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Abstrakt  
 

Syfte. Att belysa specialistsjuksköterskans uppfattning om den egna kompetensens 

betydelse för omvårdnadsarbetet inom psykiatrisk slutenvård. 

 

Bakgrund. Psykiatrisk slutenvård lider brist på kompetens och väl utnyttjade resurser 

för att möta patienternas komplexa behov. Specialistsjuksköterskor inom vårdformen 

sysslar huvudsakligen med grundläggande psykiatrisk omvårdnad. Deras breda 

kompetens underskattas och osynliggörs när slutenvården saknar omvårdnadsfokus. 

Forskning påvisar behov att tydliggöra specialistkompetensens betydelse inom 

psykiatrisk slutenvård, eftersom ökad förståelse inom området kan medföra bättre vård 

för patienten. 
 

Design. En kvalitativ design med fenomenografisk ansats användes.  
 

Metod. Fjorton semistrukturerade intervjuer med specialistsjuksköterskor verksamma i 

patientnära omvårdnadsarbete inom psykiatrisk slutenvård vid tre psykiatriska kliniker i 

norra Sverige genomfördes under tiden november 2015 – januari 2016. Intervjuerna 

transkriberades och analyserades sedan med kvalitativ analys.  
 

Resultat. Specialistsjuksköterskans kompetens möjliggör personcentrerad psykiatrisk 

omvårdnad och är betydelsefull för kunskapsspridning i personalgruppen. Betydelsen 

kan ökas genom att utrymme för mer patientnära arbete och utvecklingsarbete ges. 

Specialistkompetensen inom slutenvården behöver synliggöras och omvårdnad 

framhävas som behandlingsalternativ. Åtgärder för att öka specialistkompetensens 

betydelse kan påverka den psykiatriska slutenvårdens kvalitet och den enskilde 

patientens vård positivt.  
 

Slutsats. Specialistsjuksköterskans kompetens är betydelsefull för omvårdnadsarbetet 

inom psykiatrisk slutenvård, men får inte alltid nödvändigt utrymme för att möjliggöra 

vård av högsta kvalitet. Resultatet kan bidra till ökad förståelse för vikten av att 

framhäva specialistsjuksköterskans position, så att fler lockas att stanna kvar inom 

slutenvården och för att specialistkompetensen ska komma de patienter som är i störst 

behov av den till gagn. 

 

Nyckelord. psykiatrisjuksköterska, specialistsjuksköterska, kompetens, uppfattning, 

betydelse, psykiatrisk omvårdnad, psykiatrisk slutenvård. 

  



 

 

 

Abstract   
 

The specialist nurse’s competence within the psychiatric inpatient care - An important 

resource that needs more space  

Aim. To illuminate the specialist nurse’s perception of significance of the own competence 

within the psychiatric inpatient care. 

Background. There is shortage of competence and well utilized resources to meet the 

patients’ needs within the psychiatric inpatient care. The competence of specialist nurses is 

underestimated and obscured as there is an absence of nursing focus. Clarifying the 

significance of the specialist competence could imply better care.  

Design. A qualitative design with a phenomenographic approach. 

Method. Fourteen semi-structured interviews with specialist nurses in patient-oriented 

inpatient nursing at three psychiatric clinics in north Sweden were conducted during 

November 2015-January 2016. The interviews were analysed by using a qualitative analysis.  

Result. The specialist nurse’s competence enables a person-centred psychiatric nursing and 

shares knowledge within the team. Enabling more patient-oriented and development related 

work could increase the significance of specialist competence. The specialist competence 

needs to be visualized and nursing highlighted as a treatment alternative. Increasing the 

significance of the specialist competence could affect the quality of care and influence the 

patient’s care positively. 

Conclusion. The specialist nurse’s competence is important within the inpatient care but 

needs more space to enable high quality care. The result demonstrates the significance to 

stress the specialist nurse’s position within psychiatric inpatient care. This could attract 

specialist nurses to stay within inpatient care and enable the competence to come to use for 

the patients who needs it the most. 

Keywords. psychiatric nurse, competence, understanding, significance, psychiatric nursing, 

psychiatric inpatient care.   

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Varför behövs denna studie?  

 Trots utvecklingen mot en allt mer specialiserad och kompetenskrävande psykiatrisk 

slutenvård råder fortfarande brister gällande kompetens, personal, evidensbaserade 

metoder och organisation för att möta patienternas komplexa behov. 

 Att inte få använda sin specialistkompetens väcker frustration och förväntningarna på 

specialistsjuksköterskor inom psykiatrisk slutenvård kolliderar med den egna 

uppfattningen av vad som utgör bästa vården för patienterna. 

 Aktuell forskning påvisar vikten av att tydliggöra betydelsen av specialistsjuksköterskans 

arbete inom psykiatriska slutenvården, det terapeutiska värdet i yrkesutövandet samt de 

positiva resultat professionen tillför behandlingsarbetet. 

 

Vilka är huvudresultaten?  

 Specialistsjuksköterskans kompetens möjliggör personcentrerad psykiatrisk omvårdnad 

och är betydelsefull för kunskapsspridning i personalgruppen. 

 Specialistsjuksköterskor inom psykiatrisk slutenvård kan bidra till bättre vårdkvalitet för 

den enskilde patienten om utrymme ges för mer patientnära arbete samt 

utvecklingsarbete.  

 Omvårdnad behöver synliggöras som behandlingsalternativ inom den psykiatriska 

slutenvården för att påskynda patientens tillfrisknande, effektivisera vården och uppnå 

mer långsiktiga resultat.   

 

Hur bör resultatet användas för att påverka klinisk praxis och forskning?  

 Genom att tillsammans med gällande kompetensbeskrivning utgöra en grund vid 

upprättandet av tydliga lokala arbetsbeskrivningar där psykiatrisjuksköterskans position 

framhävs.  

 Framtida forskning bör fokusera på hur effekterna av psykiatrisjuksköterskans 

positionsförskjutning inom den psykiatriska slutenvården skulle kunna bidra till bästa 

tänkbara vård för de patienter som har den mest komplexa problematiken.  
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Introduktion  

Under den tid vi varit verksamma som sjuksköterskor inom den psykiatriska 

slutenvården har vi uppmärksammat att många specialistsjuksköterskor söker sig till 

öppenvård, kommunala verksamheter eller chefspositioner efter avslutad utbildning. Vi 

har även upplevt att de som stannat kvar inom slutenvården i huvudsak utfört samma 

arbete som grundutbildade sjuksköterskor. När vi själva påbörjade vår 

specialistutbildning började vi intressera oss för detta och reflekterade över att de mest 

akut sjuka patienterna går miste om specialiserad psykiatrisk omvårdnad när 

specialistkompetensen förskjuts från slutenvården och inte lyfts fram som resurs. Trots 

att bristen på specialistkompetens och evidens inom slutenvården belystes redan för tio 

år sedan av Nationell psykiatrisamordning (2006), blev det tydligt för oss att det 

fortfarande återstår en hel del arbete för att specialistkompetensen ska komma till sin 

fulla rätt och kunna bidra till bästa möjliga vård för patienterna inom denna vårdform. 

Det finns en ansenlig mängd forskning om specialistsjuksköterskans yrkesroll inom den 

psykiatriska slutenvården (Seed et al. 2010, Hercelinskyj et al. 2014, Goulter et al. 

2015), dock hittades sparsamt med studier som belyser specialistkompetensens betydelse 

för omvårdnadsarbetet inom slutenvården.  

Bakgrund  

Vårdens utveckling och krav på kompetens 

I takt med vårdens utveckling blir sjuksköterskans arbete allt mer kvalificerat och 

ansvarsfyllt. Nya lagkrav och ökat ansvar gör att förmåga att arbeta självständigt, 

evidensbaserat och personcentrerat blivit allt viktigare egenskaper att besitta. 

Utvecklingen gör att kraven på utbildning och specialiserad kompetens inom 

sjuksköterskeprofessionen ökar (Högskoleverket 2010). Kompetens är ett 

samlingsbegrepp för en individs förmåga och vilja att utföra en uppgift genom att 

tillämpa kunskaper samt färdigheter och inom vårdens professioner har sex 

internationella kärnkompetenser identifierats som nödvändiga; personcentrerad vård, 

evidensbaserad vård, teamsamverkan, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker 

vård samt informatik (Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor 2014).  

 

För att få titulera sig specialistsjuksköterska krävs avlagd specialistsjuksköterskeexamen 

alternativt fullgjord äldre vidareutbildning eller  direktspecialisering som avser 
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motsvarande specialområde (SFS 2010:1369). Nuvarande specialistsjuksköterskeexamen 

på 60 högskolepoäng infördes år 2001 och psykiatrisk vård är en av elva befintliga 

inriktningar (Högskoleverket 2010). Yrkestiteln legitimerad sjuksköterska med 

specialistsjuksköterskeexamen inriktning mot psykiatrisk vård kommer fortsättningsvis i 

denna studie att benämnas psykiatrisjuksköterska.  

 

Psykiatrisjuksköterskans kompetens och yrkesansvar 

Psykiatrisjuksköterskan förvärvar under utbildningen en bred kompetens som innefattar 

många ansvarsområden samt kunskapskrav och professionens yrkesansvar utgår från ett 

teoretiskt perspektiv som har patientens upplevelse av hälsa, ohälsa och lidande i fokus. 

Utgångspunkten för psykiatrisjuksköterskans arbete är en självständig, vetenskapligt 

baserad kunskap (Vårdförbundet & Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor 2014). 

Enligt gällande kompetensbeskrivning ska psykiatrisjuksköterskan bland annat ansvara 

för omvårdnadens kvalitet samt utifrån individuella behov involvera patienten och dess 

nätverk i planering och genomförande av vården. Att leda och samordna vårdinsatser 

ingår också i psykiatrisjuksköterskans ansvarsområde, likaså att värdera och tillämpa ny 

kunskap både gällande omvårdnad och andra närliggande vetenskaper samt att aktivt 

vara delaktig i utvecklingsarbete. Psykiatrisjuksköterskan ska vidare besitta en fördjupad 

medicinsk-psykiatrisk kompetens samt förmåga att bedöma olika psykiatriska tillstånd 

och behov av insatser (Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor 2014).  

 

Enligt Patricia Benners (1993) teori om sjuksköterskans kompetensutveckling uppstår så 

kallat expertkunnande när teoretisk kunskap och erfarenhet kombineras med den egna 

reflektiva förmågan. Benner menar att kompetensutveckling sker i de fem stegen novis, 

avancerad nybörjare, kompetent, skicklig och expert. Under utvecklingsprocessen går 

sjuksköterskan från att helt förlita sig på rutiner och riktlinjer till att, allt eftersom 

kompetensen utvecklas och erfarenhet förvärvas, förlita sig på den egna omedvetna 

varseblivningen för att behärska olika situationer. I det sista utvecklingsstadiet har 

sjuksköterskan uppnått en expertnivå där den egna förståelsen och intuitionen avgör 

vilken åtgärd som är lämpligast. Regler och riktlinjer finns dock fortfarande med i 

bakgrunden för att säkerställa att misstag undviks. Benner utformade sin teori genom att 

intervjua och observera sjuksköterskor i klinisk verksamhet och i studiens resultat 

framstod expertsjuksköterskans kompetensområden inom sju olika domäner. Dessa var: 

den hjälpande rollen, undervisande och vägledande funktion, diagnostisk och 
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övervakande funktion, att effektivt hantera snabbt skiftande situationer, att utföra och 

övervaka behandling, att övervaka och säkerställa kvalitet i praktiskt omvårdnadsarbete 

samt att planera och organisera för personalens arbete och vården. Benner menar att det i 

expertsjuksköterskans praktiska arbete ligger mycket outnyttjad kunskap som måste 

dokumenteras för att kunna utvecklas och att hon, genom de typexempel som i teorin ges 

från praktiska omvårdnadssituationer, kan bidra till att delvis vidga denna fördolda 

kunskap. 

 

Psykiatrisk slutenvård och omvårdnad  

Den psykiatriska vården har under åren förändrats inom många områden. Synen på 

psykisk ohälsa har utvecklats, likaså diagnostik och behandling (Åsberg & Agerberg 

2010). Vården inriktas mot allt öppnare vårdformer och den vård som fortfarande bedrivs 

inom hälso- och sjukvården har blivit allt mer specialiserad (Vårdförbundet & 

Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor 2014). Antalet vårdplatser inom den 

psykiatriska slutenvården har dragits ner, vårdtiderna förkortats och de patienter som 

bereds plats inom slutenvården har den mest omfattande och svåra problematiken 

(Nationell psykiatrisamordning 2006). Att utföra omvårdnad inom den psykiatriska 

slutenvården är en utmaning (Deacon et al. 2006), eftersom patienter med svår 

psykiatrisk problematik har varierande och komplexa behov (Agar-Jacomb & Read 

2009).  

 

Den psykiatriska omvårdnaden utgår från att alla människor har utvecklingspotential och 

syftar till att stärka patientens känsla av kontroll samt förmåga att hantera sina känslor 

(Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor 2014). Patienten är expert på sin hälsa 

och sitt liv och bör därmed i allra högsta grad vara delaktig i det hälsofrämjande arbetet 

(Jormfeldt & Svedberg 2010). Personer med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning 

ska ha rätt till god och säker personcentrerad vård som möjliggör ett oberoende samt en 

självständighet. Omvårdnaden ska också bidra till att personen utvecklar strategier för att 

hantera sin sjukdom och de konsekvenser den för med sig, formulerar rimliga livsmål 

samt uppnår personlig utveckling (Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor 2014). 

 

Trots utvecklingen mot en allt mer specialiserad och kompetenskrävande psykiatrisk 

slutenvård finns det enligt Nationell psykiatrisamordning (2006) fortfarande brister 

gällande kompetens, personal, evidensbaserade metoder och organisation för att möta 
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patienternas behov. Statistik över kompetensfördelningen inom svensk psykiatrisk vård 

visar att psykiatrisjuksköterskor huvudsakligen verkar inom öppenvård (ibid) och 

arbetsgivare tenderar att undervärdera specialistsjuksköterskors kompetens som 

osynliggörs när omvårdnad inte sätts i fokus (SOU 2010:65). Studier visar också att 

psykiatrisjuksköterskan inom slutenvården ägnar väldigt lite tid åt specialiserad 

psykiatrisk omvårdnad. Istället fylls arbetsdagen främst av läkemedelshantering, 

säkerhetsfrågor, överrapportering och dokumentation (Goulter et al. 2015). Att inte få 

använda sin specialiserade kompetens i det dagliga arbetet väcker frustration hos 

psykiatrisjuksköterskor (Rungapadiachy et al. 2006) och det som förväntas av dem står i 

konflikt med deras egen uppfattning av vad som utgör den bästa vården för patienterna 

(Seed et al. 2010, Hercelinskyj et al. 2014). Flera studier påvisar vikten av att tydliggöra 

betydelsen av psykiatrisjuksköterskans arbete inom slutenvården, det terapeutiska värdet 

i yrkesutövandet samt de positiva resultat professionen tillför behandlingsarbetet 

(Hercelinskyj et al. 2014, Goulter et al. 2015).  

 

Problemformulering 

Den psykiatriska slutenvården är i behov av hög kompetens och väl utnyttjade resurser 

för att kunna möta upp patienternas många gånger komplexa behov. Dock råder brist på 

psykiatrisjuksköterskor inom slutenvården och de som är verksamma inom denna 

vårdform sysslar huvudsakligen med grundläggande psykiatrisk omvårdnad. Detta 

innebär att den breda kompetens som psykiatrisjuksköterskor besitter ofta underskattas 

och förblir obemärkt då omvårdnad åsidosätts. Det finns ett behov av att tydliggöra 

specialistkompetensens betydelse för omvårdnadsarbetet inom slutenvården samt 

uppmärksamma hur den skulle kunna användas som en resurs för att den enskilde 

patienten ska få bästa tänkbara vård. Att tillfråga psykiatrisjuksköterskor inom 

psykiatrisk slutenvård hur de ser på den egna kompetensens betydelse för 

omvårdnadsarbetet skulle kunna bidra till att frambringa ett sådant tydliggörande och 

leda till att kompetensen kan användas på bästa möjliga sätt.  

 

Studien 

Syfte  

Syftet med denna studie var att belysa specialistsjuksköterskans uppfattning om den egna 

kompetensens betydelse för omvårdnadsarbetet inom psykiatrisk slutenvård.  
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Design 

En kvalitativ design valdes, eftersom en ökad förståelse för deltagarnas egna 

uppfattningar och perspektiv var det yttersta målet med studien (jmf Kvale & Brinkmann 

2014). Till denna lades en fenomenografisk ansats som den beskrivs av Larsson (1986) 

samt Sjöström och Dahlgren (2002). Denna fokuserar på skillnaden mellan hur 

någonting är (VAD) och hur något uppfattas vara (HUR). Fenomenografin är empirisk 

till sin natur och utgår ifrån att försöka beskriva hur vi människor uppfattar saker och 

ting. Dess syfte är således inte att fastslå den absoluta sanningen utan att närma sig 

sanningen genom att gestalta variationerna i uppfattningar gällande det givna fenomenet. 

Som grund för utformningen av detta arbete användes riktlinjer från tidskriften Journal 

of Advanced Nursing med undantag för innehållsförteckning, språk, omfattning och 

metoddiskussion.   

Deltagare 

Ett strategiskt urval användes för att få maximal variation på deltagarna (jfr Polit & Beck 

(2014). Rekryteringen gjordes vid tre olika psykiatriska kliniker belägna i norra Sverige. 

Efter erhållet godkännande av verksamhetschefer (Bilaga 1) kontaktades enhetschefer 

vid de berörda psykiatriska slutenvårdsavdelningarna (Bilaga 2) för att inhämta 

kontaktuppgifter till potentiella deltagare. Därefter togs personlig kontakt med de 

personer som uppfyllde uppsatta inklusionskriterier och information om studien sändes 

ut per e-post (Bilaga 3). Efter ungefär en vecka togs ny kontakt för bekräftande av 

deltagande eller ej. Samtliga psykiatrisjuksköterskor som slutfört sin specialistutbildning 

efter år 2001 och som såväl före som efter detta i någon grad varit verksamma i det 

psykiatriska omvårdnadsarbetet inom slutenvården tillfrågades om deltagande. Eftersom 

antalet psykiatrisjuksköterskor var begränsat tillfrågades även de som nyligen avslutat 

sin anställning inom slutenvården. Då psykiatrisjuksköterskor i chefsposition inte ansågs 

arbeta tillräckligt patientnära i omvårdnadsarbetet för att svara upp mot syftet på ett 

tillfredsställande sätt exkluderades dessa. Det slutliga urvalet bestod av 14 deltagare.   

Datainsamling  

Datainsamlingen gjordes genom enskilda intervjuer som delades upp mellan oss som 

författare. Intervjuerna genomfördes under perioden november 2015 – januari 2016 och 

varade mellan cirka 10 och 46 minuter, mediantiden var 20 minuter. Samtliga intervjuer 
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genomfördes i enskildhet och på en i förväg avtalad tid. Innan datainsamlingen 

påbörjades utfördes en pilotintervju som inte inkluderades i det slutgiltiga materialet. 

Pilotintervjun resulterade i att intervjufrågorna justerades för att bättre möjliggöra svar 

som fokuserade mot studiens syfte. Den slutgiltiga semistrukturerade intervjuguiden 

(Bilaga 4) delgavs deltagarna innan intervjutillfället och bestod av fyra ingångsfrågor 

som användes för att fördjupa förståelsen för deltagarnas uppfattning om det efterfrågade 

fenomenet (jfr Larsson 1986). Utöver ingångsfrågorna ställdes följdfrågor och 

sonderande frågor för att vid behov ge deltagarna utrymme att utveckla svaren ytterligare 

(jfr Kvale & Brinkmann 2014). Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades 

ordagrant.   

Etiska överväganden 

I studien har Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska riktlinjer följts. Innan studien 

inleddes inhämtades skriftligt godkännande från verksamhetschefer vid berörda kliniker 

efter att men- och sekretessprövning av studiens syfte skett. I enlighet med Kvale & 

Brinkmann (2014) erhöll samtliga deltagare såväl muntlig som skriftlig information om 

studien och fick innan intervjuerna påbörjades underteckna ett informerat samtycke. De 

upplystes om att deltagandet var frivilligt, att de när som helst utan specificerad 

anledning kunde avbryta sin medverkan och att materialet inte skulle användas till andra 

syften än denna studie. Vidare raderades ljudinspelningarna i anslutning till att 

transkriberingen färdigställts och allt material till studien förvarades under processen 

säkert på våra datorer för att undvika att det kom i orätta händer (jfr Kvale & Brinkmann 

2014). Det fanns trots denna åtgärd fortsatt en risk att deltagarna skulle känna oro att 

konfidentialitet inte skulle kunna upprätthållas och att den information de gav skulle 

kunna kopplas till deras person. Detta avhjälptes genom att varje deltagare i samband 

med intervjutillfället avidentifierades och tilldelades en för dem okänd kod som sedan 

användes när resultatet presenterades. Den upprättade kodlistan förvarades åtskilt från de 

transkriberade intervjuerna och resultatet redovisades på gruppnivå (jfr Danielsson 

2012). Vidare redovisades medelvärden på detaljerad och avslöjande information om 

deltagarna, som exempelvis ålder, istället för exakta värden (jfr Kvale & Brinkmann 

2014). De citat som använts i resultatet har tagits ur sin kontext för att ytterligare 

försvåra identifiering och i enlighet med Trost (2010) har de i vissa fall omformulerats 

något från talspråk till skriftspråk med bibehållen innebörd för att underlätta läsningen. 



 

8 

 

När studien var färdigställd erhöll deltagare, enhetschefer och verksamhetschefer en 

kopia för att återföra resultatet till verksamheterna (jfr Kjellström 2012). 

Dataanalys 

Intervjumaterialet analyserades med hjälp av kvalitativ analys med fenomenografisk 

ansats som den beskrivs av Larsson (1986) samt Sjöström och Dahlgren (2002). 

Samtliga intervjuer lästes flertalet gånger igenom enskilt, därefter utfördes resterande 

analysarbete gemensamt. Under hela analysprocessen ställdes de egna reflektionerna mot 

intervjumaterialet i syfte att hitta en fördjupad förståelse för det sagda och för att 

upptäcka nya dimensioner i svaren som inte redan fångats in (jfr Larsson 1986). 

Meningsenheter som svarade mot studiens syfte identifierades i materialet och 

kondenserades därefter för att hitta de mest centrala delarna i svaren. De kondenserade 

enheterna grupperades därefter utifrån likheter och skillnader och likartade svar 

sammanfördes till subkategorier, vilka också kan benämnas som variationer i 

uppfattningar. Utifrån den gemensamma innebörden i respektive subkategori framstod 

mer övergripande innehållsbundna kategorier som beskrev deltagarnas uppfattningar om 

det efterfrågade fenomenet (jfr Larsson 1986, Sjöström & Dahlgren 2002). Exempel på 

analysarbetet presenteras i Tabell 1 (Bilaga 5).  

Validitet och reliabilitet  

Inom kvalitativ forskning benämns validitet och reliabilitet som tillförlitlighet och 

bedöms utifrån begreppen trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet (Graneheim & 

Lundman 2004). För att stärka trovärdigheten i denna studie genomfördes intervjuer där 

deltagarnas varierade ålder, kön, yrkeserfarenhet samt geografiska spridning bidrog till 

att ge en så nyanserad bild som möjligt av den i syftet efterfrågade uppfattningen och 

antalet deltagare ansågs rimligt i relation till studiens omfattning och tidsram (jfr 

Graneheim & Lundman 2004). Vidare exemplifierades analysarbetet och citat ur den 

transkriberade texten presenterades i resultatet för att hjälpa läsaren att tyda gestaltningen 

av detsamma (jfr Larsson 1986). För att minimera risken att äventyra pålitligheten 

genomfördes datainsamlingen under en relativt kort tidsperiod och en strukturerad 

intervjuguide användes (jfr Graneheim & Lundman 2004). Intervjuerna delades upp 

mellan oss som författare, vilket minskade risken för att informationen som erhölls blev 

alltför styrd utifrån ett enda perspektiv. Detta anser vi bidrog till en rikare och mer 

varierad information. Överförbarhet till det kliniska arbetet överlämnar vi i enlighet med 
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Graneheim och Lundman (2004) till läsaren att avgöra utifrån ovan beskrivna 

tillvägagångssätt.  

 

Resultat 

Det slutliga urvalet bestod av 14 deltagare, 10 kvinnor och 4 män. Medelåldern bland 

deltagarna var 38,4 år och de hade i snitt varit verksamma som grundutbildade 

sjuksköterskor 10,7 år och som psykiatrisjuksköterskor 3,3 år. Medelvärde för den totala 

yrkesverksamma tiden inom psykiatrisk slutenvård var 8,4 år. Ur det analyserade 

materialet framstod två kategorier och sju subkategorier (tabell 3). 

 

Tabell 3. Översikt subkategorier och kategorier 

Subkategori Kategori 

 

Synliggör individen och dess behov 

Individualiserar bedömningar och insatser 

Utgör en kunskapsbas och utvecklar tankesätt 

 

Möjliggör personcentrerad och 

evidensbaserad psykiatrisk omvårdnad 

 

Tydliggöra och utvidga kompetensen 

Främja förbättrings- och utvecklingsarbete 

Öka delaktighet och ansvar 

Uppmärksamma omvårdnad som behandlingsalternativ 

 

 

Synliggörande kan öka betydelsen av 

psykiatrisjuksköterskans kompetens 

 

 

Möjliggör personcentrerad och evidensbaserad psykiatrisk omvårdnad 

Kategorin ”Möjliggör personcentrerad och evidensbaserad psykiatrisk omvårdnad” 

består av subkategorierna ”Synliggör individen och dess behov”, ”Individualiserar 

bedömningar och insatser” samt ”Utgör en kunskapsbas och utvecklar tankesätt”. 

Synliggör individen och dess behov 

Specialistkompetensen ansågs av deltagarna öka förmågan att ha ett helhetsperspektiv i 

patientarbetet. Den beskrevs också ha betydelse när det gällde att framhålla patientens 

behov före personalens samt var till hjälp för att upprätthålla patientfokus. Att 

representera patienten utifrån identifierade omvårdnadsbehov tycktes viktigt och 

kompetensen möjliggjorde ett vidare perspektiv i diskussion med kollegor.  
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”Jag menar på bagatellnivå så kunde det vara så att vissa hade en sån 

paternalistisk syn på att hade man inte ätit kvällsmaten så fick man lite skylla 

sig själv. Jamen, är du bakis så kanske du inte vill äta kvällsmat. Då kanske 

du vill ha en filtallrik senare på kvällen, och då menar de att "det här är inget 

hotell". Och det här har jag fått kriga ganska mycket med. Jag menar har man 

partat en månad så då måste man ju få den näring som behövs för att kunna 

återhämta sig...” (D2) 

 

Deltagarna upplevde att de utifrån kompetensen fick ökad förståelse för patientens 

situation och sjukdomens konsekvenser. Nyfikenheten för sjukdomens bakomliggande 

orsaker och en ökad vilja att möta människan för att få förståelse var också något som 

uppfattades komma av den fördjupade kompetensen. Deltagarna ansåg sig även ha ett 

mer öppet och icke-dömande förhållningssätt till patienten och beskrev en slags ”tyst 

kunskap” som gjorde det lättare att avläsa både beteende och hur man skulle agera i olika 

situationer. Tack vare den ökade kompetensen upplevde deltagarna att de lättare kunde 

koppla ihop funktionsnedsättningar och symtom med sjukdomen och på så sätt anpassa 

omvårdnaden efter enskilda behov samt ställa rimliga krav på patienten.  

 

”…att en förlorad funktion för våra schizofrena patienter kan vara ungefär 

som att vi ber någon utan ben att gå. Och det är ganska orättvist, så jag 

känner att just förståelse för det kan jag nog känna har blivit djupare.”(D3) 

Genom att deltagarna hade mer fokus på individuella behov upplevde de också att 

vårdplanerna blev mer anpassade efter den enskilde och kompetensen hjälpte dem att 

vara mer flexibla i komplexa situationer, vilket frambringade individuella lösningar. 

Deltagarna tyckte sig i större utsträckning rikta omvårdnaden mot att bevara befintliga 

förmågor hos patienterna och fokusera hjälpinsatserna på identifierade brister.  

”Att vi faktiskt måste försöka hjälpa dem, fast på ett bra sätt. Inte liksom ta 

ifrån dem förmågorna och allt det där, utan att man försöker verkligt hjälpa 

dem där det brister.”(D3) 

Individualiserar bedömningar och insatser 

Deltagarna beskrev att specialistkompetensen gjorde deras bedömningar mer 

strukturerade och breddade synen på behandlingsbehov. De ansåg också att 
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omvårdnadsprocessen blev tydligare, likaså underlättades prioriteringsarbetet samt 

fördelning av omvårdnadsresurser. Kompetensen uppfattades viktig vid bedömning av 

vilka omvårdnadsmässiga och medicinska insatser som behövdes vid akuta tillstånd, 

samt för att vid samsjuklighet bättre kunna se vad som är vad i de olika 

sjukdomstillstånden. Vidare beskrevs en bredare syn på vilka stödinsatser som kunde 

vara aktuella för den enskilde patienten, detta benämndes att ”tänka utanför boxen” och 

gjorde att olika behandlingsval kunde föreslås. Det upplevdes också att lösningar i de 

enskilda fallen på ett bättre sätt kunde identifieras i samarbete med andra instanser eller 

vårdgrannar.  

 

”…när dom har både missbruk och kanske en, två eller tre andra diagnoser 

också… Det är så pass stort och det är så pass brett och det blir så pass 

individuellt för varje patient utifrån ålder och att man har ett missbruk och att 

jag måste kunna fånga ihop helheten.”(D7)  

 

Fördjupade farmakologiska kunskaper beskrevs vara av stor betydelse för 

omvårdnadsarbetet inom den psykiatriska slutenvården. Det ansågs ge ökad förståelse för 

vikten av adekvat medicinering och medförde möjlighet att föreslå åtgärder kring 

medicinsk behandling till läkarna. Vidare beskrevs kompetensen tillföra att patienterna 

fick bättre information om sin behandling, att effekter lättare kunde identifieras och att 

biverkningar uppmärksammades i större utsträckning. Även i bemötandet av patienterna 

uppfattades specialistkompetensen vara av betydelse. Deltagarna beskrev att de genom 

att stå för hopp, inge trygghet och visa att de stod kvar även om situationen var svår 

kunde nå fram till patienten på ett annat sätt. 

  

”…"nämen, hon äter inte och hon dricker inte och hon vill då 

ingenting.”…Och hon ansträngde ju sig till max det där passet och hon åt och 

hon drack till slut den här patienten. Så det handlar ju liksom att liksom stå 

för det där hoppet och den där tryggheten och till slut kommer ju patienten 

också med på tåget.”(D8) 

 

Utgör en kunskapsbas och utvecklar tankesätt 

Att sprida och förmedla kunskap till all verksam personal på avdelningen ansågs av flera 

deltagare vara en viktig del av psykiatrisjuksköterskans arbete då denne genom att utgöra 
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en kunskapsbas i omvårdnadsarbetet kunde fungera som ett stöd för medarbetarna. 

Deltagarna upplevde att de bidrog med kunskap och kompetens genom att med hjälp av 

diskussion väcka intresse för omvårdnadsarbetet hos medarbetarna, ge förbättrad 

information till patienter och anhöriga samt agera etisk budbärare i omvårdnaden av 

patienter från andra kulturer. Flera deltagare ansåg att psykiatrisjuksköterskan även 

skulle kunna användas för att sprida kunskap på andra sätt, exempelvis genom 

rollmodellinlärning, genom att hålla föreläsningar, genom att delta i forum på 

avdelningen där ny evidensbaserad kunskap kan spridas på regelbunden basis eller 

genom att vara en kulturbärare i personalgruppen. Att utgöra en kunskapsbas uppfattades 

som viktigt för kompetensutveckling av personalgruppen i stort men särskilt viktigt 

bland ny och oerfaren personal.  

 

"En stor del som jag anser att det innebär att vara psykiatrisjuksköterska det 

är ju också att handleda och utbilda den övriga personalen, på alla nivåer. 

Både skötare och biträden, jamen allt som finns på avdelningen. Städerskorna 

kan ibland faktiskt behöva hjälp med hur man bemöter någon va." (D2) 

 

Flera deltagare upplevde att okunskap förde med sig en tro att psykiatrisk omvårdnad 

utförs enbart med hjälp av sunt förnuft, vilket benämndes som ”tyckiatri”. Genom att 

använda sin kompetens kunde deltagarna framhäva det professionella, etiska och 

evidensbaserade tankesättet hos sina medarbetare och bidra till att ”tyckiatrin” vändes till 

psykiatri. Även diskussioner runt frekvent återkommande patienter upplevdes lätt präglas 

av mycket eget tyckande från personalens sida och då bidrog deltagarna till att 

diskussionen blev mer reflektiv. 

 

”Även om man kan tycka och tänka saker så är det ingen tyckiatri.” (D9) 

 

”Att få de lite så här att öppna upp lite granna för annat. Jamen, varför tror 

ni hon kommer in nu för sjuttonde gången? Vad står det för? Vad är det som 

händer därute och vad är det som har hänt nu och vad... Vad är det 

grundläggande behovet?” (D8)  
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Synliggörande kan öka betydelsen av psykiatrisjuksköterskans kompetens 

Kategorin ”Synliggörande kan öka betydelsen av psykiatrisjuksköterskans kompetens” 

består av subkategorierna ”Tydliggöra och utvidga kompetensen”, ”Främja förbättrings- 

och utvecklingsarbete”, ”Öka delaktighet och ansvar” samt ”Uppmärksamma omvårdnad 

som behandlingsalternativ”. 

Tydliggöra och utvidga kompetensen 

Majoriteten av deltagarna upplevde att specialistkompetensen hade stor betydelse för 

omvårdnadsarbetet inom slutenvården, men det fanns också ett fåtal som inte upplevde 

att den hade betydelse alls, utan att det snarare var erfarenheten som påverkade dem i 

yrkesutövandet. Samtliga deltagare beskrev dock behovet av att få använda kompetensen 

fullt ut som stort och flera deltagare pekade på vikten av att hitta nya sätt att tillvarata 

kompetensen. Det ansågs vara av största vikt att klinikledningen först och främst såg 

kompetensen samt att den lyftes fram och synliggjordes som en resurs.  

 

”Jamen att man ser ett tydligt steg. Att man har gått en specialistutbildning, 

att man ser att det kommer till användning, att man får verkligen använda den 

här fördjupade kunskapen. Att det tas tillvara. Om man säger, både 

klinikledning och, jamen ser att det finns kompetens och att den verkligen får 

användas.”(D12)    

 

För att undvika att hamna i samma arbetsuppgifter som innan specialistutbildningen 

efterlyste flera deltagare en ökad tydlighet av vad som förväntas av dem inom 

slutenvården, till exempel genom en arbetsbeskrivning. En sådan tydlighet i kombination 

med att i större utsträckning få användning av kompetensen ansågs kunna stärka 

psykiatrisjuksköterskan i sin profession och på sikt leda till att fler skulle välja att 

specialistutbilda sig.  

 

”Att det inte bara blir en utbildning som man går och att det syns i 

lönekuvertet och sen så händer det ingenting utan, och så har man möjlighet 

att gå till öppenvården. Det är tragiskt att se det på det sättet.”(D14)   

 

Flera deltagare önskade att antalet psykiatrisjuksköterskor skulle öka och behovet kan 

sammanfattas som ”ju fler desto bättre”. Fler psykiatrisjuksköterskor uppfattades 
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behövas på alla poster, men främst bland patienterna. I resultatet framkom även 

önskemål om krav på enbart specialistutbildade sjuksköterskor inom slutenvården.  

 

”Jag menar far du in på barn med ditt barn så förväntar du dig ju att du ska 

få träffa en barnsjuksköterska eller en barnläkare och det är ju likadant här. 

Alltså någonstans så är de ju som värd att få den bästa vården...”(D9)  

 

En högre kompetenstäthet ansågs kunna leda till dels ökad trygghet och säkerhet för 

patienterna, men även kunna medföra positiva effekter på vårdens kvalitet samt ökad 

effektivitet och personcentrering. Dessutom uppfattades det att utvecklings- och 

förbättringsarbete skulle kunna drivas annorlunda och slagkraften därmed bli större.  

 

”Ensam så sparkar man inte in så många dörrar.”(D3)   

Främja förbättrings- och utvecklingsarbete 

Nästan alla deltagare såg förbättrings- och utvecklingsarbete som en viktig del för att öka 

betydelsen av kompetensen inom slutenvården. Några hade redan fått möjligheten att 

göra detta och beskrev upplevda positiva effekter, men det fanns ytterligare tankar om 

förbättringsmöjligheter och hur det skulle kunna påverka vårdkvaliteten. Deltagarna 

önskade möjlighet att påverka arbetet mer och att bli hörsammade när de föreslog 

förbättringsåtgärder. De ansåg sig kunna analysera verksamheten ur ett brett perspektiv 

och besitta kompetens att utröna om den vård som bedrivs är den bästa. De upplevde 

också att de skulle kunna utveckla den enskilde patientens vård, vilket uppfattades kunna 

bidra till att tydliggöra känslan av tillfrisknande och öka patientens välbefinnande.  

 

”Och försöka hitta en meningsfull vård också. Eller, en meningsfull tid när 

man är inneliggande… …Men att man får känna att man är på väg 

någonstans, att man är på väg mot en bättre och sundare på något sätt… 

välbefinnande.” (D14)   

 

Vid implementering ansåg flera deltagare att psykiatrisjuksköterskan skulle utgöra en 

kulturbärare som själv föregick med gott exempel. Det upplevdes dock vara av allra 

största vikt att utvecklingsarbetet skedde i nära samarbete med övrig 

omvårdnadspersonal och att psykiatrisjuksköterskan under processen var närvarande i 
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arbetet på avdelningen. Ett gemensamt förbättringsarbete uppfattades kunna göra att 

personalen arbetade mot samma mål, vilket ansågs kunna medföra att patienterna kunde 

lägga energi på sitt tillfrisknande istället för att försöka förstå gällande riktlinjer. 

Implementering av ny kunskap sågs av deltagarna som viktigt, eftersom man lätt 

hamnade i gamla hjulspår. Ny kunskap ansågs kunna ge mer riktade insatser runt olika 

sjukdomstillstånd och ett vassare omvårdnadsarbete. Detta uppfattades i sin tur kunna 

rendera i kortare vårdtider.  

 

”Att vi får använda våra kunskaper och, jamen implementera ny kunskap. För 

det blir lätt inom slutenvården att man harvar på i samma hjulspår som 

tidigare."(D12)   

 

Att få tid till att bredda synen på verksamheten samt utrymme för utvecklings- och 

förbättringsarbete ansågs av deltagarna mycket betydelsefullt för att kompetensutveckla 

och förbättra vården. De önskade bland annat tid för att aktivt förfina vårdprogram och 

riktlinjer runt olika sjukdomstillstånd samt hitta evidensbaserade lösningar i komplexa 

patientfall. Möjlighet till tid för reflektion med medarbetarna, exempelvis vid rapporter, 

nämndes som väsentligt och att som psykiatrisjuksköterskor tillsammans få möjlighet att 

reflektera över hur vården bäst skulle utformas ansågs leda till personlig utveckling och 

stimulans att hitta ny kunskap. Ett effektivt förbättringsarbete upplevdes kunna förhindra 

återinläggningar och därtill förbättra patientsäkerheten och kvaliteten på vården samt 

förkorta vårdtiderna. 

 

”Jag tänker att det är viktigt att kunna få in lite, vad ska man säga… 

kompetensutvecklande arbete… Att få in evidensbaserad kunskap i 

omvårdnaden. Kanske att specialistsjuksköterskor skulle kunna jobba vissa 

timmar i veckan med att söka fram ny kunskap och förmedla det till övrig 

personal.”(D4)   

Öka delaktighet och ansvar 

Vidare ansåg deltagarna att psykiatrisjuksköterskan borde få mer plats och ansvar i 

omvårdnadsarbetet samt få ökad delaktighet vid beslut om patientens vård. De ville 

utifrån sin kompetens ta ett steg framåt och ha en övergripande, självständig position i 

omvårdnadsarbetet. Detta beskrevs kunna framhäva professionen och bidra till att 
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kompetensen behölls inom slutenvården. En ökad delaktighet vid bedömning om in- och 

utskrivningar, främst gällande återkommande patienter, ansågs tillföra patientkännedom 

och kompetens som kunde ge alternativa stödinsatser och en tydlig planering redan från 

början. Deltagarna uppfattade också att en ökad delaktighet i planering samt möjlighet att 

arbeta med problemlösning runt patienter med komplexa behov skulle ge en bättre 

helhetssyn och ytterligare individanpassade åtgärder under vårdtiden. 

”Jag skulle vilja att man fick vara med mer i, jamen besluta vilka patienter 

som ska läggas in. Som vi har god kännedom om också. Och vilka som… och 

när vi bedömer att de ska skrivas ut.” (D6)   

Deltagarna ansåg sig vara beredda att axla ansvar för mer självständiga bedömningar av 

det svårare slaget. Kompetens och patientkännedom uppfattades ge dem trygghet att ta 

beslut om exempelvis in- och utsättning av vak eller utevistelse. Möjligheten att få utföra 

enklare somatisk och djupare psykiatrisk bedömning ansågs kunna förbättra vårdkvalitet 

och patientsäkerhet, men även hjälpa patienten att förstå vad olika symtom står för samt 

öka förtroendet för vården.  

”Jag skulle ju gärna se att den djupare kompetensen skulle användas mer i 

bedömningar… låt säga det är vak, utevistelser och annat. Jag skulle känna 

mig trygg i att kunna göra en bedömning även om utsättning av vak i och med 

att vi ser patienterna mer än läkarna. Jag skulle kunna ta ett större ansvar." 

(D12)  

Uppmärksamma omvårdnad som behandlingsalternativ 

Deltagarna önskade att i större utsträckning få närvara i det patientnära 

omvårdnadsarbetet, eftersom det var där specialistkompetensen ansågs göra störst 

nytta. Ökad närvaro uppfattades kunna medföra att patienterna kände sig mer sedda 

vilket ansågs kunna leda till bättre mående och mindre behov av mediciner.   

 

”Ja, det är mycket administrativt arbete och inte alls lika mycket 

patientkontakt egentligen som… Alltså egentligen om man är 

specialistutbildad sjuksköterska så bör man ha… Det har man nog störst nytta 

av i kontakten med patienterna."(D5)  

 



 

17 

 

Flera deltagare uttryckte att läkarna var snabba att sätta in mediciner, trots att 

psykiatrisjuksköterskan argumenterade för andra insatser i första hand. Detta ansågs leda 

till mycket medicinfokus och försvårade deltagarnas möjlighet att framhäva den 

psykiatriska omvårdnaden. För att underlätta samarbetet med andra yrkeskategorier 

föreslog några deltagare ett tätare tvärprofessionellt samarbete.  

”Och det är svårt att jobba med de här omvårdnadsbitarna tycker jag när 

läkarna kör sitt race hela tiden. Att dom går in och... vilka mediciner som ska 

ges och... Och fastän vi tycker att vi kanske provar på annat vis med mindre 

mediciner eller utan mediciner så känns det som att man blir mycket överkörd 

gång på gång."(D6) 

En medicinfokuserad vård ansågs av deltagarna ofta leda till att naturliga mänskliga 

reaktioner dövades och användandet av standardmodeller uppfattades osynliggöra 

individuella skillnader i bakgrund och kognitiva förmågor. Deltagarna beskrev att de 

ville se mer till hela människan, göra individuella bedömningar även här samt använda 

samtal för att nå fram till patienten och väcka nya tankar. Detta uppfattades kunna 

minska behovet av mediciner, individualisera behandlingen samt leda till bättre 

långsiktiga resultat.  

”Jamen, just det här att kunna se mer till patienten och till helheten, att vad är 

vad hos patienten. Vi är snabba på att medicinera, inte så duktiga på att 

lyssna kanske till det som man kan se… Vi dövar många gånger det som är 

fullkomligt mänskligt.”(D13) 

Kompetensen upplevdes vara av stor betydelse för att kunna ge patienten en mer 

komplett vård och fler alternativa insatser redan vid inskrivning. Deltagarna uppfattade 

också att mer omvårdnadsfokus skulle kunna ge en bättre utslussning från avdelningen, 

eftersom insatser från vårdgrannar skulle kunna planeras redan under vårdtiden. En 

omvårdnadsfokuserad behandling ansågs av deltagarna möjliggöra ett påskyndande av 

patientens tillfrisknande, göra vårdtiden mer effektiv och korta vårdtiderna.  
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Diskussion 

Metoddiskussion  

Vid kvalitativ intervjuforskning kan det enligt Kvale och Brinkmann (2014) finnas 

svårigheter att hantera spänningen mellan professionell distans och personlig vänskap, 

eftersom kunskapen erhålls med hjälp av den egna personen som verktyg. Då 

intervjuerna i denna studie till viss del genomfördes i det geografiska område som vi 

själva är verksamma inom i vår profession fanns en risk att sådana svårigheter skulle 

uppstå. För att undvika detta utförde den av oss författare som bedömdes ha minst 

personlig relation till deltagaren intervjun. Med tanke på vår ringa erfarenhet av 

intervjuandets teknik kan detta antas ha bidragit till att strukturen på intervjuerna i stort 

skilt sig åt något, men vid genomgång av materialet har det inte upplevts orsaka några 

signifikanta skillnader eller problem.  

 

Den kvalitativa metoden med fenomenografisk ansats används för att beskriva 

människors olika uppfattningar om ett fenomen (Larsson 1986), vilket styrker att den 

valda metoden passade väl för att erhålla material som svarade mot studiens syfte. Inom 

fenomenografin är strävan att formulera innehållsbundna kategorier och samtidigt finna 

djupare dimensioner i det sagda utan att abstrahera bort det konkreta innehållet i 

intervjumaterialet. Detta medför en svår balansgång i analysarbetet som kan resultera i 

en antingen alltför ytlig analys eller att man kommer för långt bort från det manifesta 

innehållet. Det är därför viktigt att kritiskt granska analysprocessen ur olika synvinklar 

(ibid). Analysarbetet i denna studie gjordes gemensamt, där våra reflektioner med 

varandra kan ha bidragit till att hålla tolkningsnivån rimlig. Dock kan det inte uteslutas 

att vår bristande erfarenhet av att genomföra analysarbete kan ha påverkat det slutgiltiga 

resultatet.  

 

Allt eftersom analysprocessen fortskred blev det allt tydligare att alla frågor som ställts 

inte var optimalt formulerade gentemot syftet. Den första frågan som ställdes var av en 

mer klargörande karaktär, vilket blev en viktig utgångspunkt i den fortsatta intervjun då 

den tydliggjorde den enskilde deltagarens specifika uppfattning om vad kompetensen 

innebär. Det visade sig också att frågan om jämförelse med grundutbildade 

sjuksköterskor blev irrelevant och att frågan om hur kompetensen efterfrågas inte 

tillförde någon kunskap om betydelsen för omvårdnad. De frågor som i slutändan 
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svarade mot studiens syfte är de frågor som använts i resultatet. Enligt Larsson (1986) 

kan detta fenomen ibland uppstå, eftersom det inte kan förutspås hur deltagarna resonerar 

innan intervjuerna genomförts. Därför kan det ibland vara nödvändigt att avgränsa 

fenomenet vid bearbetningsfasen med intervjumaterialet som underlag.  

 

Intervjudeltagarna bestod av fyra män och tio kvinnor. Möjligen skulle en viss skillnad i 

uppfattningarna kunnat ses utifrån fördelningen av de olika könen, men det är vår 

upplevelse att så inte var fallet i vår studie. Då antalet män var underrepresenterat i 

jämförelse med kvinnorna i såväl denna studie som inom vården i stort kan det dock inte 

uteslutas att resultatet skulle ha kommit att se annorlunda ut om fler män deltagit i 

studien. Valet att rekrytera deltagare inom olika geografiska områden visade sig vara 

positivt, eftersom det inte bara gav en bredare bild av psykiatrisjuksköterskans 

uppfattning i ämnet utan även säkerställde att antalet deltagare blev tillfredsställande. 

Fenomenografiska studier baseras ofta på ett större antal intervjuer, eftersom alla olika 

uppfattningar måste få möjlighet att komma fram (Larsson 1986). Vår studie baseras på 

det i fenomenografins värld ringa antalet 14 intervjuer. Dock gavs samtliga 

psykiatrisjuksköterskor som uppfyllde inklusionskriterierna inom respektive klinik 

möjlighet att delta, vilket kan tolkas som att alla uppfattningar fått chans att komma fram 

inom den för studien valda kontexten. För att utöka antalet intervjuer skulle 

rekryteringen kunnat utökas till fler kliniker, men utifrån studiens omfång och givna 

tidsramar skulle det då funnits en risk att materialet hade blivit alltför omfattande vilket 

skulle ha kunnat medfört att en alltför ytlig analys genomförts på grund av tidsbrist. Den 

geografiska spridningen på deltagarna anser vi vidare vara positiv vid bedömning av 

resultatets överförbarhet till andra verksamheter eller grupper. Däremot är resultatet en 

produkt av det svenska sjukvårdssystemet och dess sjuksköterskekultur, vilket gör att 

överförbarheten kan ifrågasättas om resultatet tolkas i ett bredare kulturellt perspektiv.  

  

För att minska risken för subjektiva tolkningar av studiens resultat är det viktigt att under 

arbetets gång bortse från eventuell förförståelse (Kvale & Brinkmann 2014). Det är dock 

enligt både Larsson (1986) och Trost (2010) orealistiskt att genomföra en studie helt 

objektivt, då det är svårt att genomföra intervjuer och samtidigt vara helt neutral. Som 

det beskrevs i inledningen av denna studie fanns en viss förförståelse om studiens ämne 

hos oss som författare redan innan studien påbörjades. Detta samt det faktum att vi själva 
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utbildar oss till psykiatrisjuksköterskor kan ha påverkat vår förståelse för de svar som 

deltagarna delgivit oss.    

Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att belysa specialistsjuksköterskans uppfattning om den egna 

kompetensens betydelse för omvårdnadsarbetet inom psykiatrisk slutenvård. Analysen 

resulterade i två kategorier och sju subkategorier. Kategorierna var: Möjliggör 

personcentrerad och evidensbaserad psykiatrisk omvårdnad samt Synliggörande kan öka 

betydelsen av psykiatrisjuksköterskans kompetens.  

 

Resultatet i vår studie visar att likheterna mellan de internationella kärnkompetenser som 

anses centrala för vårdens professioner i stort, den kompetens som 

psykiatrisjuksköterskan enligt gällande kompetensbeskrivning ska besitta (Psykiatriska 

riksförbundet för sjuksköterskor 2014), de domäner av kompetens som Benner (1993) 

identifierat och de kompetensområden som deltagarna i studien själva berör är 

anmärkningsvärt stora. Detta indikerar att det sätt som psykiatrisjuksköterskorna själva 

uppfattar betydelsen av sin kompetens på (HUR) inte ligger långt ifrån hur kompetensen 

beskrivs i litteraturen (VAD). Utifrån den fenomenografiska ansats som använts i studien 

anser vi att deltagarnas uppfattningar möjliggör att ett steg närmare sanningen om 

kompetensens betydelse för omvårdnadsarbetet inom psykiatrisk slutenvård kan tas. 

 

Vidare visar resultatet att psykiatrisjuksköterskans kompetens är betydelsefull för att ur 

ett personcentrerat helhetsperspektiv kunna se patienten och dennes behov, samt utifrån 

detta kunna individanpassa såväl bedömningar som behandlingsinsatser. I likhet med 

Numminen et al. (2013) och Salzmann-Krikson et al. (2008) visar vårt resultat att 

kompetensen uppfattas göra störst nytta i det patientnära arbetet och därför uttrycks en 

önskan om ökad möjlighet för detta. Goulter et al. (2015) påvisar att 32% av de dagliga 

aktiviteterna för sjuksköterskor inom psykiatrisk slutenvård spenderas i den direkta 

omvårdnaden, men endast cirka 6% utgör patientnära vård med tid för till exempel 

samtal med patienterna. Bristen på tid för patientnära vård styrks ytterligare av Seed et 

al. (2010), som funnit att i snitt endast dryga två minuter per arbetspass spenderas på att 

aktivt hjälpa patienter hantera sina symtom. Detta kan jämföras med de dryga två timmar 

som enligt samma studie läggs på administrativt arbete. Enligt Benners (1993) teori bör 

den praktiska omvårdnaden bygga på ömsesidiga diskussioner och reflektioner mellan 
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psykiatrisjuksköterskan och patienten, för att de tillsammans ska kunna utröna de 

lämpligaste sätten för patienten att leva ett etiskt gott liv. Enligt vår uppfattning är detta 

en nästintill omöjlig uppgift om närvaro i vården inte kan garanteras i tillräcklig 

utsträckning. För att specialistkompetensen på bästa sätt ska komma patienten till gagn 

behöver strategier utarbetas för att möjliggöra såväl mer patientnära som mer 

personcentrerad omvårdnad för psykiatrisjuksköterskan inom slutenvården.  

 

Psykiatrisjuksköterskorna i vår studie anser att kunskapsspridning och utveckling av 

tankesätt och kompetens i arbetslaget är en viktig uppgift, eftersom det kan stärka 

medarbetarnas professionalism och vända ”tyckiatri" till psykiatri. Detta betonas också i 

en studie av Ennis et al. (2015) där det konfirmeras att även medarbetare uppfattar att 

psykiatrisjuksköterskan genom sitt omvårdnadsledarskap och sin kompetens framstår 

som en rollmodell, vilken utgör ett stöd samt stimulerar kollegor med mindre erfarenhet 

till kompetensutveckling. Deltagarna i vår studie beskriver kompetens och erfarenheter 

som enligt vår tolkning tyder på att de tillhör det som Benner (1993) klassificerar som 

expertsjuksköterskor. Benner för i sin teori en diskussion kring hur expertsjuksköterskan 

kan överföra sitt kunnande till medarbetare som inte kommit lika långt i sin 

kompetensutveckling. Genom att låta sjuksköterskor på expertnivå instruera nyutbildade 

och oerfarna kollegor anser Benner att dessa kan förvärva kunskap som tar dem till en 

högre kompetensnivå. Det är dock viktigt att sjuksköterskor på de högre nivåerna 

anpassar sitt sätt att överföra kunskap om mottagaren befinner sig flera steg under dem 

på kompetensstegen. Bäst utbyte av varandra menar Benner att de kollegor som ligger 

närmast varandra i utveckling får, vilket vi anser styrker vikten av de 

reflektionsmöjligheter med andra psykiatrisjuksköterskor som deltagarna i studien 

nämner.  

 

Studiens resultat påvisar ett behov av att tydliggöra psykiatrisjuksköterskans kompetens 

samt synliggöra den som resurs. En tydlig arbetsbeskrivning efterfrågades av flera 

deltagare, eftersom det skulle kunna stärka professionen och på lång sikt ge positiva 

effekter på slutenvårdens kvalitet. Otydligheten kring psykiatrisjuksköterskans position 

samt positiva effekter av ett tydliggörande och synliggörande bekräftas i flertalet studier 

(Rungapadiachy et al. 2006, Deacon & Cleary 2013, Hercelinskyj et al. 2014). Deacon 

och Cleary (2013) samt Hurley (2009) betonar också vikten av att 

psykiatrisjuksköterskan framhäver sitt specifika arbete för att uppnå status och möjlighet 
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att kunna påverka. Behörighetsutredningen (2010) hävdar dock, i enlighet med 

deltagarna i vår studie, att det är vårdgivarens ansvar att arbetsuppgifter utförs av 

personal med rätt kompetens. Att åsikterna om vem som bör synliggöra 

specialistkompetensen går isär tror vi kan tyda på att ansvaret att framhäva 

psykiatrisjuksköterskans kompetens är delat. Psykiatrisjuksköterskan bör påvisa vad 

specialistkompetensen kan tillföra och arbetsgivaren behöver i sin tur vara öppen för 

denna information samt utifrån detta fördela resurserna rätt. Vidare visar vårt resultat att 

hur kompetensen används varierar mellan olika kliniker, vilket också Rungapadiachy et 

al. (2006) konstaterar i sin studie. När vårdgivares värdering av psykiatrisjuksköterskans 

kompetens varierar tror vi att den vård som erbjuds kan bli olika beroende på var 

patienten söker hjälp. Detta talar emot den psykiatriska omvårdnadens utgångspunkt att 

alla personer med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning ska ha rätt till god och 

personcentrerad vård (Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor 2014). Ett arbete 

där vårdgivare och psykiatrisjuksköterskor gemensamt definierar professionens uppdrag 

inom slutenvården utifrån befintlig kompetensbeskrivning (Psykiatriska riksföreningen 

för sjuksköterskor 2014) anser vi skulle kunna säkerställa att alla patienter erbjuds 

samma kvalitet på vården, eftersom det troligen skulle leda till att kompetensen bättre 

kom till användning i den patientnära vården.  

 

Numminen et al. (2013) visar att specialistsjuksköterskor i allmänhet skattar den egna 

kompetensen inom utvecklingsarbete lågt. Detta stämmer dock inte överens med 

resultatet i vår studie, som tvärtom visar att majoriteten av psykiatrisjuksköterskorna 

upplever sig kunna bidra till kvalitetsutveckling om de bara ges tid och utrymme att 

bedriva förbättringsarbete. Att aktivt arbeta med vårdutveckling utifrån forskning ingår i 

psykiatrisjuksköterskans kompetensbeskrivning (Psykiatriska riksföreningen för 

sjuksköterskor 2014). Även Benners (1993) teori visar att ett av sjuksköterskans 

kompetensområden innefattar att övervaka och säkerställa kvalitet i praktiskt vårdarbete, 

främst genom att tillföra kompetens i avgörande situationer i den enskilde patientens 

vård, men också genom att tillföra evidens i omvårdnaden i stort. Trots detta visar vår 

studie att långt ifrån alla psykiatrisjuksköterskor inom slutenvården ges möjlighet att  

arbeta med vårdutveckling. Det har varit svårt att hitta aktuell forskning som belyser 

betydelsen av psykiatrisjuksköterskans förbättringsarbete inom slutenvården, vilket kan 

tyda på att detta är ett tämligen outforskat ämne. Vi anser att detta kan vara ett viktigt 
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område att studera för att uppmärksamma ledning på vikten av att ge 

psykiatrisjuksköterskan möjlighet att använda sin kompetens för att utveckla vården.  

 

Den medicinska behandlingen har de senaste femtio åren varit den grundläggande 

hörnstenen inom psykiatrin. Det finns en tendens att inom praktisk psykiatrisk vård  

undervärdera hälsa utifrån ett individuellt och holistiskt perspektiv till förmån för ett 

sjukdomsfokuserat synsätt. En alltför medicinsk kunskapsgrund, stela hierarkiska 

yrkesroller och brist på rehabiliteringsinriktning inom den psykiatriska vården kan 

förhindra återhämtning hos patienerna (Jormfeldt & Svedberg 2010). Flera studier 

(Deacon & Cleary 2013, Sercu et al. 2015) visar att det fortfarande råder en konflikt 

mellan den medicinska traditionen och den mer omvårdnadsfokuserade inriktningen 

inom psykiatrin. Spänningar skapas lätt mellan psykiatrisjuksköterskans humanistiska 

framtoning samt läkarens medicinska synsätt och vid meningsskiljaktigheter hamnar 

psykiatrisjuksköterskan lätt i underläge. Detta fenomen beskrivs också i vårt resultat då 

flera deltagare beskriver hur försök att framhäva omvårdnadsinriktade insatser, 

exempelvis samtal, ignoreras av läkare som istället medicinerar. Enligt vår uppfattning är 

det inte etiskt försvarbart att patienterna hamnar i kläm i denna maktkamp då 

patienternas bästa bör vara det som såväl läkare som sjuksköterskor har i fokus. Vidare 

anser vi att varken det medicinska eller omvårdnadsfokuserade synsättet kan uteslutas 

inom den psykiatriska slutenvården, då båda delarna är viktiga för patientens 

tillfrisknande. Dock upplever vi att ett klargörande behövs av hur de olika synsätten kan 

komplettera varandra inom den psykiatriska slutenvården för att komma patienten till 

gagn på bästa sätt. Om resultatet blir en effektivare vård tror vi att det även vore önskvärt 

med sådan forskning ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 

 

Slutsats 

Den kompetens som psykiatrisjuksköterskor inom den psykiatriska slutenvården besitter 

är av stor betydelse för omvårdnadsarbetet, men får inte alltid det utrymme som anses 

nödvändigt för att kunna bedriva vård av högsta kvalitet. Enligt Benner (1993) kan 

expertsjuksköterskors egna redogörelser för sina prestationer frambringa ny klinisk 

kunskap som kan användas för vidare studier och utveckling. Vi hoppas därför att 

resultatet i vår studie ska bidra till ökad förståelse för vikten av att framhäva 

psykiatrisjuksköterskans position så att fler lockas att stanna kvar inom slutenvården och 



 

24 

 

för att specialistkompetensen ska komma de patienter som är i störst behov av den till 

gagn. För att möjliggöra detta föreslår vi att tydliga lokala arbetsbeskrivningar upprättas 

med gällande kompetensbeskrivning som utgångspunkt. Framtida forskning bör fokusera 

på hur effekterna av psykiatrisjuksköterskans positionsförskjutning inom den 

psykiatriska slutenvården skulle kunna bidra till bästa tänkbara vård för de patienter som 

har den mest komplexa problematiken.  
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författare och berörd handledare kommer att ha tillgång till såväl de inspelade intervjuerna 
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Därefter kommer analys av texten att utföras med hjälp av kvalitativ innehållsanalys och 

resultatet presenteras som en uppsats på magisternivå i specialistsjuksköterskeutbildningen 

med inriktning mot psykiatrisk vård. 

Allt material kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att intervjuerna initialt 

kommer att kodas, att de inspelade intervjuerna förstörs efter transkribering och att det 

skriftliga materialet sedan förvaras väl inlåst. Endast vi som författare och berörd handledare 

kommer att ha tillgång till såväl de inspelade intervjuerna som det transkriberade materialet. 

Du som enskild person kommer inte att kunna identifieras i den färdiga studien. Deltagandet 
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Specialistsjuksköterskestudent Specialistsjuksköterskestudent 

Katarina Gustavsson, Leg. sjuksköterska Frida Jonsson, Leg. sjuksköterska 

Beroendemottagningen Jour- och bedömningsenheten 
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Intervjuguide 

 

Kön:  

Ålder: 

Antal år som sjuksköterska:  

Antal år som specialistutbildad sjuksköterska: 

Antal år inom psykiatrisk slutenvård:  

 

1. Vad innebär specialistkompetens i psykiatrisk omvårdnad för dig? 

 

 

 

2. Kan du beskriva något eller några tillfällen när din specialistkompetens varit av 

betydelse för det psykiatriska omvårdnadsarbetet inom slutenvården? Jämför gärna med 

när du var grundutbildad. 

 

 

 

3. Berätta om de tillfällen när du upplever att din specialistkompetens efterfrågas av andra i 

det psykiatriska omvårdnadsarbetet inom slutenvården. 

 

 

 

4. Hur skulle du önska att de specialistutbildade sjuksköterskornas kompetens användes i 

det psykiatriska omvårdnadsarbetet inom slutenvården och om detta blev verklighet – 

tror du att det skulle få några effekter för professionen, patienterna och den psykiatriska 

slutenvården och i så fall vilka? 

 

 

 

A: Hur skulle du önska att de specialistutbildade sjuksköterskornas kompetens användes 

i det psykiatriska omvårdnadsarbetet inom slutenvården?   

 

 

 

B: Om detta blev verklighet – tror du att det skulle få några effekter för                         

professionen, patienterna och den psykiatriska slutenvården och i så fall vilka
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Tabell 1. Exempel analysarbete 

Meningsenhet Kondensering Subkategori Kategori 

 
Jag menar på bagatellnivå så kunde det vara så att 

vissa hade ett sånt paternalistisk syn på det att hade 

man inte ätit kvälls maten så fick man lite skylla sig 

själv… …Jag menar har man partat en månad så då 

måste man ju få den näring som behövs för att kunna 

återhämta sig,  …Och det här har jag fått kriga med 

ganska mycket.  

När medarbetare har en paternalistisk 

syn krigar jag för patienten utifrån 

identifierade omvårdnadsbehov.  

Synliggör individen och 

dess behov 

 

Möjliggör personcentrerad och 

evidensbaserad omvårdnad 

 

Att alltid ha patientfokus tycker jag. För jag vet att 

här nere så blir det ofta att "nämen, den där patienten 

tillhör…", "nämen, den där patienten ska vara på den 

sidan”… …så liksom jag bara vad behöver 

patienten? Inte bara vad behöver vi.  

Att alltid ha patientfokus. Vad behöver 

patienten? Inte vad behöver vi.  

Jag tycker att man har fått ett bredare, en bredare syn 

på patientens behandlingsbehov och vad man kan 

jobba i kring patienten.  
 

Bredare syn på patientens 

behandlingsbehov och vad man kan 

jobba kring.  Individualiserar 

bedömningar och insatser 

 

 
Att man kanske får alternativa sätt liksom att 

behandla, då kanske man tänker lite mer… utanför 

boxen.  

Man får alternativ sätt att behandla och 

tänker utanför boxen. 

En stor del som jag anser att det innebär att vara 

psykiatrisjuksköterska det är ju också att handleda 

och utbilda den övriga personalen, på alla nivåer. 

Handledning och utbildning av övrig 

personal på alla nivåer är en stor del. 
 

Utgör en kunskapsbas och 

utvecklar tankesätt 

Istället för att jag ska sitta på rapporten och tro att jag 

vet allting. Och det är ju jättelätt att det skapas 

attityder. Och där har jag ju också en roll som... 

….Även om man kan tänka saker och tycka saker så 

är det ingen "tyckatrin", utan vi ska jobba 

professionellt, etiskt med ett gott bemötande och ha 

ett respektfullt förhållningssätt till våra patienter.  

Vid rapporten har jag en roll att minska 

”tyckiatrin” och framhäva det 

professionella, det etiska och goda 

bemötandet samt respektfulla 

förhållningssättet.  

 


