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Sammanfattning   

 

Den specialistutbildade sjuksköterskan inom psykiatri innehar en specialistkompetens som 

skapar förutsättningar och möjligheter att kunna stödja och vårda personer med psykisk ohälsa. 

Syftet med studien är att ta reda på psykiatrisjuksköterskans upplevelse av hur 

specialistkompetensen tas tillvara på arbetsplatsen. Kvalitativ metod valdes då 

psykiatrisjuksköterskans upplevelser skulle undersökas. Åtta stycken psykiatrisjuksköterskor 

har intervjuats. Datainsamlingen har sedan analyserats utifrån en induktiv kvalitativ 

innehållsanalys. Ur analysen kunde tre kategorier urskiljas: chefens roll i tillvaratagandet av 

psykiatrisjuksköterskans kompetens, psykiatrisjuksköterskans status och 

psykiatrisjuksköterskans yrkesroll samt sex tillhörande subkategorier. Resultatet visar att det 

finns en skillnad mellan hur psykiatrisjuksköterskan upplever att specialistkompetensen tas 

tillvara på sluten- kontra öppenvården. Psykiatrisjuksköterskan på slutenvården upplevde i 

högre grad att gränserna mellan yrkesrollerna var mer flytande och det fanns ett ointresse från 

chefen att ta tillvara på specialistkompetensen. Psykiatrisjuksköterskan på öppenvården 

upplevde att deras chefer oftare innehade kunskap kring specialistkompetensen samt att det 

fanns en önskan och en möjlighet att ta tillvara på den. Vidare upplevde psykiatrisjuksköterskan 

att specialistkompetensen anses ha lägre status än andra specialistutbildningar. 

Psykiatrisjuksköterskans specialistkompetens kan bidra till en hållbar utveckling genom att 

påverka den psykiska ohälsan i samhället. Detta kan leda till en minskad stigmatisering av 

personer som lider av psykiska sjukdomar och förbättrade långsiktiga ekonomiska och sociala 

förutsättningar i samhället. I resultatdiskussionen belyser författarna samtliga tre kategorier 

som framkommit i resultatet samt vikten av en förbättring av samhällets syn på psykisk ohälsa.  

Denna syn kan i dagsläget stigmatisera de som drabbas samt ha en negativ påverkan på de som 

väljer att arbeta inom psykiatrin.   

Nyckelord: Psykiatrisjuksköterska, psykisk ohälsa, kompetens, yrkesroll, psykiatrisk 

omvårdnad. 
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INLEDNING 

Flertalet rapporter har under de senaste åren angett att den psykiska ohälsan bland Sveriges 

befolkning ökar. Denna växande grupp av människor kan ha komplexa tillstånd som vid behov 

av vård kan kräva specialistkompetens. Detta har inneburit en ökad efterfrågan i vården på 

specialistsjuksköterskor inom psykiatri. I de flesta arbetsannonser som författarna tagit del av 

söks det i dagsläget främst legitimerade sjuksköterskor till psykiatriska 

vårdenheter/mottagningar, med tillägget att det är en merit om den som söker har en 

specialistkompetens inom psykiatri. Författarna har arbetat som sjuksköterskor under flera år 

och upplevde att kollegor med specialistutbildning inom psykiatri hade liknande 

arbetsuppgifter som legitimerade sjuksköterskor. Under utbildningen till 

specialistsjuksköterskor inom psykiatri väcktes därför författarnas intresse för att ta reda på hur 

specialistkompetensen faktiskt tas tillvara på arbetsplatsen.  Specialistsjuksköterska inom 

psykiatri kommer i arbetet att benämnas som psykiatrisjuksköterska.                                                                                                                                                                                                                                                                              

BAKGRUND 

Hälsa  

World Health Organisation:s (WHO) hälsodefinition skrevs 1946 och är sedan dess oförändrad.  

 

“Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely 

the absence of disease or infirmity” (WHO 2018) 

 

Denna definition av hälsa är dock omdebatterad då den snarare kan tolkas som ett ideal än en 

möjlig verklighet (Dahlberg & Segesten 2010, s.47). Dahlberg och Segesten (2010, ss. 47–49) 

skriver att hälsa innefattar hela människan och kan beskrivas som en upplevelse av att kroppen 

och själen är i balans. Vidare innebär det även en känsla av stabilitet i relationen till omvärlden. 

De flesta människor ser god hälsa som någonting viktigt, men då upplevelsen av god hälsa är 

individuell blir vägen dit olika för olika människor Att på olika sätt hjälpa människor i deras 

hälsoprocesser för att uppnå så god hälsa som möjligt är vårdens främsta mål men kräver 

förståelse för komplexiteten i detta fenomen  

 

Psykisk hälsa 

WHO (2014) definierar psykisk hälsa som ett tillstånd av välbefinnande där individen ges 

möjligheten att se sina egna förmågor och hantera normala mängder av stress, samt att kunna 

arbeta och därmed ha möjligheten att bidra till samhället Vidare betonas det fundamentala i 

upplevelsen av mental hälsa både på individ- och samhällsnivå och att det därmed kan betraktas 

som en avgörande världsangelägenhet. Bremberg och Dalman (2015, s.13) skriver att 

kunskapsområdet psykisk hälsa är relativt ungt, vilket kan vara en bidragande orsak till att 

definitionen ses som otydlig, detta kan påverka synen på vad som ska mätas och hur det ska 

mätas. Dock är de flesta överens om att det innebär någonting mer än enbart frånvaro av psykisk 

ohälsa.  

 



2 

 

Psykisk ohälsa  

I flera avseenden utvecklas folkhälsan i Sverige positivt, ett av undantagen är dock den psykiska 

ohälsan (Folkhälsomyndigheten 2017b, ss.11–12). Psykisk ohälsa innefattar alltifrån mildare 

symtom till svåra psykiatriska tillstånd som kan variera i varaktighet och intensitet. För milda 

symtom behöver det inte finnas en psykiatrisk diagnos i botten men det kan förorsaka lidande 

(Folkhälsomyndigheten 2017a, s. 2). I åldern 16–84 år har andelen människor som upplever 

besvär av ångest, oro eller ängslan ökat under perioden 2001–2016. Det är oftare kvinnor än 

män som uppger ett nedsatt psykiskt välbefinnande. I åldern 16–84 år var siffrorna 19 procent 

för kvinnor respektive 13 procent för män (Folkhälsomyndigheten 2017b, ss.11–12).   

 

Att uppleva lidande och smärta är oundvikligt i livet. Frågorna kring när lidandet blir så svårt 

att det kallas psykisk ohälsa eller när vi behöver vård och behandling för de känslor vi upplever 

går inte att ge svar på. Hur vi upplever smärta är individuellt liksom hur vi hanterar den. 

Sannolikt är det så att fler tillstånd idag tros vara behandlingsbara i takt med att hälso- och 

sjukvården blir alltmer avancerad (Skårderud, Haugsgjerd & Stänicke 2010, ss. 19–28). 

Sjukfrånvaron i Sverige för psykiatriska diagnoser ökade kraftigt mellan 2010 och 2015 med 

82 000 (2010) startade sjukfall, till 139 000 (2015) startade sjukfall, och den totala 

vårdkostnaden för patienter inom vuxenpsykiatrin var 9,8 miljarder kronor 2016 

(Socialstyrelsen 2017a, s.13).  

 

Ökningen av den psykiska ohälsan innebär att den psykiatriska hälso- och sjukvården framöver 

behöver lägga mer fokus på hälsofrämjande åtgärder. Idag försöker den psykiatriska vården 

alltmer att utgå ifrån ett helhetsperspektiv samtidigt som den brottas med att den fortsatt i mångt 

och mycket utgår ifrån en naturvetenskaplig grundsyn. De senaste 50 åren har vården för 

personer med psykisk ohälsa utgått ifrån medicinsk behandling och livskvaliteten för denna 

patientgrupp har generellt inte ökat, tvärtom så är både överdödligheten och den fysiska hälsan 

sämre än hos befolkningen i övrigt. Den psykiatriska vården behöver framöver arbeta 

hälsofrämjande genom att både reducera psykiska sjukdomssymtom samtidigt som den stöttar 

patienten genom att arbeta patientcentrerat (Jormfeldt & Svedberg 2014, ss. 78–79). Den 

patientcentrerade vården utgår ifrån patientens eget perspektiv, och därigenom ges patienten så 

långt som det anses genomförbart, en möjlighet att påverka sin omvårdnadsplan (Wiklund 

Gustin 2014a, s. 461).   

 

Psykiatrisk omvårdnad   

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) är målet för hälso- och sjukvården en god hälsa 

och vård på lika villkor för hela befolkningen. Hälsofrämjande insatser och omvårdnad är två 

områden som innebär samma sak; vikten att sätta människan i centrum. Genom att 

inte enbart fokusera på ett sjukdomstillstånd utan se människan som en helhet lindras lidande 

och patientens hälsoprocesser främjas (Wiklund Gustin 2014b, s.31). De tre centrala delarna i 

den psykiatriska omvårdnaden är delaktighet, allians och inflytande över den egna vården. 

Genom att ge råd och stöd utifrån vad personen själv anser sig behöva ges möjlighet till en ökad 

upplevelse av hälsa (Jormfeldt & Svedberg 2014, s.86) 
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Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor (2014, s.7) beskriver hur omvårdnad som 

disciplin har sin grund i humanvetenskapen. Den utgår ifrån att ge alla människor möjlighet, 

oavsett psykiska funktionsnedsättningar eller psykisk sjukdom, att få bestämma över sitt eget 

liv. Det kan ske genom att få hjälp med att skapa strategier att hantera sina känslor, sin sjukdom 

och eventuella konsekvenser. Genom att sätta upp mål och delmål i livet ges även möjligheten 

att utvecklas som person.  

 

Ämnet psykiatri anses som en nödvändighet inom alla delar av hälso- och sjukvården då det 

handlar om att kunna bemöta och kommunicera med personer som har en psykiatrisk 

problematik. Psykiatrisk omvårdnad anses därför av sjuksköterskestudenter vara viktig 

samtidigt som det konstateras att den enbart utgör en liten del av undervisningen. Därmed ses 

utbildningsinnehållet riktat mot psykiatrisk omvårdnad i behov av förstärkning (Furåker & 

Nilsson 2006, s. 25). 

  

Den legitimerade sjuksköterskan  

Svensk sjuksköterskeförening upprättade år 2017 en ny kompetensbeskrivning för den 

legitimerade sjuksköterskan för att lyfta kompetensen från lokal till nationell nivå. I 

beskrivningen listas sex kärnkompetenser som den legitimerade sjuksköterskan ansvarar för i 

omvårdnaden av patienter (SSF 2017). Personcentrerad vård: I samverkan med patienten och 

dess närstående förstå, planera, genomföra och utvärdera omvårdnaden av patienten. Ge 

förutsättningar för att patientens behov och egna syn på hälsa ska kunna tas tillvara inom 

vården. Samverkan i team: Komplettering av kompetenser samt samarbete och utvärdering av 

teamets medlemmar för att säkerställa en god omvårdnad för patienten. Evidensbaserad vård: 

Säkerställa kunskapsutveckling inom vården genom att kritiskt granska vetenskaplig litteratur 

och implementera metoder med bästa tillgängliga evidens och beprövad erfarenhet i 

omvårdnadsprocessen. Förbättringskunskap och kvalitetsutveckling: Kunskap kring 

utformningen vårdorganisationers system samt följa upp och mäta kvaliteten på vården för att 

kunna utveckla och förbättra omvårdnaden baserat på patientens egna behov och resurser. 

Säkerställa en vårdmiljö som är säker och god genom ett systematiskt förbättringsarbete. Säker 

vård och informatik: Genom patientsäkert arbete förebygga vårdskador. Läkemedelshantering 

och överföring av information på ett säkert sätt. Kunskap kring utvecklingen samt etiska 

frågeställningar vid användandet av elektroniska verktyg och tjänster. Kunskap kring 

dokumentation och stärka patientens egenvård genom att ge patienten information och tillgång 

till sin journal. Ledarskap och pedagogiska insatser i omvårdnadsarbetet: Skapa förutsättning 

för en säker och god vård i det patientnära omvårdnadsarbetet. Leda och motivera medarbetare 

samt ge konstruktiv kritik och uppmana till etiska reflektioner. Handledning och utbildning av 

studenter och medarbetare såväl som patienten och dess närstående för att främja hälsa och 

förebygga ohälsa (SSF 2017).  
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Tillgång och efterfrågan på legitimerade sjuksköterskor  

År 2015 var det drygt 123 000 som arbetade som sjuksköterskor i Sverige (Socialstyrelsen 

2018a, s. 60). Tillgången på sjuksköterskor som är sysselsatta inom hälso- och sjukvården har 

överlag ökat över tid medan de specialiserade sjuksköterskorna överlag har minskat. Det finns 

ett stort intresse för vårdyrkena då antalet startplatser för utbildningar till sjuksköterska har 

ökat mellan 2010–2015. Det går även att konstatera att de som genomgått en utbildning till 

sjuksköterska oftast stannar både inom yrket såväl som inom hälso- och sjukvården. Så många 

som nio av tio sjuksköterskor är kvar inom hälso- och sjukvården både fem och tio år efter att 

de fått sin legitimering. Trots detta uppger samtliga landsting och regioner förutom en, att deras 

efterfrågan på grundutbildade sjuksköterskor överstiger tillgången (Socialstyrelsen 2017b, 

ss. 12–29).   

 

Den specialistutbildade sjuksköterskan i psykiatri 

Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor (PRF 2014) listar i sin kompetensbeskrivning 

fyra olika områden som den specialistutbildade sjuksköterskan i psykiatri ska ha fördjupade 

kunskaper i jämfört med den legitimerade sjuksköterskan.  Psykiatrisk omvårdnad: Utifrån ett 

patientcentrerat perspektiv ge personer med psykisk ohälsa en möjlighet till god hälsa samt 

erbjuda vård på lika villkor. Genom vårdplanering samt utvärdering av den psykiatriska 

omvårdnaden tillvarata patienten och dess närståendes resurser i psykiatrisk hälso- och 

sjukvård. Medicinskpsykiatrisk kompetens: Kunskap om den psykiska utvecklingen och 

samsjuklighet. Ställningstagande och beslutande kring läkemedelsordination och/eller effekter 

av läkemedelsbehandling. Förebygga och förhindra situationer som riskerar att medföra 

vårdskada. I dialog med patient och närstående informera om psykofarmaka och dess 

verkningar och biverkningar samt eftersträva följsamhet och minsta verksamma dosering. 

Samverkan och ledarskap: Leda, samordna och kommunicera kring omvårdnadsarbetet 

tillsammans med medarbetare, olika samhällsinstanser och vårdgivare samt diskutera kring 

etiska frågeställningar. Arbeta för ett optimalt resurs-utnyttjande i vård och omsorg. Forskning, 

utveckling och utbildning: Identifiera kunskaps- och säkerhetsbrister samt medverka i 

utvecklingen av läkemedelshanteringen inom den psykiatriska hälso- och sjukvården. Ta del av 

och implementera ny kunskap inom psykiatrisk omvårdnad med fokus på vård på lika villkor 

och god vård för personer med psykisk ohälsa. Arbeta med nationella riktlinjer, utveckla 

kvalitetsindikatorer i omvårdnad samt bidra till utvecklingen av hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande insatser. Handledning på avancerad nivå, spridning av kunskap och 

förståelse för psykisk ohälsa samt arbeta utifrån ett förhållningssätt som ökar professionens 

anseende och tilliten från allmänheten (PRF 2014).  

Tillgång och efterfrågan på psykiatrisjuksköterskor 

När det gäller psykiatrisjuksköterskor uppger samtliga regioner och landsting att efterfrågan 

överstiger tillgången (Socialstyrelsen 2017b, ss. 12–29). År 2015 arbetade drygt 4900 

psykiatrisjuksköterskor inom hälso- och sjukvården. Idag är 80 procent av 

psykiatrisjuksköterskorna 45 år eller äldre vilket på sikt beräknas leda till stora 

pensionsavgångar. Då antalet examinerade förväntas bli färre än antalet som går i pension 
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bedöms bristen på psykiatrisjuksköterskor att öka fram till år 2035 (Socialstyrelsen 2018a, ss. 

63–70). Bristen på psykiatrisjuksköterskor riskerar att leda till en negativ spiral då avsaknad av 

förebilder gör att färre söker sig till specialistutbildningen. I förlängningen påverkar detta både 

möjligheten till att tillvarata specialistkompetensen samt utvecklingen av psykiatrisk 

omvårdnad (Björkman 2018).  

 

PROBLEMFORMULERING 

Människans psykiska ohälsa är ett komplext område som innefattar olika typer av psykiska 

besvär av olika svårighetsgrad. Gemensamt för alla människor som lider av psykisk ohälsa är 

dock att de har rätt till en evidensbaserad vård, utförd av kunnig personal som är insatt i deras 

specifika behov. Inom psykiatrisk vård arbetar det idag främst grundutbildade sjuksköterskor 

och i sjuksköterskeutbildningen ges begränsade möjligheter till fördjupning i hur den psykiska 

ohälsan påverkar den enskilda människan. Detta kan i sin tur innebära begränsade möjligheter 

att förstå människor med ett mer komplext vårdbehov och därmed minska möjligheten till 

hälsofrämjande insatser för denna patientgrupp. Psykiatrisjuksköterskan kan med sin 

specialistkompetens inom psykiatrisk omvårdnad ha en möjlighet att påverka den nedåtgående 

trenden gällande befolkningens psykiska ohälsa. Genom att i denna studie undersöka hur 

psykiatrisjuksköterskan själv upplever att kompetensen tas tillvara, kan resultatet tydliggöra hur 

psykiatrisjuksköterskans dagliga arbete ser ut.  Detta kan i sin tur användas för att belysa 

eventuella förslag och behov av framtida förändringar för att stärka vården för människor med 

psykisk ohälsa.  

   

SYFTE 

Syftet är att undersöka hur psykiatrisjuksköterskan upplever att specialistkompetensen tas 

tillvara på arbetsplatsen. 

METOD 

Ansats 

Studien är genomförd enligt kvalitativ, induktiv innehållsanalys och innefattar att data samlades 

in via intervjuer utifrån Elo och Kyngäs (2008). Kvale och Brinkmann (2014, s. 28) beskriver 

att en kvalitativ inställning i en studie innebär att fokus läggs på de kulturella och vardagliga 

aspekterna av människors tänkande, lärande, vetande, handlande och sätt att uppfatta 

erfarenheter och upplevelser. 

 

Deltagare 

Antalet informanter som intervjuades i denna studie är åtta stycken. Kvale och Brinkmann 

(2014, s. 156) påpekar att antalet intervjuer vid intervjustudier brukar ligga runt 15+/- 10 och 

att antalet kan skifta beroende på den tid och de resurser som finns tillgängliga för 

undersökningen. Inklusionskriterierna för de informanter som medverkade i studien är att de 

har en specialistsjuksköterskeutbildning inom psykiatri, samt en erfarenhet av att arbeta i någon 
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form av psykiatrisk vård. Inga krav ställdes på hur länge de skulle ha arbetat som 

psykiatrisjuksköterska.  

De informanter som medverkar i studien tillfrågades av författarna efter rekommendationer från 

olika arbetskollegor. Relaterat till den begränsade tiden som författarna förfogade över till att 

genomföra studien, tog författarna hjälp utifrån för att på så sätt fortast möjligt hitta 

representativa informanter. Trost (2010, s. 140) skriver att detta bekvämlighetsurval är en 

praktisk och vanlig metod att använda sig av för att få ett strategiskt urval av informanter.  

 

Alla tillfrågade informanter tackade ja till att medverka i studien. Informanterna är verksamma 

både inom landsting och kommun och både i öppen samt slutenvård. De informanter som deltar 

i studien är alla kvinnor, något som föll sig slumpmässigt. Deltagarna är mellan 26 och 63 år, 

medianvärdet är 40 år. De har arbetat som grundutbildade sjuksköterskor mellan 8 till 39 år, 

medianvärdet är 11,1 år. Som färdiga specialistsjuksköterskor inom psykiatri har de arbetat 

mellan 10 månader till 30 år, medianvärdet är 6 år. 

 

Datainsamling 

Insamlingen av data påbörjades med att de berörda verksamhetscheferna kontaktades först via 

mail. Därefter skickades ett informationsbrev (bilaga 1) om studien med ett tillhörande brev för 

påskrift vid godkännande (bilaga 2). I anslutning till intervjun lämnades till informanterna en 

kort muntlig sammanfattning om studiens syfte, samt ett informationsbrev (bilaga 3) med ett 

tillhörande brev för påskrift vid godkännande (bilaga 4). Författarna intervjuade fyra 

informanter var, och medverkade ensamma vid varje intervju. Alla intervjuer gjordes på 

informanternas arbetsplatser i rum som informanterna själva hade valt för att intervjun skulle 

kunna göras utan störningar utifrån. Intervjuerna spelades in via röstinspelning på mobiltelefon.  

 

Intervjuerna startade med ingångsfrågan ”hur upplever du att din specialistkompetens tas 

tillvara på arbetsplatsen?” En öppen fråga valdes för att informanterna skulle ges möjlighet till 

att berätta fritt och inte känna sig styrda. Dahlberg (2014, s. 89) beskriver att intervjun kan 

inledas med en så kallad ”ingångsfråga”. Den ska både ha funktionen av att rikta 

intervjupersonernas fokus mot ett speciellt område och vara av enkel uppgift, så de kan slappna 

av och känna att det här är något som jag kan klara av. Efter att ingångsfrågan ställts, vidtog 

den andra sekvensen då det gällde att följa upp de svar som kom fram. Följdfrågorna var av 

följsam karaktär och användes för att få en utveckling av intervjun och ibland för att hålla kvar 

samtalet vid ämnet. Följdfrågorna var av arten ”hur menar du nu”? ”kan du berätta mera om 

detta”? Kvale och Brinkman (2014, s. 176) skriver att intervjuarens frågor bör vara korta och 

enkla och att öppna frågor kan ge de mest fullständiga svar. Medianvärdet på intervjuernas 

längd var 23.2 minuter. Kvale och Brinkman (2014, ss. 156–158) menar att det inte är längden 

på intervjuerna som är det väsentliga för studiens kvalitet, det essentiella är innehållet i 

intervjuerna.  

 

Arbetet påbörjades därefter med att intervjuerna transkriberades ordagrant av författarna. 

Författarna transkriberade själva sina egna intervjuer i nära anslutning till när intervjuerna var 

klara. Pauser, eventuella skratt eller tveksamheter märktes ut i det transkriberade materialet 
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enligt markeringar som författarna kommit överens om i förväg. Enligt Bengtsson (2016) 

behöver transkriptionerna vara detaljerade för att till exempel fånga tonfall och pauser. Och det 

är att föredra att den som gjort intervjun även utför transkriberingen. 

  

Dataanalys 

Analysen genomfördes utifrån en induktiv kvalitativ innehållsanalys utifrån Elo och Kyngäs 

(2008). De skriver att innehållsanalysen är väl lämpad för att kunna analysera data om det 

mångfacetterade och karaktäristiska ämnet omvårdnad. Kvalitativ innehållsanalys med induktiv 

ansats innebär att insamlade data organiseras via processen öppen kodning, skapande av 

kategorier och abstraktion.  

 

De transkriberande intervjuerna lästes enskilt igenom av båda författarna upprepade gånger för 

att få en övergripande bild och en förståelse av helheten i texten. Författarna genomförde 

därefter den resterande delen av dataanalysen gemensamt. Författarna började med att söka 

efter stycken, meningar samt ord som svarade mot studiens syfte och markerade dessa med 

färgpenna i texten. Dessa meningsbärande enheter grupperades sedan vidare till en kondenserad 

enhet. Enheterna utformades via öppen kodning till subkategorier och kategorier. Elo och 

Kyngäs (2008) beskriver att processen öppen kodning utförs just genom att anteckningar och 

rubriker skrivs i textens marginal medan den läses. Kategorierna skapades och ändrades 

gemensamt av författarna allteftersom tolkningsprocessen fortskred. Bengtsson (2016) skriver 

att koder som skapas induktivt kan förändras under studiens gång, allteftersom fler data blir 

tillgängliga. 

 

Författarna har arbetat gemensamt, samt granskat och diskuterat varandras fynd av enheter för 

att kontrollera och stämma av att dessa är likvärdiga i tolkningen. Enligt Elo och Kyngäs (2008) 

ska denna abstraktionsprocess fortsätta så långt som det anses vara rimligt och möjligt. Efter 

denna gemensamma bearbetning av materialet kunde författarna slutligen urskilja tre 

kategorier:  Chefens roll i tillvaratagandet av psykiatrisjuksköterskans kompetens, 

psykiatrisjuksköterskans status samt psykiatrisjuksköterskans yrkesroll. Exempel ur 

analysprocessen visas i tabell 1. 
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Tabell 1. Ett exempel ur analysprocessen 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad enhet Kod Subkategori            Kategori 

”Där var det mest 

skötare som 

arbetade, och jag 

tycker att vi gjorde 

väldigt likartat 

arbete…”  

”Skötare och 

psykiatrisjuksköters

kor gjorde likartat 

arbete” 

Likartade 

arbetsuppgifter 

Gränser 

mellan 

yrkeskategor

ier 

Psykiatrisjuksköters

kans yrkesroll  

”En 

distriktssköterska 

smäller högre än 

en 

psykiatrisjuksköte

rska för den har ju 

mer den där 

bredden av 

somatiken”  

 

”Distriktsköterskans 

kompetens är mer 

värd än 

psykiatrisjuksköters

kans kompetens” 

Kunskapsvärder

ing 

”Värdering 

av psykisk 

ohälsa” 

Psykiatrisjuksköters

kans status  

 

Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2017) skriver att forskning som inte rör känsliga personuppgifter och som 

inte innebär ett fysiskt ingrepp eller syftar till fysisk eller psykisk påverkan eller uppenbart 

riskerar att skada försökspersonen inte behövs prövas enligt lagen. Då denna studien 

genomfördes inom ramen av en högskoleutbildning på avancerad nivå är ingen etisk prövning 

nödvändig. Detta innebär inte att studien kan utföras utan tanke på etiska aspekter. 

Enligt svensk författningssamling (SFS 2003:460) finns det fyra stycken allmänna huvudkrav 

som ingår i det grundläggande individskyddskravet, vilka är: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informanterna har innan 

intervjuerna fått både skriftlig och muntlig information om studiens syfte och bakgrund. Både 

handledarens och författarnas namn samt telefonnummer är nedskrivet, för att på så sätt 

underlätta för informanterna att vid eventuellt behov enkelt kunna ta kontakt (bilaga 3). 

Samtyckeskravet innebär att medverkan i studien är frivillig och att deltagarna härmed själva 

bestämmer om de vill medverka eller ej i studien. I den muntliga samt skriftliga informationen 

som lämnats framgår att informanterna även kan avbryta sin medverkan i studien när som helst, 

och det utan att behöva lämna en förklaring till beslutet. En bilaga för skriftligt godkännande 

och samtycke till studien lämnades till informanterna vid intervjun (bilaga 4). 

Konfidentialitetskravet innebär att identiteten på de som medverkar i en studie inte ska kunna 

röjas och identifieras av utomstående. Informanterna har fått information om att 

personuppgifter har avidentifierats och att det som framkommer i studien inte kan spåras till 
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enskild person. Samtligt insamlat material, inspelade intervjuer samt transkriberingar förvaras 

under studien så att obehöriga ej kan få tillgång till det. All insamlad data kommer att raderas 

efter att uppsatsen är klar. Nyttjandekravet innebär att enskilda, insamlade för 

forskningsändamål uppgifter, inte får användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra 

icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet 2017). Det insamlade materialet är ämnat att endast 

användas i denna studie.  

Förförståelse 

Dahlberg (2014, ss. 69–70) skriver att alla människor bär på kunskap som skapas av alla möjliga 

erfarenheter från sitt eget liv, från upplevelser av hälsa och sjukdom, och möjligen från 

vårdande. Dessa erfarenheter är värdefulla, eftersom de bidrar till en säkerhet, men de kan också 

bidra med sådan förförståelse som stänger för nya intryck och viktiga ifrågasättanden. All 

förförståelse har dubbla egenskaper. 

 

Författarna har båda arbetat en längre tid i vården och genom åren haft ett flertal arbetskollegor 

som varit specialistutbildade inom psykiatri. Författarnas upplevelse har varit att 

psykiatrisjuksköterskans arbetsuppgifter inte har skilt sig nämnvärt från de grundutbildade 

kollegornas. Utifrån dessa upplevelser är författarna medvetna om att det finns en tänkbar risk 

för viss förförståelse av ämnet. Författarna har därför under arbetets gång reflekterat, diskuterat 

och varit uppmärksamma så att den potentiella förförståelsen inte sätter en prägel på studien.  

 

RESULTAT 

Studiens resultat presenteras under rubriker som motsvarar de underkategorier samt kategorier 

som kommit fram under analysprocessen vilka redovisas i tabellform (Tabell 2). Citat från de 

psykiatrisjuksköterskor som medverkat i studien har tagits med i arbetet för att förtydliga och 

stärka resultatet. 

 

Tabell 2. Kategorier med tillhörande subkategorier. 

Subkategori Kategori 

Kunskap om psykiatrisjuksköterskans 

kompetens  

Chefens roll i tillvaratagandet av 

psykiatrisjuksköterskans kompetens 
Chefens lyhördhet  

Synliggöra specialistkunskap Psykiatrisjuksköterskans status 

Värdering av psykisk ohälsa 

Gränser mellan yrkeskategorier Psykiatrisjuksköterskans yrkesroll  

 
Säkerhet i yrkesrollen   
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Chefens roll i tillvaratagandet av psykiatrisjuksköterskans kompetens 

Resultatet visar att psykiatrisjuksköterskan anser att chefens kunskap kring kompetensområdet 

kan vara avgörande för hur specialistkompetensen tas tillvara på arbetsplatsen. I resultatet 

framkommer det att psykiatrisjuksköterskan som har en chef med kunskap kring 

kompetensområdet upplever sig mer nöjd på arbetsplatsen medan psykiatrisjuksköterskan som 

har en chef med bristfällig kunskap i större utsträckning upplever frustration i utövandet av sin 

yrkesroll.  

 

Kunskap om psykiatrisjuksköterskans kompetens 

I resultatet framkommer det att psykiatrisjuksköterskan upplever att det är en skillnad mellan 

att arbeta inom sluten– kontra öppenvården. Inom slutenvården upplever 

psykiatrisjuksköterskan i större utsträckning att det finns brister i direktiven från ledningen, och 

att det därmed saknas ansvarsområden eller specifika uppgifter på avdelningen som tar tillvara 

specialistkompetensen. Även på de avdelningar inom slutenvården där det fanns klara direktiv 

från ledningen upplevde psykiatrisjuksköterskan att detta ändå inte var något som chefen 

omsatte i praktiken. Psykiatrisjuksköterskan uttryckte en frustration över att inte kunna använda 

sig av sin specialistkompetens i sitt arbete på slutenvården och resultatet visar att det finns en 

tendens hos psykiatrisjuksköterskan att lämna slutenvården efter avslutad specialistutbildning.  

 

Chefer inom öppenvården upplevs ha ett större intresse av att redan vid anställning söka efter 

att anställa en psykiatrisjuksköterska. Även psykiatrisjuksköterskan inom öppenvården som 

inte upplevde att det fanns färdiga uppgifter och ansvarsområden, hade ändå upplevelsen av att 

specialistkompetensen togs tillvara på arbetsplatsen. Chefer inom öppenvården upplevs ha en 

större kunskap kring psykiatrisjuksköterskans kompetens och därmed ges en större möjlighet 

att denna kan tillvaratas på arbetsplatsen.  

 

”...å ena sidan gapar dom och skriker att det är svårt att få tag på 

specialistsjuksköterskor…men sen när dom får tag på specialistsjuksköterskor har 

dom inget specifikt att erbjuda” 

 

Chefens lyhördhet 

Resultatet visar att det finns skillnader i psykiatrisjuksköterskans upplevelse av lyhördhet från 

chefen när det gäller att ta tillvara och vidareutveckla sin specialistkompetens. Vissa av 

psykiatrisjuksköterskorna upplever att fokus vid kompetensutveckling främst handlar om 

kunskap som används inom den somatiska vården eller att det inte finns förståelse för vikten av 

kompetensutveckling alls. De övriga upplever att deras chefer ser det som en viktig del i arbetet 

som psykiatrisjuksköterska att få vidareutveckla sig och lyfta fram de områden som 

psykiatrisjuksköterskan själv intresserar sig särskilt för. Exempelvis har möjligheten till 

utbildning i kognitiv beteende terapi erbjudits de som visat intresse för detta. Även här visar 

resultatet en skillnad mellan sluten- kontra öppenvård. Bristande lyhördhet från chefen 

uttrycktes oftare hos de psykiatrisjuksköterskor som arbetar inom slutenvården, medan de 



11 

 

psykiatrisjuksköterskor som arbetar inom öppenvården oftare upplever att chefen lyssnar och 

uppfyller deras önskemål. 

 

”Både den chefen som jag hade… och även han som jag har nu, så tycker jag det 

finns lyhördhet. Inte bara från min sida utan jag hör även ifrån många andra, att 

han är väldigt mycket för det här med egna intresset. För behåller man inte 

någonting av det, så blir det tungt att jobba” 

 

Psykiatrisjuksköterskans status  

Resultatet visar att det finns skillnader i värderingen av olika specialistutbildningar för 

sjuksköterskor. Upplevelsen är att psykiatrisjuksköterskan har en lägre status än övriga 

specialistutbildningar vilket tros vara på grund av att det saknas kännedom om 

psykiatrisjuksköterskans kunskapsområden. Möjligheten att på ett bättre sätt synliggöra 

psykiatrisjuksköterskans kunskap skulle kunna öka möjligheten för att psykiatrisjuksköterskan 

värdesätts högre och därmed öka statusen. 

  

Synliggöra specialistkunskap  

Psykiatrisjuksköterskan upplevde att det är ett eget ansvar att höja sin status genom att framhäva 

sin yrkesroll och kunskap på ett bättre sätt på arbetsplatsen. Resultatet visar att det finns en 

skillnad mellan hur kunskapen tas tillvara inom öppen- kontra slutenvården. Inom öppenvården 

upplevdes det finnas en större möjlighet att synliggöra och därmed tillvarata sin kunskap till 

skillnad från på slutenvården. Resultatet visar även att det personliga engagemanget i denna 

fråga kan dras så långt att valet att stanna på en arbetsplats som inte upplevs ta tillvara 

kunskapen enbart baseras på den egna förhoppningen om förändring. Det finns en önskan från 

psykiatrisjuksköterskan om ett ökat samarbete psykiatrisjuksköterskor emellan i syfte att lyfta 

fram sin kunskap och därmed öka kårandan och statusen. Även önskemålet att ingå i team med 

andra specialistkompetenser togs upp som ett sätt att höja statusen på yrket. Genom samarbete 

över gränserna skulle det finnas en möjlighet att synliggöra sin kunskap och därmed öka 

möjligheten för att den tas tillvara.  

  

”Jag tror att det är specialistsjuksköterskorna själva måste… sätta fart på det och 

själva kräva… jag tror inte det kommer att hända annars. Vi måste ju själva visa 

vad vi har för kompetens… jag tänker att man som sjuksköterska får trycka på själv, 

tror inte att det kommer att bli någon ändring annars” 

  

Värdering av psykisk ohälsa 

Psykiatrisjuksköterskan upplevde att specialistutbildningar som fokuserar mer på somatiska 

sjukdomar har högre status än specialistutbildningen i psykiatri. Psykiatrisjuksköterskans 

kunskap ansågs på vissa arbetsplatser ha en mindre självklar plats i det dagliga arbetet samt 

vara mindre värd för chefen än andra specialistutbildningar som har en mer somatisk inriktning. 

Det finns dock en upplevelse av att kunskapen idag tas alltmer på allvar vilket höjt statusen och 

respekten för yrket. Resultatet visar också att det kan finnas en skillnad mellan hur chefen och 
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övrig vårdpersonal värderar psykiatrisjuksköterskans kunskap. Psykiatrisjuksköterskan 

upplevde att deras kollegor kunde vända sig till dem för stöttning i bemötandet av patienter som 

ansågs vara svårare än andra patienter men att chefen inte alltid såg specialistkunskapen som 

användbar på samma sätt. Resultatet visar även att det finns olikheter i värdering i form av 

lönepåslag som färdig psykiatrisjuksköterska. Olikheterna kan både vara beroende av vilken 

arbetsgivare psykiatrisjuksköterskan har men även av vilken typ av specialistkunskap som 

innehas.  

  

”Distriktssköterska väger tyngre, IVA-sköterska väger tyngre… så som jag 

upplever är att psykiatrisjuksköterskan har en mindre… mindre självklarhet för 

arbetsgivaren” 

 

Psykiatrisjuksköterskans yrkesroll 

Resultatet visar att psykiatrisjuksköterskan upplever att både den egna yrkesgruppen liksom 

andra yrkeskategorier inom vården kan ha svårt att sätta ord på vad psykiatrisk omvårdnad 

faktiskt innebär. Psykiatrisjuksköterskan upplever ändå en förstärkt säkerhet i och med sin 

specialistutbildning. Psykiatrisjuksköterskan upplever även att specialistutbildningen har 

skapat bättre förutsättningar att hantera olika incidenter samt sjukdomstillstånd som för 

personal utan specialistkompetens kan verka skrämmande 

 

Gränser mellan yrkeskategorier 

Resultatet visar att det kan vara svårt att förklara vad psykiatrisk omvårdnad egentligen innebär. 

I resultatet framkommer det att psykiatrisjuksköterskan upplever att det både finns en okunskap 

hos annan vårdpersonal kring detta område men också att de själva tycker att det är svårt att på 

ett konkret sätt förklara innebörden. Följden blir att de olika ansvarsområdena inom psykiatrin 

kan vara flytande mellan psykiatrisjuksköterskan, den grundutbildade sjuksköterskan samt 

skötaren. Konsekvensen av detta blir att psykiatrisjuksköterskan kan uppleva att 

arbetsuppgifterna förblir desamma som för den legitimerade sjuksköterskan trots en genomförd 

specialistutbildning. Resultatet visar att psykiatrisjuksköterskan upplever det som positivt att 

ha ett samarbete mellan yrkeskategorier samtidigt som det gör gränserna mellan 

yrkeskompetenser än mer flytande. Vid teamarbete mellan olika yrkesgrupper inom vården 

upplevde psykiatrisjuksköterskan att möjligheten gavs till att lyfta fram sin yrkesroll. Samtidigt 

uttryckte psykiatrisjuksköterskan att de i teamet ändå kunde förväntas göra sådant som inte 

ingick i yrkesrollens åtaganden och upplevde sig som ”en spindel i nätet” som förväntades ha 

överblick på allt. Resultatet visar dock att de tre områdena suicidbedömning, handleda studenter 

och uppföljning av läkemedel inom specialistpsykiatrin är ansvarsområden som tydligt faller 

inom ramen för psykiatrisjuksköterskans yrkesroll.  

 

”…för att det är ja, lite luddigt liksom. Det är ju så där eh, psykiatrisk omvårdnad, vad 

är det egentligen? Ja, jag tycker att det blir lite flummigt och luddigt med arbetsuppgifter 

och så. Vad ska en specialistutbildad sjuksköterska göra? Och en som inte är det, skötare 

och så? Ja alltså gränserna är väldigt flytande, det är det, vi gör typ samma saker...” 
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Säkerhet i yrkesrollen  

Psykiatrisjuksköterskan upplever att de kan vara den yrkesgrupp som träffar patienten mest och 

poängterar därför vikten av att känna en säkerhet i sin yrkesroll. Resultatet visar att 

psykiatrisjuksköterskan upplever sig ha ett bredare kunskaps- och kompetensområde än den 

legitimerade sjuksköterskan. Det kan ge ett annat tankesätt och en ökad förmåga att hantera de 

olika sjukdomstillstånd som kan drabba människor som lider av psykisk ohälsa. 

Psykiatrisjuksköterskan upplever att yrkesrollen ger en bra förutsättning för att via samtal ge 

motivation, stöd och vägledning till patienten. Psykiatrisjuksköterskan upplever att en säkerhet 

i yrkesrollen kan vara avgörande för hur utgången blir i exempelvis, för patienten, kritiska 

situationer.  

 

”Jag tycker till exempel inte att det är lämpligt för en ung nyutbildad sjuksköterska 

att börja inom psykiatrin... många är väldigt osäkra och de är även rädda för 

patienterna då de inte har kunskap om sjukdomarna och de har... inte direkt... 

livserfarenhet”  

  

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Studiens syfte var att undersöka hur psykiatrisjuksköterskan upplever att specialistkompetensen 

tas tillvara på arbetsplatsen. För att svara an till syftet av studien valde författarna en kvalitativ 

metod med induktiv ansats med analysmetoden innehållsanalys. Elo och Kyngäs (2008) skriver 

att kvalitativ innehållsanalys ofta används i omvårdnadsstudier och att det är en metod där 

insamlade textdata kan hanteras och bearbetas så att olika företeelser visar sig även i känsliga 

ämnen.  

 

Författarna diskuterade först om en intervjuguide skulle användas, men kom fram till att 

använda endast en ingångsfråga av öppen art ”Hur upplever du att din specialistkompetens tas 

tillvara på arbetsplatsen?”  Denna fråga ansågs av författarna ge informanterna fritt utrymme 

till att berätta om sina upplevelser, och att den även svarade väl an till studiens syfte. Kvale och 

Brinkman (2014, s. 196) menar att valet av en öppen fråga som inledning är lämplig då den ger 

informanten möjlighet att berätta det som anses vara betydelsefullt.  

 

Författarna valde som inklusionskriterier i studien att alla informanter skulle vara utbildade 

psykiatrisjuksköterskor. Författarna ansåg inte att det var relevant för studien att sätta upp krav 

på ett visst antal år som informanterna ska ha arbetat som psykiatrisjuksköterskor för att kunna 

delta i studien. Snarare anser författarna att det ökat styrkan i studien att få med 

psykiatrisjuksköterskor som arbetat alltifrån tio månader till 30 år då de alla var villiga att 

berätta om sina erfarenheter. Lundman och Hällgren Graneheim (2017, s. 231) skriver om hur 

valet av deltagare kan påverka giltigheten av resultatet och vikten av att deltagarna i studien har 

erfarenhet av ämnet som ska studeras samt viljan att berätta om den. Ambitionen var att åtta 

psykiatrisjuksköterskor skulle intervjuas, vilket också blev fallet i studien. I Riktlinjer för 
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examensarbete på magisternivå framgår att ett lämpligt antal informanter per kvalitativ studie 

är 6–8 personer (Högskolan i Borås 2017, s. 6) 

 

Författarna valde att intervjua fyra psykiatrisjuksköterskor var. Anledningen till denna 

uppdelning var dels tidsbrist men främst att informanten inte skulle uppleva sig vara i numerärt 

underläge vilket författarna ansåg kunde riskera att påverka det insamlade materialet. Trost 

(2010, ss. 66–67) skriver att det är vanligast med en som intervjuar och en som blir intervjuad. 

Han nämner att det kan vara en fördel för den som intervjuar att ha stöd från ytterligare en 

intervjuare men påpekar samtidigt att det kan betyda att den intervjuade hamnar i underläge, 

vilket måste undvikas. Intervjuerna gjordes i samtliga fall på informanternas arbetsplatser och 

alla intervjuer gjordes under informanternas arbetstid. Författarna upplever att samtliga 

intervjuer kunde genomföras utan störningar, och författarna kunde inte märka att 

informanterna var stressade över att medverka i intervjun under sin arbetstid. 

 

En svaghet i studien kan vara författarnas bristande erfarenhet av intervjuteknik. De första 

intervjuerna upplevdes som något problematiska då den röda tråden i intervjuerna inte alltid 

kunde följas som önskvärt. Informanterna kunde sväva ut och hamna i beskrivningar som inte 

alltid var relevanta för studien. Vid de återstående intervjuerna använde sig därför författarna 

av att skriva ner stödord under intervjuernas gång, för att på så sätt lättare få en orientering i 

samtalet. Författarna menar att en van intervjuare möjligen lättare hade kunnat följa upp svaren 

med fler och mer ingående frågor. Författarna anser ändå att samtliga intervjuer håller en 

kvalitet som svarar väl an mot studiens syfte.  

 

Elo och Kyngäs (2008) skriver att när studien utförs utifrån en induktiv ansats så är nästa steg, 

efter den första textbearbetningen, att börja organisera de data som framträder. Författarna 

började arbetet med att jämföra fynden av data och diskutera de olika koderna som uppenbarats 

i texten. Efter denna abstraktion märktes att det var likartade rubriker som framkommit, så 

författarna kunde ganska snart urskilja de kategorier som visade sig starkast. Detta anser 

författarna vara en styrka i studien då det gemensamt tolkade det transkriberade materialet 

likartat redan från start. Dahlberg (2014, ss. 120–121) menar att liksom all analys börjar 

innehållsanalysen med att man försöker få grepp om data, vilken kan bestå av till exempel en 

skriven berättelse, öppna svar från enkät eller av transkriberade intervjuer. Oavsett vilken form 

data har, är det emellertid nödvändigt att läsa, lyssna eller titta igenom allt material ett flertal 

gånger tills helheten känns bekant.  

 

Enligt Bengtsson (2016) ska all forskning vara öppen för kritik och utvärdering. 

Trovärdigheten/validiteten i en studie analyseras genom hur processen och fastställandet av 

data samlas in, och hur analysproceduren utförts. Lundman och Hällgren Graneheim (2017 

s.230) skriver om vikten av att kunna följa det valda temat genom hela arbetet och lyfter även 

begreppen tillförlitlighet, giltighet, överförbarhet och delaktighet som viktiga begrepp i 

bedömningen av trovärdigheten av resultatet.  Författarna har under studiens gång haft 

kontinuerlig handledning vid Borås Högskola.  Författarna ser det som en styrka i studien då 

detta har gett möjligheter att få ta emot konstruktiv kritik, vilket lett till diskussioner och 

ställningstaganden fortlöpande genom hela arbetet med studien.  
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Tätt kopplat till resultatets trovärdighet och relevans ligger frågan om objektivitet. Det är 

omöjligt för den som intervjuar att ha en helt åsiktsfri inställning men det gäller ändå att se till 

att dessa åsikter i minsta möjliga mån påverkar intervjun. Syftet med intervjun är att få fram 

och förstå den intervjuades erfarenheter utan att intervjuaren påverkar resultatet genom att lyfta 

fram sina egna åsikter (Trost 2010, s. 134). Författarna har arbetat som sjuksköterskor under 

flertal år och detta kan medföra att den förförståelse som föreligger kan utgöra en svaghet för 

studien. Detta har författarna gjort sitt bästa för att vara observanta på, och under studien 

diskuterat flertal gånger då risken har uppmärksammats att en personlig tolkning kunde färga 

resultatet. Elo och Kyngäs (2008) skriver att det finns vissa nackdelar med kvalitativ 

innehållsanalysmetod då forskaren kan lägga för stor betydelse av den egna tolkningen i 

resultatet. Detta gäller dock för samtliga kvalitativa analysmetoder. Trots kritik så har 

innehållsanalys en etablerad position inom omvårdnadsforskningen och erbjuder forskaren 

stora fördelar (Elo & Kyngäs 2008).   

 

Frågan kring generaliserbarhet ställs efter att resultaten av en intervjustudie ansetts vara reliabla 

(tillförlitliga) och valida (giltiga). Resultatet anses vara generaliserbart om det inte enbart är av 

begränsat intresse, utan är överförbart till andra situationer och andra undersökningspersoner 

(Kvale & Brinkmann 2014, s. 280). När ett fenomen beskrivs likartat av flera personer som inte 

varit i kontakt med varandra på ett sådant sätt att ett mönster framträder, kan denna beskrivning 

anses ha en viss generaliserbarhet? (Pilhammar & Skyvell Nilsson 2017, s. 81) En styrka i 

studien anser författarna är att de psykiatrisjuksköterskor som intervjuades, oberoende av 

varandra och trots skillnader i arbetslivserfarenhet, hade likartade upplevelser gällande det som 

studien syftar till. 

                   

Resultatdiskussion  

I resultatet av föreliggande studie framkommer det att psykiatrisjuksköterskan värdesätter en 

chef som har kunskap om specialistkompetensen samt är lyhörd inför eventuella önskemål om 

kompetensutveckling. Resultatet visar att chefens roll har betydelse för om 

psykiatrisjuksköterskan väljer att stanna kvar på sin arbetsplats eller inte efter sin 

specialistutbildning. Resultatet visar även att psykiatrisjuksköterskans kunskap upplevs ha en 

lägre rang än andra specialistkunskaper vilket ger en lägre status samt att detta kan ha ett 

samband med den syn som råder över psykisk ohälsa i samhället. Resultatet i föreliggande 

studie visar att psykiatrisjuksköterskans yrkesroll upplevs som vag, och att 

psykiatrisjuksköterskans arbetsuppgifter upplevs ha otydliga gränser vilka flyter samman med 

den övriga personalens uppgifter på arbetsplatsen. I resultatet lyfts dock tre områden fram som 

tydligt anses tillhöra psykiatrisjuksköterskans yrkesroll. Av dessa tre områden har författarna 

valt att belysa handledning av studenter samt uppföljning av läkemedel inom 

specialistpsykiatrin. 

   

Chefens roll i tillvaratagandet av psykiatrisjuksköterskans kompetens 

Resultatet i föreliggande studie visade att psykiatrisjuksköterskan upplevde att intresset inom 

slutenvården för specialistkompetensen initialt fanns hos chefen i samband med anställning, 
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men att den därefter ändå inte togs tillvara. Psykiatrisjuksköterskan kände en besvikelse över 

att kompetensen ignorerades vilket ledde till en benägenhet att istället söka andra jobb där 

användningen av specialistkompetensen är mer tydliggjord. Ennis, Happell och Reid-Searl 

(2015) har studerat det kliniska ledarskapet och dess påverkan på psykisk omvårdnad och det 

dagliga arbetet. I studien anger de att om chefen har ett eget intresse för att utarbeta, och en 

egen vilja till att främja specifika ansvarsområden för psykiatrisjuksköterskan påverkar det 

psykiatrisjuksköterskans vilja att stanna kvar på arbetsplatsen.  

 

Författarna av föreliggande studie kan konstatera att ytterligare något som påverkade viljan till 

att stanna på arbetsplatsen var om chefen tog tillvara de idéer som psykiatrisjuksköterskan lade 

fram på områden som kunde vidareutvecklas inom ramen för specialistkompetensen. 

Upplevelsen hos psykiatrisjuksköterskorna i slutenvården var dock att dessa förslag oftast inte 

beaktades och därmed skapades en frustration som gav känslan av att specialistkompetensen 

inte var så högt värderad hos chefen. McCrea, Askey-Jones och Laker (2013) skriver om vikten 

av en professionell identitet som psykiatrisjuksköterska och hur psykiatrisjuksköterskan själv 

får sträva efter att specialistkompetensen ska tas tillvara. När denna strävan inte vinner gehör 

hos ledningen skapas en otillfredsställelse, som i förlängningen leder till tankar hos 

psykiatrisjuksköterskan att söka sig vidare till andra arbetsplatser.  

Det är problematiskt att resultatet visar att psykiatrisjuksköterskan kan välja att inte stanna kvar 

i slutenvården på grund av en bristande lyhördhet och vilja att tillvarata specialistkompetensen. 

I dagens samhälle där det finns en brist på psykiatrisjuksköterskor anser författarna att det är av 

största vikt att hitta sätt att få dessa att stanna kvar på arbetsplatsen. Flera studier (Holm & 

Severinsson 2010; Cummings et al. 2009) skriver att ett ledarskap som fokuserar på 

kommunikation, omtanke och att vara stödjande har personal som upplever mer arbetsglädje 

vilket ökar viljan att stanna på arbetsplatsen. För att påverka den negativa trenden gällande den 

psykiska ohälsan bland befolkningen menar författarna av föreliggande studie att en lösning 

kan vara att säkra tillgången till psykiatrisjuksköterskor inom alla delar av vården. För att 

åstadkomma detta anser författarna att det behöver ske en förändring av ledarskapet inom 

vården och då främst slutenvården.  

Författarna anser att psykiatrisjuksköterskan bör ges möjligheten att tillvarata sin 

specialistkompetens genom tydliga arbetsuppgifter som ger goda förutsättningar till att arbeta 

hälsofrämjande och därigenom kunna bidra till en hållbar utveckling i samhället. För att 

utrymme ska kunna ges till ett hälsofrämjande arbete är det viktigt att psykiatrisjuksköterskan 

har en chef som bekräftar och tar tillvara den psykiatriska specialistkompetensen. I en rapport 

från Dellve och Eriksson (2016) beskrivs olika ledarskapsstilar och i den sammanfattande 

slutsatsen framkommer att ett hållbart ledarskap främjar utvecklingsarbete och medarbetarnas 

engagemang. Ett hållbart ledarskap reflekterar över hur man genom strukturering av arbetet och 

i mötet med medarbetare kan vidareutveckla förhållningssätt som bättre skapar och bevarar 

resurser hos medarbetare.  
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Psykiatrisjuksköterskans status   

I föreliggande studies resultat beskrivs det hur psykiatrisjuksköterskans status upplevs vara 

lägre än andra specialistsjuksköterskors status, och att deras specialistkunskap upplevs vara 

mindre synlig. Författarna anser att det finns en möjlighet att synen på psykisk ohälsa och 

psykisk sjukdom är faktorer som kan påverka psykiatrisjuksköterskans status. Thongpriwan et. 

al. (2015) styrker detta, då de skriver om den problematiska situation som uppstår då det behövs 

fler psykiatrisjuksköterskor samtidigt som den specialistutbildningen är en av de minst 

populära. De skriver att just attityder till mental hälsa och mental ohälsa är det som skapar 

svårigheterna att få tag på sjuksköterskor som vill vidareutbilda sig inom psykiatrin.  

Socialstyrelsen (2018b) rapporterar att den positiva trenden kring allmänhetens syn på personer 

som lider av en psykisk sjukdom har avstannat mellan år 2014 och år 2017. Negativa attityder, 

bristfälliga kunskaper och diskriminerande beteenden är vanligt mot personer med psykisk 

sjukdom. Begreppet stigma används för att beskriva en social utstötning som är kopplat till hur 

samhället ser på och värderar de olika sociala rollerna. Stigmatisering av personer med psykisk 

sjukdom är ett problem då det kan leda till utanförskap i samhället i form av exempelvis 

svårigheter att hitta sysselsättning och boende. Stigmatiseringen kan även leda till en nedsatt 

möjlighet att söka vård och att upprätthålla en kontakt med vården. FN:s globala miljömål 

beskriver att en god hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjligheter att nå 

sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Ett av målen är att arbeta för att främja 

psykisk hälsa och välbefinnande. Investeringar i psykisk hälsa genom till exempel hälso-och 

sjukvårdsystem är en återinvestering i samhällets utveckling i stort (Regeringen, 2015). Denna 

rapport bör tas på största allvar då allmänhetens kunskap och syn på psykisk ohälsa visar sig på 

många olika nivåer i samhället. Oviljan att samtala kring den psykiska ohälsan bland 

befolkningen kan befästa inställningen att de människor som lever med psykisk ohälsa är socialt 

avvikande och farliga.  

Patientcentrerad vård och psykisk ohälsa är områden som psykiatrisjuksköterskan genom sin 

kunskap har möjlighet att påverka då dessa även ingår i psykiatrisjuksköterskans 

kompetensområden (PRF 2014). Flera studier (McLeod & Simpson 2017; Blomberg & Hedelin 

2007) visar hur psykiatrisjuksköterskor som jobbar med psykisk ohälsa inom primärvården med 

hjälp av sin specialistkunskap har en viktig roll att fylla i arbetet med psykisk ohälsa. 

Patientcentrerad vård, kunskap om fysisk och psykisk hälsa samt tillgänglighet var något som 

upplevdes som positivt av patienterna. Författarna av föreliggande studie anser att 

psykiatrisjuksköterskans status kan öka genom att synliggöra och ta tillvara 

psykiatrisjuksköterskans specialistkunskap. Detta kan i förlängningen påverka människors 

inställning till att arbeta med psykisk ohälsa och därmed öka intresset för att studera till 

psykiatrisjuksköterska. I studien fann författarna en skillnad mellan hur psykiatrisjuksköterskan 

upplevde att kunskapen togs tillvara på slutenvården kontra öppenvården, vilket även 

korrelerade med psykiatrisjuksköterskan upplevelse av status. Loukidou, Ioannidi och 

Kalokerinou-Anagnostopoulou (2010) skriver om hur slutenvården inom psykiatrin trots 

reformer fortsatt innebär en begränsad interaktion mellan psykiatrisjuksköterskan och patienten 

vilket skapar låg motivation och otydlig yrkesroll. 
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Psykiatrisjuksköterskans yrkesroll 

Resultatet i föreliggande studie visar att både den legitimerade sjuksköterskan och 

undersköterskan/mentalskötaren samt psykiatrisjuksköterskan själv har svårt att sätta ord på 

vad psykiatrisk omvårdnad faktiskt innebär. Detta resultat stöds av Johansson Mäcs och 

Björklund (2015) som har studerat om andra professioner i det psykiatriska teamet runt 

patienten känner till psykiatrisjuksköterskans ansvarsområden. Resultatet i deras studie visar 

att knappt hälften känner till skillnaden mellan den legitimerade sjuksköterskan och 

psykiatrisjuksköterskans ansvarsområden. Chien och Ip (2001) skriver om hur gränserna mellan 

den legitimerade sjuksköterskan och psykiatrisjuksköterskans ansvarsområden är flytande då 

skillnaden mellan ansvarsområdena är oklara och hur detta skapar en osäkerhet kring 

psykiatrisjuksköterskans roll. Universitetskanslersämbetet (UKÄ 2010) skriver att så länge den 

specialistutbildade sjuksköterskan stannar i kliniskt arbete så skiljer sig inte arbetsuppgifterna 

särskilt mycket. UKÄ (2014) skriver vidare att det är ett problem så länge 

specialistsjuksköterskan inte får förändrade arbetsuppgifter, högre lön eller mer ansvar efter sin 

specialistutbildning.  

Författarna anser därför att en viktig diskussion, samt en fortsatt viktig forskningsfråga, är att 

se över vem som ansvarar för att få ut information kring vad psykiatrisk omvårdnad innebär, då 

detta i förlängningen skulle kunna tydliggöra psykiatrisjuksköterskans ansvarområden och 

möjligheten till en mer klargjord yrkesroll.  

I föreliggande studies resultat framkommer det tre tydliga områden som till hör 

psykiatrisjuksköterskans yrkesroll. Handledning av studenter är ett av dessa områden och det 

står även med i kompetensbeskrivningen för psykiatrisjuksköterskan (PRF 2014).  

Thongpriwan et. al. (2015) skriver att det går att påverka sjuksköterskestudenternas attityder 

kring psykisk ohälsa genom utbildning, teori och praktik. Framförallt visade det sig att praktik 

signifikant ökade tron på psykiatrisjuksköterskans värde i samhället samt att en möjlig framtida 

karriär som psykiatrisjuksköterska ökade i takt med sjuksköterskestudenternas ökade 

medverkan i den psykiatriska omvårdnaden.  

Författarna menar att det är av vikt att lyfta hur psykiatrisjuksköterskan själv upplever att det 

är att handleda studenter då handledning kan användas för att synliggöra 

psykiatrisjuksköterskans kompetens. Lienert-Brown, Taylor, Withington och Lefebvre (2018) 

skriver om hur de flesta psykiatrisjuksköterskorna i studien ansåg sig vara väl understödda i det 

arbete som de utförde med sjuksköterskestudenter vilket gav dem en självsäkerhet och en 

positiv syn på sin roll. Det framkommer även att någon form av utbildning i rollen som 

handledare gav psykiatrisjuksköterskorna en säkerhet kring vad som förväntas av dem. Det 

gjorde att de hade möjlighet att planera sin handledning på ett sådant sätt att den gav en känsla 

av att vara uppskattade.    

Studiens resultat visar att uppföljning av läkemedel är ett av de områden som tydligt tillhör 

psykiatrisjuksköterskans yrkesroll. Även detta är ett av de områden som står i 

kompetensbeskrivningen från Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor (PRF 2014). 

Psykiatrisjuksköterskan ska arbeta för ett optimalt resurs-utnyttjande i vård och omsorg. Även 
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att i dialog med patient och närstående informera om psykofarmaka och dess verkningar och 

biverkningar samt eftersträva följsamhet och minsta verksamma dosering. Apoteket (2018) 

beskriver att läkemedel har en påverkan på miljön på olika sätt. Läkemedel som passerar ut ur 

kroppen via urin eller fekalier innehåller aktiva substanser som kan ha en negativ inverkan på 

miljön. Apoteket (2018) vill därför eftersträva att användningen av läkemedel minimeras till 

minsta möjliga.  

Slutsats  

Psykiatrisjuksköterskan har genom sin specialistutbildning erhållit kunskap vilken leder till en 

ökad förmåga att hantera människors olika sjukdomstillstånd som finns inom psykiatrin. 

Psykiatrisjuksköterskan har därigenom en specialistkompetens som är betydande för dessa 

människor som söker hjälp för psykisk ohälsa. I föreliggande studie framkommer det att det är 

främst inom slutenvården som psykiatrisjuksköterskans kompetens inte tas tillvara, och att detta 

bidrar till att psykiatrisjuksköterskor väljer att söka sig till andra arbetsplatser. Författarna 

eftersöker därför en tydlighet kring vem som ansvarar för att sprida kunskap om 

psykiatrisjuksköterskans kompetensområden och tydliga riktlinjer för hur 

psykiatrisjuksköterskans arbetsuppgifter ska se ut i det dagliga arbetet. Utöver detta skulle 

författarna vilja se mer forskning kring hur psykiatrisjuksköterskan har möjlighet att förbättra 

den psykiska ohälsan i samhället. Författarna eftersöker även forskning kring möjligheten att 

tillvarata psykiatrisjuksköterskans kompetens inom andra områden i vården som exempelvis 

skolhälsovården.  

Samhällets syn på psykisk ohälsa håller sakta på att förändras, men det förekommer fortfarande 

en stigmatisering av personer som lider av psykisk ohälsa. Resultatet i studien visar att 

psykiatrisjuksköterskan upplever sin status som låg, och att detta kan ha ett direkt samband med 

synen på psykiatri kontra somatik, där somatisk vård anses ha en högre status. Det kan vara en 

bidragande orsak till att det råder en brist på psykiatrisjuksköterskor idag. En förändring kring 

synen på psykisk ohälsa och de som väljer att arbeta inom psykiatrin är därför nödvändig både 

hos allmänheten och inom vården. Här anser författarna att psykiatrisjuksköterskan skulle 

kunna ha en möjlighet att bidra till en förbättrad syn på psykisk ohälsa genom att finnas på plats 

både inom den psykiatriska sluten- och öppenvården samt på andra platser i vårdkedjan.  
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BILAGA 1         

 

 

Informationsbrev till verksamhetschef 

 

Vi heter Malgorzata Komenda och Sophia Löjdqvist och är legitimerade sjuksköterskor som 

studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning psykiatri vid Högskolan i Borås. 

Som en del i utbildningen gör vi ett examensarbete på avancerad nivå. 

 

Syftet med examensarbetet är att få fördjupade kunskaper om hur psykiatrisjuksköterskan 

upplever att hens specialistkompetens tas tillvara på arbetsplatsen. Vi har valt en kvalitativ 

metod och datainsamling kommer att ske genom intervjuer av psykiatrisjuksköterskor som är 

verksamma inom psykiatrin. Intervjuerna kommer att äga rum under februari och mars månad 

2018 på arbetsplatsen. De kommer spelas in, därefter transkriberas och analyseras. Beräknad 

tidsåtgång är 30–60 minuter. 

 

Att medverka i studien är frivilligt och kan närsomhelst avbrytas utan förklaring. Deltagarna 

kommer innan intervjun att få skriva under en samtyckesblankett. Ingen obehörig kommer att 

ha tillgång till datamaterialet och uppgifter som kan identifiera deltagare och arbetsplats 

kommer att tas bort. 

Vi är tacksamma för snabb återkoppling. Bifogat formulär om godkännande skickas till oss i 

det medföljande frankerade kuvertet. 

Vid eventuella frågor eller funderingar är Du välkommen att kontakta oss eller vår handledare. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Malgorzata Komenda   Sophia Löjdqvist 

Legitimerad sjuksköterska   Legitimerad sjuksköterska 

Studerande specialistsjuksköterska  Studerande specialistsjuksköterska 

inom psykiatri    inom psykiatri 

Telnr: xxxx xxxxxx   Telnr: xxxx xxxxxx 

xxxxxxx@student.hb.se   xxxxxxx@student.hb.se 

 

Handledare 

Katarina Karlsson 

Legitimerad sjuksköterska 

Studierektor. Universitetslektor inom vårdvetenskap 

Borås Högskola Tel: xxxx xxxxx    

       

                              

mailto:xxxxxxx@student.hb.se
mailto:xxxxxxx@student.hb.se
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BILAGA 2 

 
 

 

 

 

      

Godkännande av datainsamling  

 

 

Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Malgorzata Komenda och Sophia 

Löjdqvist genomför en datainsamling för uppsatsen: Hur psykiatrisjuksköterskan upplever att 

hens specialistkompetens tas tillvara på arbetsplatsen. Datainsamlingen kommer att ske inom 

ramen för vad som beskrivits i medföljande informationsbrev. 

 

 

 

Ort/Datum     

 

 

 

 

 

Namn/Titel/Verksamhet 
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BILAGA 3 

                 
 

Informationsbrev till dig som arbetar som specialistsjuksköterska inom 

psykiatrin. 

 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning 

psykiatri vid högskolan Borås. Våren 2018 skriver vi vår uppsats på magisternivå. Syftet med 

studien är att beskriva hur psykiatrisjuksköterskan inom psykiatrin upplever hens 

specialistkompetens tas tillvara på arbetsplatsen. 

 

Vi vänder oss till dig som är färdigutbildad psykiatrisjuksköterska och arbetar inom psykiatrin. 

Om du tackar ja till att delta i studien kommer du i en enskild intervju få dela med dig av dina 

upplevelser kring hur din specialistkompetens tas tillvara på arbetsplatsen. Intervjun kommer 

att genomföras på din arbetsplats, den spelas in och beräknas pågå i ungefär 30–60 minuter.  

 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan närsomhelst avbryta ditt deltagande utan att behöva ge 

någon förklaring. Materialet kommer endast att finnas tillgängligt för personer med anknytning 

till examensarbetet. I samband med redovisning av studiens resultat kommer ingenting av det 

du sagt kunna härledas varken till dig eller din arbetsplats. 

 

Tveka inte att kontakta oss om något är oklart. 

Ansvariga är: 

 

Malgorzata Komenda   Sophia Löjdqvist 

Legitimerad sjuksköterska   Legitimerad sjuksköterska 

Studerande specialistsjuksköterska  Studerande specialistsjuksköterska 

inom psykiatri    inom psykiatri 

Telnr: xxxx xxxxxx   Telnr: xxxx xxxxxx 

xxxxxxx@student.hb.se   xxxxxxx@student.hb.se 

 

Handledare 

Katarina Karlsson 

Legitimerad sjuksköterska 

Studierektor. Universitetslektor inom vårdvetenskap 

Borås Högskola 

Tel: xxxx xxxxxx 

xxxxxxx@hb.se      

 

 

mailto:xxxxxxx@student.hb.se
mailto:xxxxxxx@student.hb.se
mailto:xxxxxxx@hb.se
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BILAGA 4 

 

 

 

           
 

 

 

Skriftligt informerat samtycke till att delta i intervjun. 

 

Jag har muntligt och skriftligt fått information om examensarbetet: Hur upplever 

specialistsjuksköterskan inom psykiatrin att hens specialistkompetens tas tillvara på 

arbetsplatsen. Jag samtycker till att delta i undersökningen och är medveten om att mitt 

deltagande är frivilligt. Jag förstår att jag kan avbryta deltagandet när jag vill utan att ange skäl. 

Datainsamlingen kommer att ske inom ramen för vad som beskrivits i medföljande 

informationsbrev. 

 

Jag bekräftar med min namnteckning att jag förstått den information som givits. 

 

 

 

 

 

Deltagarens underskrift   Ort/Datum 

 

 

 

 

Namnförtydligande 

 

 

 

 


