde författarna 

att inte delge intervjuguiden till deltagarna. 

Analysmetoden som användes i studien var en manifest kvalitativ innehållsanalys (Graneheim

& Lundman, 2004). Meningsbärande enheter togs ut ur de transkriberande intervjuerna som 

svarade på studiens syfte. Dessa enheter kondenserades för att få fram det centrala i materialet

och delades sedan utifrån likheter in i kategorier och subkategorier med stöd från 

intervjuguiden. För att stärka studiens trovärdighet presenterades citat från deltagarna under 

samtliga kategorier och subkategorier vilket visar likheter och skillnader mellan kategorierna. 

Författarnas förförståelse för området som studerades kan ha påverkat trovärdigheten i 

studien. För att inte påverka innehållsanalysen och resultatet av studien har författarna strävat 

efter att ha haft ett neutralt förhållningssätt inför deltagarnas upplevelser. Då författarna själva
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arbetar inom psykiatrisk slutenvård kan resultatet undermedvetet påverkats av författarnas 

egna åsikter. 

Studiens trovärdighet återger resultatets tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet (Graneheim

& Lundman, 2004). Trovärdigheten stärktes genom urvalet: att deltagarna arbetade inom olika

verksamhetsområden, varierade i ålder och båda könen representerades. Författarna tog ut 

meningsbärande enheter som inte hade flera betydelser men inte heller för ”smala” enheter då 

det riskerar att fragmentera innehållet. Trovärdigheten i studien stärks av att valda citat 

representerar de flesta av de intervjuade. Intervjuguiden och frågorna har inte förändrats under

datainsamlingens gång vilket ökar resultatets tillförlitlighet. Överförbarheten bör vara stor för 

arbete i psykiatrisk heldygnsvård. Det är dock upp till läsaren själv att avgöra huruvida 

resultatet är överförbart i andra sammanhang. 

Slutsats

Resultatet visar att specialistsjuksköterskor i denna studie arbetar i enlighet med psykiatriska 

riksföreningens kompetensbeskrivning. Specialistsjuksköterskor är omvårdnadsexperter och 

har med sin breda kunskap en övergripande helhetssyn av den psykiatriska omvårdnaden. De 

gör bedömningar av såväl psykiatriska som somatiska omvårdnadsbehov. Resultatet visar att 

skillnaden mellan grundutbildade sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor upplevs vara 

diffus. Därför anser författarna till denna studie att vidare forskning om detta område bör 

göras i syfte att höja specialistsjuksköterskors status. 
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Bilaga 1. 

Intervjufrågor

Bakgrundsfrågor

 Ålder

 Kön

 Antal år inom yrket

 Antal år som specialistsjuksköterska

Intervjuguide

 Beskriv hur du lägger upp arbetet med vårdplanering när du träffar en ny patient.

 Som du vet ska vi som specialistsjuksköterskor arbeta förebyggande och 

hälsofrämjande, beskriv hur du arbetar för att uppnå detta.

 Beskriv hur du tänker kring vårdmiljön för patienten, närstående och medarbetare.

 Ett av våra specialområden är att jobba med patienter som vårdas under lagen om 

psykiatrisk tvångsvård. Beskriv hur du omvårdnadsmässigt arbetar med dessa 

patienter. Upplever du några svårigheter i vården av dessa patienter?

 Beskriv dina upplevelser av psykiatrisk omvårdnad nu som specialistsjuksköterska 

jämfört med när du arbetade som grundutbildad sjuksköterska.

 Fick du andra arbetsuppgifter på din arbetsplats efter avslutad specialistutbildning?

 Upplever du att du fått använda din förvärvade kompetens i ditt kliniska arbete efter 

avslutad specialistutbildning?
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Bilaga 2. 

Informationsblad

Institutionen för folkhälsa- och vårdvetenskap 

Specialistsjuksköterskeprogrammet

Härmed tillfrågas Du om deltagande i en forskningsstudie

Bakgrund och syfte

Syftet med studien är att undersöka vilka omvårdnadshandlingar som specialistsjuksköterskor 

beskriver att de använder inom psykiatrisk heldygnsvård samt att jämföra detta med 

beskrivningen av Psykiatriska riksföreningens kompetensbeskrivning.

Förfrågan om deltagande

Vi har fått kontakt med dig via din avdelningschef eftersom du är specialistsjuksköterska 

inom psykiatri, vilket är studiens inklusionskriterium.

Hur går studien till?

Vi kommer intervjua dig vid ett tillfälle. Vi kommer att rätta oss efter dig gällande tid och 

plats för intervjun så långt det går. Intervjun kommer att ta maximalt 60 minuter. Intervjuerna 

kommer att pågå under vecka 13-15.

Hantering av data och sekretess

Intervjuerna kommer omedelbart kodas så dina persondata eller namn kommer inte lämnas 

vidare eller nämnas i arbetet. Endast författarna kommer att känna till din identitet. Dina svar 
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kommer att behandlas så inga obehöriga kan ta del av dem. Den inspelade intervjun kommer 

direkt efter examination att raderas.

Frivillighet

Ditt deltagande i studien är frivilligt, och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

särskild förklaring.

Om Du undrar över något är du välkommen att kontakta oss.

Maria Ekberg Sofia Henning Lindblad

Maria.Ekberg.2054@student.uu.se Sofia.Henning_Lindblad.2490@student.uu.se

Tel nr: XXX Tel nr: XXX 

Handledare:

Caisa Öster, Leg. Sjuksköterska

caisa.oster@neuro.uu.se
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