
 

 
 

 

 

 

Specialistsjuksköterskeprogrammet 

med inriktning mot Intensivsjukvård 

Avancerad nivå 

HT-17 

 

 

 

Specialistsjuksköterskans motivation och arbetstillfredsställelse 

Konsekvenser för den utsatta Intensivvårdspatienten  

 

 

Specialist Nurse motivation and work satisfaction 

 

Consequences for the vulnerable Intensive Care patient 
 

 

 

Författare: Nick Kugel, Leg. SSK, Fil. Kand. & Lisa Jönsson, Leg. SSK, Fil. Kand. 

Handledare: Janet Mattsson, Leg. SSK, Med. Dr.  

Examinator: Eva von Strauss, Professor 

  



 

ii 
 

SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Det är brist på specialistsjuksköterskor i Sverige vilket leder till svårare 

arbetsförhållanden och tyngre arbetsbörda för de befintliga specialistsjuksköterskorna på 

Sveriges intensivvårdsavdelningar. Forskning visar att lägre bemanning är associerat med fler 

vårdskador och högre patientdödlighet inom intensivvård. Högre kompetens bidrar till en mer 

patientsäker vård, som specialistsjuksköterska finns många olika nivåer av kompetens vilket 

kan ta lång tid att uppnå.  Syfte: Belysa faktorer som påverkar tillfredsställelse och frustration 

bland specialistsjuksköterskor på intensivvårdsavdelningar utifrån faktorerna autonomi, 

kompetens och samhörighet samt ta reda på om specialistsjuksköterskor anser att att 

patientsäkerheten är påverkad. Metod: En webbaserad enkätundersökning som baserades på 

Need Satisfaction and Frustration Scale där 11 intensivvårdsavdelningar i Sverige deltog. 

Resultat: Specialistsjuksköterskor som arbetat mindre än tre år uppger sig mindre 

kompetenta än specialistsjuksköterskor som arbetat mer än tre år. Faktorer som bidrar till 

tillfredsställelse på arbetsplatsen är utbildning, kollegor och att vårda patienter. Faktorer som 

leder till frustration på arbetsplatsen är att tiden inte räcker till vardagslivet, 

otillfredsställande arbetsschema och låg lön. Patientsäkerheten ansågs inte vara hotad, det var 

heller inte en faktor som bidrog till viljan att byta arbetsplats. Slutsats: Bristen på 

specialistsjuksköterskor kan leda till tyngre arbetsförhållanden på intensivvårdsavdelningar 

vilket leder till minskad arbetstillfredsställelse. Det tar tid att uppnå en högre nivå av 

kompetens, därför är det viktigt att intensivvårdsavdelningar fokuserar med både 

kompetenshöjande och kompetensbevarande arbete då detta kan leda till en mer patientsäker 

vårdmiljö.  

 

Nyckelord: Intensivvård, specialistsjuksköterskor, patientsäkerhet, kompetens, motivation, 

arbetstillfredsställelse.   
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ABSTRACT  

Background: There is a lack of specialist nurses in Sweden, which leads to more difficult 

working conditions and heavier workload for existing specialist nurses in Sweden's intensive 

care units. Research shows that fewer health personnel is associated with more healthcare 

injuries and higher patient mortality in the ICU. Higher competence contribute to a more 

patient-safe healthcare, specialist nurses have different levels of competence and a higher 

level can take a long time to achieve. Purpose: To highlight factors that affect satisfaction 

and frustration among specialist nurses in intensive care units based on factors autonomy, 

competence and relatedness as well as to find out if specialist nurses believe that patient 

safety is affected. Method: A web-based survey based on Need Satisfaction and Frustration 

Scale, where 11 intensive care units in Sweden participated. Result: Specialists nurses who 

have worked less than three years rate themselves as less competent than specialist nurses 

who have worked for more than three years. Factors that contribute to job satisfaction are 

education, colleagues and caring for patients. Factors that cause frustration in the workplace 

are not enough time for everyday life, unsatisfactory work schedule and low pay. Patient 

safety was not considered to be threatened, nor was it a factor contributing to the will to 

change workplace. Conclusion: The lack of specialist nurses can lead to heavier working 

conditions in intensive care units, which leads to reduced job satisfaction. It takes time to 

achieve a higher level of competence, so it is important that intensive care units focus on both 

competence-enhancing and competence-saving development as this may lead to a more 

patient-secure healthcare environment. 

 

Key words: Intensive care, specialist nurses, patient safety, competence, motivation, job 

satisfaction. 
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INLEDNING 

Specialistsjuksköterskan har en central roll kring patientens intensivvård, både medicinskt och        

omvårdnadsmässigt. I en tid när vården blir allt mer specialiserad och befolkningen större krävs 

det att resurser fördelas och kompetenser utnyttjas till fullo. Som 

specialistsjuksköterskestudenter med inriktning mot intensivvård har vi själva varit ute i denna 

miljö och med egna ögon sett hur vårdkrävande intensivvårdspatienter är. Vi har även sett hur 

bemanningen i vissa fall varit ansträngd och känt att det finns en risk för att det skulle kunna 

ha påverkat patientsäkerheten. Men även att erfarna kollegor har valt att lämna intensivvården. 

Därför vill vi veta hur specialistsjuksköterskor trivs på sina arbetsplatser, som ju är där vi ska 

arbeta i framtiden. Vi vill även veta om de, som vi, känt att patientsäkerheten riskerar att 

påverkas.  
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BAKGRUND 

Brist på sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor ett globalt hot mot 

hälsa: konsekvenser för patienter på intensivvårdsavdelning 

Det råder en brist på sjuksköterskor världen över och det kritiska läget inom hälso-och 

sjukvården kan påverka många länders förmåga att bekämpa sjukdom och främja hälsa (WHO, 

2006). I Sverige är det förutom brist på sjuksköterskor även brist på specialistsjuksköterskor 

inom många specialiteter, både andelen och antalet minskar år efter år (Socialstyrelsen, 2016). 

Massmedia visar upp en bild som tyder på att det finns brister inom vården i Sverige. Sommaren 

2016 rapporterades en stor brist och en ökande brist på specialistsjuksköterskor (Lüning, 2016). 

Befolkningsmängden blir allt större och befolkningen äldre samtidigt som en stor andel av 

specialistsjuksköterskor inom bland annat intensivvård, anestesi och operation inom en 10-

årsperiod kommer gå i pension. Idag är vårdplatser stängda på grund av personalbrist samtidigt 

som de specialistsjuksköterskorna som arbetar gör det under hög arbetsbelastning vilket kan 

leda till ohälsa hos personalen (ibid.). Detta illustreras tydligt av Socialstyrelsens som visar att 

andelen sjuksköterskor med en specialistsjuksköterskeexamen minskat från 65 procent till 46 

procent mellan åren 1995 till 2012 (Socialstyrelsen, 2016). Socialstyrelsen anser att bristen på 

specialistsjuksköterskor kan komma att leda till en fara för patientsäkerheten (Kray, 2017). En 

del av vården där bristen på specialistsjuksköterskor blir påtaglig är intensivvården. 

Undersökningar visar att lägre bemanning och fler intensivvårdspatienter per 

specialistsjuksköterska påverkar patientdödlighet i högre grad än lägre bemanning på en vanlig 

vårdavdelning. Ju sjukare patienter är desto viktigare är det med hög bemanning, då dödligheten 

ökar markant när de sjukaste patienterna behöver dela på en specialistsjuksköterska med andra 

patienter (West et al., 2014).  

Specialistsjuksköterskan inom Intensivvården: kompetens att främja 

patientsäkerhet 

Intensivvårdsavdelningen har bemanning och kompetens för att dygnet runt och med bibehållen 

kvalitet kunna bedriva övervakning, diagnostik, behandling och omvårdnad hos patinter med 

svikt i ett eller flera organsystem, så att fortsatt liv kan bli meningsfullt ur patientens perspektiv 
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(Valentin & Ferdinande, 2011). För att detta ska vara möjligt krävs tillgång till 

specialistutbildad personal, tillräcklig bemanning, anpassade lokaler och tillräckligt med 

resurser. Enligt kompetensbeskrivningen för intensivvårdssjuksköterskor skall 

specialistsjuksköterskan utifrån patientens individuella omvårdnadsbehov kunna identifera, 

bedöma, övervaka, utföra och utvärdera omvårdnadsåtgärder (Riksföreningen för Anestesi och 

Intensivvård [ANIVA], 2012). Denne skall även monitorera och handha medicinsk utrustning 

samt utvärdera informationen. Specialistsjuksköterskan skall besitta evidensbaserade teoretiska 

kunskaper och vara aktivt delaktig i kunskapsfördjupning och kompetensutveckling i klinisk 

verksamhet. Däri ingår att fördjupa sitt lärande samt utbilda och vidareutbilda både studenter, 

kollegor och patienter (ANIVA, 2012). 

Som patient lägger man ofta sitt liv i vårdpersonalens händer, därför måste vården undvika 

onödigt lidande och skada för patienten. Enligt Patientsäkerhetslagen handlar det om att 

patienten inte skall skadas i samband med vårdens åtgärder alternativt inte har fått åtgärder som 

denne borde fått (Patientsäkerhetslagen, 2010:659). Ojämlikheten mellan de mänskliga resurser 

och den vård som patienter inom intensivvård behöver kan leda till ökad arbetsbelastning och 

vårdskador (de Oliveira, Garcia & Nogueira, 2016). Vårdskada definieras som; “lidande, 

kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om 

adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården” 

(Patientensäkerhetslagen, 2010:659). I en debattartikel lyfter sex svenska forskare inom 

vårdvetenskap hur sjuksköterskors kompetens inte tas tillvara och att arbetsförhållanden är 

orimliga, vilket bidrar till minskad patientsäkerhet (Asp et al., 2017). En hög arbetsbelastning 

kan utsätta patienterna för patientsäkerhetsrisker, genom att risken för vårdskador och 

patientdödlighet ökar (Aiken et al., 2014). Även bristande arbetsförhållanden och fler patienter 

per specialistsjuksköterska kan försämra patientsäkerheten med ökad patientdödlighet som 

följd (McHugh et al., 2016). Inom intensivvården är bemanningen högre än på vanlig 

vårdavdelning och patientens tillstånd kräver ofta att en specialistsjuksköterska har ansvar för 

en till två patienter (West et al., 2014). Studier har visat att patienter som vårdats med fler 

patienter per specialistsjuksköterska löper högre risk för ökad dödlighet efter endast en dags 

vård på intensivvårdsavdelning (Lee et al., 2017). Kvaliteten på omvårdnaden och 
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patientsäkerheten inom intensivvård beror således inte enbart på kompetensen hos 

omvårdnadspersonalen utan även på tillgången på personal (de Oliveira, Garcia & Nogueira, 

2016; Neuraz et al., 2015). Dock är kompetensen hos personalen fortfarande mycket viktig, 

forskning pekar på att risken för patientdödlighet minskar när andelen sjuksköterskor med 

högre utbildning ökar (Aiken et al., 2014). Kompetens är ett brett begrepp som inrymmer 

kommunikationsförmåga, tekniskt kunnande, kliniskt resonemang, värdering och reflektion 

samt kunskap (Epstein & Hundert, 2002). Kompetens i en vårdkontext kan även beskriva som 

en fortgående förmåga att integrera och applicera den kunskap, de färdigheter och det omdöme 

som krävs för säker och etisk vård (The Canadian Nurses´ Association, 2015). Kompetens 

beskrivs alltså som individens kända förmåga i form av kunskap, färdigheter och attityder 

(Fraser & Greenhalgh, 2001). Som en förlängning av kompetens kan även begreppet duglighet 

användas, vilket kan beskrivas som den utsträckning individen kan anpassa sig till förändring, 

generera ny kunskap och förbättras i sin prestation (ibid.).  

Specialistsjuksköterskans kompetens - Dreyfusmodellen 

Som nämnt ovan innefattar begreppet kompetens olika aspekter, där kunskap och resonemang 

är viktiga delar för att utveckla sina färdigheter (Epstein & Hundert, 2002).  För att beskriva 

detta förvärvande och utvecklande av färdigheter kan Dreyfusmodellen användas. Modellen 

beskriver fem olika stadier, novis, avancerad nybörjare, kompetent, skicklig och expert 

(Benner, Tanner & Chesla, 1999). Novisen är nybörjare och saknar erfarenhet i ämnet denna 

skall prestera i och är i behov av vägledning och regler att förhålla sig till. Novisen kan vara en 

specialistsjuksköterskestuderande eller en nyexaminerad specialistsjuksköterska. Det kan även 

vara en specialistsjuksköterska som tar hand om en ny patientgrupp som denne inte har någon 

tidigare erfarenhet av. Avancerad nybörjare kan vara den specialistsjuksköterska som arbetat 

en tid, allt ifrån några månader till något år. Det finns fortfarande ett behov av handledarstöd, 

specialistsjuksköterskan börjar nu kunna relatera till sina egna erfarenheter men klarar 

fortfarande inte av att avgöra vilka aspekter som är mest betydelsefullt i sina bedömningar. 

Kompetent kan vara den specialistsjuksköterska som arbetat med liknande arbetsuppgifter i två 

till tre år och klarar av att se sina handlingar i förhållande till planering och långsiktiga mål. 

Den kompetenta specialistsjuksköterskan kan känna att hon behärskar situationer och kan ta itu 



 

4 
 

med oförutsedda händelser som kan uppstå. Skicklig kan vara den specialistsjuksköterska som 

uppfattar och tolkar situationer i sin helhet. Den skicklige specialistsjuksköterskan har genom 

sina erfarenheter uppnått en beredskap på händelser som kan inträffa i varje given situation och 

kan ändra långsiktig planering i enlighet med olika händelser. Expert kan vara den 

specialistsjuksköterska som har så pass mycket erfarenhet och kunskap att denne inte längre 

behöver förlita sig på enkla analytiska principer utan analysen sker mer intuitivt. På expertnivå 

får begreppet helhetsbild en ny innebörd än tidigare stadier, Expertsjuksköterskan kan nästintill 

ana framtiden och planera för i princip varje enskild händelse tack vare sin gedigna erfarenhet. 

Även andra patienters behov och kompetensen hos sjuksköterskorna som ansvarar för dem tas 

med i beräkning. Expertsjuksköterskan uppfattar varje situation intuitivt och kan, utan att slösa 

tid på irrelevanta diagnoser, med stor precision och snabbhet fastställa det aktuella problemet 

(Benner, Tanner & Chesla, 1999).  

Att gå från novis till expert är en individuell och kontinuerlig utveckling men för att individen 

skall komma dit krävs motivation. Att vara motiverad kan beskrivas som att arbeta energiskt, 

målinriktat och inspirerat mot något (Deci & Ryan, 2000). Det finns tre typer av motivation 

enligt Grundläggande Behovsteorin; yttre motivation, inre motivation samt amotivation. Yttre 

motivation är när individen motiveras av yttre påtryckningar som till exempel belöningar eller 

lön. Inre motivation är när individen motiveras av sådant det de finner intressant och som de 

skulle göra utan yttre påtryckningar, till exempel vilja att lära sig nya saker. Amotivation är när 

individen är ovillighet till, eller helt saknar motivation (ibid.).  

Grundläggande psykologiska motivationsbehov 

Autonomi, kompetens och samhörighet är de tre grundläggande psykologiska 

motivationsbehov enligt Grundläggande Behovsteorin; (Deci & Ryan, 2000). Tillfredsställelse 

av de grundläggande psykologiska behoven ger näring till den inre motivationen och när 

behoven är uppfyllda kan de hjälpa individer att utvecklas. Kompetens är det behov som är det 

mest grundläggande för att en individ ska få energi att aktivera sig och för att denne ska kunna 

uppnå välmående och tillfredsställelse. Kompetens handlar om att lyckas optimalt med 

utmanande uppgifter och uppnå önskade resultat (ibid.). Studier har visat att om det finns 

möjlighet till utbildning och kompetensutveckling ses detta som en motivator då det är 
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inspirerande och leder till personlig utveckling, medan avsaknad av dessa möjligheter ses som 

en anledning till att lämna arbetsplatsen (Sellgren, Kajermo, Ekvall & Tomson, 2009). 

Samhörighet handlar om ett begär att känna gemenskap med andra personer, om att bry sig om 

andra personer samt att de bryr sig om en själv (Deci & Ryan, 2000). Relationen till sina 

kollegor, inom alla arbetsgrupper, är viktigt för tillfredsställelse och vilja att stanna på en 

arbetsplats (Sellgren, Kajermo, Ekvall & Tomson, 2009).  

Med autonomi menas möjligheter för personer att påverka sina handlingar samt upplevelsen av 

frihet och självständighet. Högre upplevd autonomi leder till en högre inre motivation, ökad 

tillfredsställelse samt välmående (Cross & Wyman, 2006). Iliopoulou & While (2010)  

menar att ansvarstagande och autonomi bland specialistsjuksköterskor inom intensivvård är 

viktiga faktorer för att främja goda framtidsutsikter för den kritisk sjuka intensivvårdspatienten. 

Vidare påpekar de att professionell autonomi är ett högt ansett attribut hos 

specialistsjuksköterskor och en stor faktor till specialistsjuksköterskors arbetstillfredsställelse 

(ibid.). Arbetstillfredsställelse handlar om de känslor som individen har för sitt arbete samt hur 

det trivs på sitt arbete (Lu et al., 2005).  

Arbetstillfredsställelse hos specialistsjuksköterskor 

Individer känner sig tillfredsställda om arbetet uppfyller deras behov, önskningar eller 

förväntningar (Lu et al., 2005). Det kan göras en uppdelning mellan inre och yttre faktorer på 

en arbetsplats som bidrar till arbetstillfredsställelse (Decker, Harris-Kojetin och Bercovitz, 

2009). De inre faktorerna är kopplade till individens självförverkligande såsom individuell 

utveckling, kompetensutveckling, ansvar och självbestämmande. Medan faktorer såsom 

verksamhetspolicy och belöningar i form av lön är yttre faktorer (Martins & Proenca, 2012). 

För att kunna öka arbetstillfredsställelsen hos individer är det viktigt att kunna anpassa arbetet 

utifrån deras individuella behov, förväntningar och önskemål. I en arbetsmiljö där både inre 

och yttre faktorer tillfredsställs ökar arbetstillfredsställelsen hos de anställda. Vidare finns det 

samband mellan arbetstillfredsställelse och kvaliteten på de arbetsuppgifter som de anställda 

utför, ju högre arbetstillfredsställelse desto bättre kvalitet på arbetet. Vidare leder en hög 

arbetstillfredsställelse till ökad produktivitet, minskad sjukfrånvaro och minskad 

personalomsättning för verksamheter samt bättre hälsa och välbefinnande hos de anställda 
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(Martins & Proenca, 2012). Inom ett vårdkontext kan de inre motivationsbehoven ses som 

särskilt viktiga för att skapa arbetstillfredsställelse då de yttre motivationsbehoven, till exempel 

höga löner och belöningar sällan förekommer (Cross & Wyman, 2006). Arbetstillfredsställelse 

hos specialistsjuksköterskor har därmed en stor påverkan på den vård som 

intensivvårdspatienter får, och att inte uppmärksamma eller främja motiverande faktorer kan 

leda till både tappad kompetens och sinande arbetskraft vilket sutligen drabbar vårt samhälle i 

form av en mindre patientsäker vård.  

 

PROBLEMFORMULERING 

Vården är en komplex entitet där otaliga faktorer samspelar med målet att ge patienter rätt och 

lika vård. Specialistsjuksköterskor med inriktning mot intensivvård är en del i detta nav och 

jobbar efter de förutsättningar som finns. Enligt massmedia flyr sjuksköterskor sina 

arbetsplatser på grund av faktorer såsom ohållbara arbetsförhållanden. På 

intensivvårdsavdelningen har specialistsjuksköterskan höga krav gällande kompetens inom 

omvårdnad, medicinsk teknisk utrustning, läkemedel, fysiologi men även kapacitet att 

självständigt analysera vårdbehovet samt en förmåga att samverka med andra personer i 

stressande miljöer. Tiden som sjuksköterskan spenderar med patienten spelar större roll än 

andra faktorer för ökad patientsäkerhet; högre arbetsbelastning och ohållbara 

arbetsförhållanden kan därför leda till ökad risk för patientdödlighet på 

intensivvårdsavdelningar. Det är därför viktigt att patienterna får en vård som uppfyller kraven 

både vad gäller kompetensen på personalen som vårdar dem samt tillgången på vårdpersonal. 

Specialistsjuksköterskors motivation till kompetensutveckling och god omvårdnad leder till en 

mer patientsäker vård. Dock riskeras detta när yttre motivatorer uteblir och inre motivatorer 

hämmas på arbetsplatsen. En självskattning av autonomi, kompetens och samhörighet kan ge 

en tydligare bild av hur specialistsjuksköterskor upplever sin arbetssituation samt hur detta 

anses påverka patientsäkerheten.  
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SYFTE 

Belysa faktorer som påverkar tillfredsställelse och frustration bland specialistsjuksköterskor på 

intensivvårdsavdelningar utifrån faktorerna autonomi, kompetens och samhörighet samt ta reda 

på om specialistsjuksköterskor anser att att patientsäkerheten är påverkad.   

 

METOD  

Design 

Studien har en tvärsnittsdesign med kvantitativ ansats där specialistsjuksköterskorna fick 

besvara en enkät vid ett tillfälle. Tvärsnittsdesignen ger en ögonblicksbild av en population vid 

en viss tidpunkt och all data samlas in vid ett enda tillfälle (Polit & Tatano Beck, 2014). Denna 

metod ansågs lämpa sig väl för studien då syftet var att ge en översiktsbild av 

specialistsjuksköterskors frustration och tillfredsställelse i dagsläget. Data samlades in från 

flera källor och gjordes sedan kvantifierbar och kopplades till flera variabler för att upptäcka 

sambandsmönster mellan olika faktorer. Prevalens av olika faktorer mättes och undersökningen 

syftade till att generalisera resultaten till vald population (ibid.). För att samla in en data från 

en stor population under kort tid användes en webbenkät med kvantitativ design (Trost & 

Hultåker, 2016). Detta möjliggjorde och förenklade en nationell undersökning då både utskick 

och insamling skedde digitalt och var mer tidseffektiv (ibid.). 

Urval  

Inklusionskriterier; Specialistutbildade sjuksköterskor som har arbetat minst 1 år på en 

intensivvårdsavdelning. Sjuksköterskornas specialistutbildning skall vara inriktad mot 

intensivvård alternativt anestesi om denne arbetar primärt på en intensivvårdsavdelning. 

Deltagarna skall arbeta minst 50% av en heltidstjänst på intensivvårdsavdelning.  

Exklusionskriterier; Chefsposition, ej fast anställd.  

Datainsamlingsmetod  

En webbaserad enkätundersökning som baseras på Workplace Need Satisfaction and 

Frustration Scale [NFSF] (Longo, Gunz & Curtis, 2014). Enkäten är validerad på engelska. Då 
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det krävs Engelska A/Engelska 5 enligt den grundläggande behörigheten för högskolestudier 

för att studera till sjuksköterska i Sverige ansågs enkäten kunna användas för populationen. 

Inom ramen för denna studentuppsats fanns ingen tid att översätta enkäten till svenska. Enkäten 

har en semantic differential (SD) struktur, där de svarande ombads att ranka koncept på en serie 

av motsatta adjektiv såsom viktigt/oviktigt (Polit & Tatano Beck, 2010). Enkäten innehåller 

påståenden som besvaras på en ordinalskala 1-7 där; 1 = stämmer ej och 7 = stämmer 

fullständigt. SD’s anses vara flexibla och lätta att konstruera och är applicerbara på många typer 

av frågeställningar (ibid.). Enkäten skickades ut nationellt för att ge en heltäckande bild av 

Specialistsjuksköterskor i Sverige samt för att eventuellt undersöka demografiska skillnader. 

Därför innehåller enkäten (bilaga 1) även frågor för att kunna ta fram generaliserbara data 

såsom ålder, kön, sjukhus där de jobbar, antalet disponibla vårdplatser, om det jobbar enbart 

med intensivvård, kombinerat intensivvård och postoperativ vård, ECMO eller endast 

postoperativ vård samt antal yrkesverksamma år (Billhult & Gunnarsson, 2012). 

Verksamhetschef eller områdeschef på intensivvårdsavdelningar Sverige kontaktades via e-

post för godkännande (bilaga 2) att utföra studien. Denne fick sedan skicka en presentation av 

studien och syftet (bilaga 4) samt en länk till den webbaserade enkäten (bilaga 1) via e-post till 

sina anställda som matchade inklusionskriterierna. Verksamhetschef/områdeschef ombads 

återkoppla hur många specialistutbildade sjuksköterskor som hade fått mailet för att bedöma 

populationens storlek. Det var viktigt att veta då det låg till grund för bortfallsanalysen, för 

webbaserade enkätstudier accepteras ett bortfall på 25-50% (Trost & Hultåker, 2016). 

Dataanalys      

Deskriptiv statistik har använts då den beskriver och sammanfattar data på ett överskådligt sätt, 

resultaten redovisas i diagram och tabeller (Polit & Beck, 2014). Microsoft Excel användes för 

att sammanställa datan och för att på ett systematiskt sätt dela upp deltagarna i tre grupper efter 

arbetslivserfarenhet på Intensivvårdsavdelning, 1 - 3 år, 4 - 9 år och 10 - >15 år.  Motivering 

för gruppindelningen utgick från Dreyfusmodellens tredje nivå Kompetent, där framgår en 

brytpunkt där specialistsjuksköterskan uppnått denna färdighetsnivå efter 2-3 år (Benner, 

Tanner & Chesla, 1999). De två resterande grupperna delades in med motiveringen 

specialistsjuksköterskor som arbetat mindre än tio år och mer än tio år. Därefter jämfördes 
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skillnaderna mellan grupperna genom tabeller och diagram. I tabellerna och diagrammen 

redovisas undersökningens resultat med både absoluta tal och med relativa frekvenser samt med 

medelvärden och median.   

Etiska aspekter 

En grundläggande etisk princip är informerat samtycke, vilket innebär att studiens deltagare 

skall få information om studiens syfte och det skall råda öppenhet kring varför undersökningen 

utförs (Polit & Tatano Beck, 2010). I det e-postmeddelande som skickades ut till samtliga 

deltagare beskrevs syftet med studien. Informerat samtycke inbegriper även människans rätt till 

självbestämmande. Det innebär att deltagarna har informerats om att det är frivilligt att delta i 

enkätstudien (ibid.). Deltagarna fick som första fråga i enkäten svara på om de läst 

informationen och att de tillät att deras svar kunde användas för vidare forskning. Om de 

svarade nej kom de ej vidare i enkäten.  

En etisk konflikt som kunnat uppstå är att deltagarna får e-post om studien från sina 

verksamhetschefer. De svarande kan då känna sig tvingades svara på ett, för 

verksamhetschefen, fördelaktigt sätt. Då det i många fall är verksamhetschefen som skickat ut 

informationen till sina anställda finns det en risk för att verksamhetschefen väljer ut vilka som 

skall delta i studien. Det finns även en risk för att frekventa påminnelser kan upplevas som 

pressande och har då en negativ inverkan. Det finns även en risk för att verksamhetschefen inte 

vill att avdelningen ska medverka i studien då trivsel på arbetsplatsen kan vara ett känsligt ämne 

och att svaren då skulle kunna anses kritisera avdelningens ledning. En annan etisk aspekt är 

att enkäten är på engelska, det finns risk att verksamhetschefen generaliserar språkkunskaperna 

hos sina specialistsjuksköterskor och därför väljer att avstå från att medverka i studien. Även 

deltagarnas språkkunskaper kan variera, trots krav på engelska för högskolestudier kan vissa ha 

gått utbildningar med färre krav eller så har det gått för lång tid sedan de läste engelska i skolan.  
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RESULTAT 

Slutligen inkluderades 128 svar från 11 intensivvårdsavdelningar i Sverige som deltog i studien, 

enkäten nådde 455 personer vilket ger en svarsfrekvens på 28,4% med ett bortfall på 71,6%. 

Av deltagarna var 103 deltagare kvinnor (80,46 %), 24 deltagare män (18,75 %) och 1 deltagare 

som ej uppgett kön.  

  

 Figur 1. Typ av arbetsplats som deltagarna arbetar på. Figur 2.  Arbetslivserfarenhet på intensivvårdsavdelningar. 

Deltagarna skattade sig enligt olika påståenden (Tabell 1 & Tabell 2) på en skala 1-7. 1 = 

Strongly Disagree, 2 = Disagree, 3 = Slightly Disagree, 4 = Neither Disagree nor Agree, 5 = 

Slightly Agree, 6 = Agree, 7 = Strongly Agree. Frågorna laddar för olika faktorer, dessa är 

Autonomi (A), Samhörighet (S) och Kompetens (K). Därtill laddar frågorna för antingen 

Frustration (F) eller Tillfredsställelse (T).  
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Tabell 1. Svar gällande Autonomi, Samhörighet och Kompetens med skattningsskala presenterat med medelvärde, standardavvikelse (SD), 

median och kvartilavstånd. 

Laddar 

för: Påstående Medelvärde SD Median 

1:a 

Kvartilen 

3:e 

kvartilen 

A+T 

 

In my Job I feel I’m given a lot of freedom in deciding how I 

do things 

5,14 0,98 5 5 6 

A+F 

 

In my Job I feel I am prevented from choosing the way I carry 

out tasks 

3,77 1,47 4 2 5 

A+T In my Job I feel completely free to make my own decisions 4,01 1,41 4 3 5 

A+F 

 

In my Job I feel forced to follow directions regarding what to 

do 

4,5 1,41 5 4 6 

A+F In my Job I feel under pressure to follow standard procedures 4,43 1,63 5 3 6 

A+T In my Job I feel free to decide what to do 4,2 1,33 4 3 5 

S+T In my Job I feel the people I interact with really care about me 5,34 1,18 6 5 6 

S+F Sometimes, I feel a bit rejected by others 2,83 1,52 2 2 4 

S+T In my Job I feel I’m perfectly integrated into a group 5,52 1,15 6 5 6 

S+F In my Job I feel a bit alone when I’m with other people 2,13 1,28 2 1 2 

S+F On occasions, I feel people are a bit cold towards me 2,23 1,33 2 1 2 

S+T In my Job I feel very close and connected with other people 5,4 1,15 6 5 6 

K+F 

 

In my Job I doubt whether I am able to carry out my tasks 

properly 

2,74 1,61 2 2 4 

K+T In my Job I feel I am very good at the things I do 5,73 0,84 6 5 6 

K+F Occasionally, I feel incapable of succeeding in my tasks 3,05 1,53 3 2 4 

K+T In my Job I feel highly effective at what I do 5,69 0,85 6 5 6 

K+T In my Job I feel I can accomplish even the most difficult tasks 5,52 1,02 6 5 6 

K+F In my Job I sometimes feel unable to master hard challenges 2,99 1,37 3 2 4 

  

  



 

12 
 

  

Tabell 2. Svar gällande Följdfrågor med skattningsskala presenterat med medelvärde, standardavvikelse (SD), median och kvartilavstånd. 

Påstående Medelvärde SD Median 

1:a 

Kvartilen 

3:e 

kvartilen 

In my Job I have the opportunity for further education 5,3 1,17 5 5 6 

In my Job I have time for knowledge deepening 4,38 1,43 5 3 5,25 

In my Job I am often worried about patient safety  3,4 1,5 3 2 5 

I have considered leaving my workplace because I feel patient 

safety cannot be guaranteed 

 2,16 1,5 2 1 2 

I have considered leaving my workplace because  I am 

frustrated and/or not satisfied 

 3,09 1,91 3 1 5 

 

 

Generellt uppger inte specialistsjuksköterskor på intensivvårdsavdelningar att de är oroliga för 

att patientsäkerheten ska vara hotad. Hotad patientsäkerhet anses heller inte vara en anledning 

till att vilja lämna sin arbetsplats, median på 2 = Disagree (Tabell 2). Andra faktorer som 

orsakar frustration och minskad tillfredsställelse skattas högre, dock fortfarande lågt med ett 

median på 4 = Neither Disagree or Agree bland specialistsjuksköterskor som arbetat 1-3 år och 

4-9 år samt ett median på 3 = Slightly Disagree bland specialistsjuksköterskor som arbetat 10-

>15 år (Figur 4). 

 

Det ses en större skillnad mellan specialistsjuksköterskor som arbetat 1-3 år jämfört med 

specialistsjuksköterskor som arbetat 4-9 och 10->15 år gällande självskattning av autonomi, 

samhörighet och kompetens (Bilaga 5 & 6). Nedan presenteras varje del för sig.   
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Autonomi 

Skattning av autonomi visar spridda svar men generellt ges neutrala svar (4 = Neither Disagree 

nor Agree och 5 = Slightly Agree). Specialistsjuksköterskor som arbetat 4-9 år uppger lägre 

autonomi. Diagrammet visar att specialistsjuksköterskor som arbetat 1-3 år och 4-9 år att de 

skattar sig lika på vissa frågor men att specialistsjuksköterskor som arbetat 10->15 år skattar 

sig högst i sin autonomi (Figur 3 & 4). 

 
Figur 3. Medelvärde för svar skattning av autonomi uppdelat efter arbetslivserfarenhet. 

 

 
Figur 4. Medianvärde för svar skattning av autonomi uppdelat efter arbetslivserfarenhet 
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Samhörighet 

Specialistsjuksköterskor som arbetat 10->15 år uppger att de känner mer samhörighet till sina 

kollegor än specialistsjuksköterskorna i de andra grupperna även om samtliga grupper skattat 

sin samhörighet som hög (Figur 5 & 6).  

 
Figur 5. Medelvärde för svar skattning av samhörighet uppdelat efter arbetslivserfarenhet. 

 

 
Figur 6. Medianvärde för svar skattning av samhörighet uppdelat efter arbetslivserfarenhet 
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Kompetens  

Mellan specialistsjuksköterskor som arbetat 4-9 år och 10->15 år är skillnad i skattning av 

kompetens liten. På endast en fråga (Occasionally, I feel incapable of succeeding in my task) 

uppger specialistsjuksköterskor som arbetat 10->15 år att de känner högre kompetens än de 

andra grupperna. Specialistsjuksköterskor med 1-3 års arbetslivserfarenhet skattar sin 

kompetens lägre än specialistsjuksköterskor med längre arbetslivserfarenhet (Figur 7 & 8, 

Tabell 3).  

 
Figur 7. Medelvärde för svar skattning av kompetens uppdelat efter arbetslivserfarenhet. 

 

 

 
Figur 8. Medianvärde för svar skattning av kompetens uppdelat efter arbetslivserfarenhet 
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Tabell 3. Skattning av kompetens med svar uppdelat efter arbetslivserfarenhet. 

Skattning enligt NFSF 1 2  3  4  5  6   7 Medel Median 

In my Job I doubt whether I am able to carry  

out my tasks properly  

         

10- >15 år 17 32 4 6 7 2 1 2,47 2 

4-9 år 9 11 2 2 4 2 0 2,56 2 

1 -3 år 2 7 7 0 8 3 1 3,52 3 

In my Job I feel I am very good at the things I do           

10- >15 år 0 0 1 3 13 34 18 5,94 6 

4-9 år 0 0 0 1 11 16 2 5,63 6 

1 -3 år 0 0 0 3 13 10 2 5,38 5 

Occasionally, I feel incapable of succeeding  

in my tasks  

         

10- >15 år 10 33 10 4 6 6 0 2,72 2 

4-9 år 2 9 7 4 8 0 0 3,23 3 

1 -3 år 2 6 8 4 6 1 1 3,35 3 

In my Job I feel highly effective at what I do           

10- >15 år 0 0 0 6 9 41 13 5,88 6 

4-9 år 0 0 0 4 10 13 3 5,5 6 

1 -3 år 0 0 1 1 15 8 3 5,41 5 

In my Job I feel I can accomplish even the  
most difficult tasks 

        

10- >15 år 0 2 1 3 13 38 12 5,73 6 

4-9 år 0 0 1 3 9 13 4 5,53 6 

1 -3 år 0 0 2 4 12 8 2 5,08 5 

In my Job I sometimes feel unable to master  
hard challenges  

        

10- >15 år 5 31 13 6 9 4 1 2,98 2 

 4-9 år 1 14 7 3 4 1 0 2,93 2 

 1 -3 år 3 7 7 3 7 1 0 3,17 3 
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Arbetstillfredsställelse 
Tabell 4. Faktorer som kan främja eller hämmar tillfredsställelse på arbetsplatsen  

Things I like about my job Antal svar 

(n) 

Andel 

(%) 

Things I dislike about my job Antal svar 

(n) 

Andel 

(%) 

Caring for patients I like 120 93,75% Not having enough time for everyday life 74 57,81% 

Learning new things 119 92,97% Not getting enough money 69 53,91% 

Working with my colleagues 110 85,94% Bad work schedule 65 50,78% 

Money 46 35,94% Not being able to plan the day I want 32 25,00% 

Having enough time for everyday life 34 26,56% Working with colleagues I dislike 12 9,38% 

Being able to plan the day I want 30 23,44% Not learning new things 10 7,81% 

Good work schedule 26 20,31% Caring for patients I dislike 5 3,91% 

Simulations 1 0,78% Lack of recovery between shifts 2 1,56% 

Mentoring younger colleagues 1 0,78% Too few colleagues 1 0,78% 

Afford working part time and thus 

having more free time 

1 0,78% Too many patients, forcing patients to go 

to ward early 

1 0,78% 

God cohesion 1 0,78%    

  

Tre primära faktorer har uppgetts kunna bidra till tillfredsställelse på arbetsplatsen bland 

specialistsjuksköterskor på intensivvårdsavdelningar (Tabell 4). Att vårda patienter som 

specialistsjuksköterskan tycker om, att lära sig nya saker och att arbeta med sina kollegor.  

Tre primära faktorer har uppgetts kunna leda till frustration på arbetsplatsen bland 

specialistsjuksköterskor på intensivvårdsavdelningar. Att inte ha tillräckligt med tid för 

vardagslivet, anser sig ha för låg lön och att ha ett otillfredsställande arbetsschema. Av de 

faktorer som uppgavs kunna leda till frustration på arbetsplatsen kan majoriteten klassas som 

yttre motivatorer.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Att göra en webbaserad enkätundersökning med hela landet som utgångspunkt visade sig vara 

problematiskt på ett antal punkter. Först och främst var det svårt att få tag i verksamhetschefer 

av olika anledningar. I vissa fall hittades inga kontaktuppgifter, i andra fall hittades 

kontaktuppgifter men e-posten kom inte fram av oklara anledningar. I några fall valde 

verksamhetschefer att vidarebefordra e-postmeddelandet till berörda enheter eller 

forsknings/utbildningsansvariga för att ta ställning till om deltagande i studien. Detta 

föranledde till att kontaktuppgifterna inte alltid stämde och orsakade svårigheter att ställa 

följdfrågor eller skicka påminnelser. Det har därför varit mycket tidskrävande att ringa och 

skicka e-post för att få tag på de rätta personerna på de olika klinikerna. 

Då studien var beroende av att någon på de deltagande klinikerna vidarebefordrade 

informationen till deltagarna blev det svårt att skicka ut påminnelsemail. I vissa fall var det 

svårt att erhålla bekräftelse på utskickade påminnelser, i andra fall erhölls bekräftelse men utan 

att ytterligare svar inkom. Författarna har ej kunnat kontrollera vilka personer som 

verksamhetschefen har vidarebefordrat informationen till och således fått vara med i studien, 

vi får dock anta att verksamhetscheferna är professionella och vill medverka i studien och alltså 

inkluderat alla sina anställda som kunnat delta. 

Högskolans generella informationsblankett (bilaga 2) som skickades ut innehöll information 

som författarna inte kunde leva upp till, bland annat att vi skulle komma och informera muntligt 

om studien. Detta påpekades av några verksamhetschefer och informationsblanketten fick 

ändras (bilaga 3) innan de valde att godkänna deltagandet i studien.  

Vissa kliniker valde att tacka nej till att delta i studien på grund av att enkäten var på engelska, 

de uppgav att deras personal ej hade rätt språkkompetens för att kunna besvara enkäten. Det 

framkom även i enkäten är fåtalet svarande upplevde det som försvårande att svara på enkäten 

på grund av att den var på engelska. Detta var dock förväntat och det gjordes ett aktivt val att 

ändå använda enkäten då den är validerad på engelska och tidsramen för studien var begränsad. 

En översättning av enkäten till svenska hade varit fördelaktigt och är att rekommendera vid 

vidare forskning i Sverige.  
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Ett försök att nå fler deltagare via sociala medier gjordes. Dock inkom det ej tillräckligt med 

svar för att kunna påvisa någon signifikant skillnad och därför exkluderades svaren från studien. 

Datainsamling via sociala medier kan dessutom vara en osäker källa då det inte går att 

kontrollera att deltagarna faktiskt tillhör den valda populationen.  

Av totalt 62 tillfrågade avdelningar valde 11 att delta i studien, därtill var det ett lågt deltagande 

och från vissa avdelningar har endast ett fåtal svar inkommit. Detta gör att studien får ett 

deltagande långt under den tänkta gränsen på 50-75% deltagande (Trost & Hultåker, 2016). 

Författarna vet också, av egna erfarenheter, att det är lätt att e-post försvinner i mängden av alla 

de e-postmeddelanden som kommer till arbetets e-postkonto, vilket kan ha lett till en lägre 

svarsfrekvens. För en högre svarsfrekvens kunde istället en presentation ha gjorts direkt på 

avdelningen genom att författarna bjudits in till exempelvis personalmöten.  

 Vid en statistisk analys dras slutsatser om populationen och inte om enskilda individer 

(Eijlertsson, 2012). Dock finns det alltid en risk för skensamband vid generalisering av data 

från ett litet urval mot en större population (Polit & Beck, 2014). På grund av det låga 

deltagandet går därför inte att dra några generella samband mellan svaren i denna studie och 

den valda populationen. Däremot ses en individuell variation mellan deltagarna främst baserat 

på arbetslivserfarenhet, därför anses denna studie ändå kunna visa på en trend bland 

specialistsjuksköterskor och ge upphov till fortsatta diskussioner i ämnet. 

Denna studie har genomförts under ramen för en magisteruppsats och hade därför kort tid för 

datainsamling och begränsad tillgång till analytiska verktyg. En stor kvantitativ datainsamling 

kan beräknas pågå ett halvår till ett år för att få ett så högt deltagande som möjligt (Eijlertsson, 

2012). Därtill var det svårt att analysera resultaten och den stora mängd data på grund av 

avsaknad av tillgång till specifika program för dataanalys. Ett program som rekommenderas är 

Statistical Package for the Social Sciences [SPSS] (Polit & Beck, 2017). Högskolan kunde inte 

tillhandahålla detta program vilket medförde att datan analyserades i Microsoft Excel som 

försvårade analysarbetet avsevärt. Vid normalfördelad data brukar inte medelvärde och median 

skilja sig, dock finns det risk för snedfördelning vilket har varit fallet i denna studie och ledde 
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till skillnad mellan medelvärde och median. Medelvärde ger en dålig representation vid alltför 

sneda fördelningar, därför användes även medianen i presentationen (Eijlertsson, 2012) . 

Resultatdiskussion 

Autonomin hos Specialistsjuksköterskorna 

Generellt uppgav specialistsjuksköterskorna inte att de kände hög autonomi, 

specialistsjuksköterskor som arbetat mer än 10 år skattade autonomi något högre. 

Undersökningen visade dock att specialistsjuksköterskorna inte heller känner stark frustration 

kring att de inte är autonoma i sitt yrkesutförande. Detta kan härledas till att 

sjuksköterskeprofessionen i sig inte är fullständigt autonom. Sjuksköterskor följer till exempel 

läkarordination vid läkemedelsadministrering (SOSFS 2000:1) och måste följa särskilda 

riktlinjer vid utförande av omvårdnad (ANIVA, 2012). Lång arbetserfarenhet kan innebära att 

specialistsjuksköterskorna besitter en högre nivå av kunskap och expertis, vilket gör att de 

känner sig mer fria att verka inom ramarna för sjuksköterskeprofessionen. Detta kan kopplas 

till Dreyfusmodellen där specialistsjuksköterskor med längre arbetslivserfarenhet kan tänkas ha 

uppnått en högre grad av expertis och arbetar mer intuitivt (Benner, Tanner & Chesla, 1999). 

Grundläggande behovsteorin förklarar autonomi som en viktig motivator för inre 

arbetstillfredsställelse, därför är detta en viktig aspekt att beakta vid utvärdering av 

specialistsjuksköterskors arbetstillfredsställelse. Att hitta en väg till autonomi inom en 

profession reglerad av både andra professioner och myndigheter kan leda till en ökad autonomi 

och därmed en ökad arbetstillfredsställelse bland specialistsjuksköterskor.  

Samhörigheten hos Specialistsjuksköterskorna 

Generellt skattade deltagarna samhörighet gällande trivsel högt och samhörighet gällande 

frustration lågt. Därtill uppgav 88,88% av deltagarna att arbeta med kollegorna är en faktor 

som bidrar till att de tycker om sitt arbete. Enligt en Norsk studie är samhörighet följt av lön 

och autonomi de viktigaste faktorerna för arbetstillfredsställelse (Bjørk, Samdal, Hansen, 

Tørstad & Hamilton, 2006).  
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Kompetensen hos Specialistsjuksköterskorna  

På påståenden om tillgång till vidareutbildning och tid för kunskapsfördjupning svarade 

deltagarna i snitt att de instämmer lite (5= slightly agree). Därtill uppgav 92,15% av deltagarna 

att lära sig nya saker (learning new things) är en faktor bidrar till arbetstillfredsställelse. 

Utbildningsmöjlighet anses vara en viktig faktor till vilja att stanna kvar på arbetsplatsen 

(Bjørk, Samdal, Hansen, Tørstad & Hamilton, 2006). Att få möjligheter till vidare utbildning 

och professionell tillväxt kan ses som yttre motivatorer och en avsaknad av dessa ses som en 

anledning till att lämna arbetet (Sellgren, Kajermo, Ekvall & Tomson, 2009). Detta är en av 

Grundläggande Behovteorins grundvalar och illustreras väl i den data som insamlats.  Därtill 

ses detta i de så kallade Magnetsjukhuset i USA, de har framgångsrikt lyckats behålla 

sjuksköterskor genom att bland annat öka autonomin samt investera i sjuksköterskors 

vidareutbildning (Smith, Tallman & Kelly, 2006).  

Självskattad kompetens kan vara ett värdefullt verktyg men behöver inte betyda att den enskilda 

specialistsjuksköterskans omvårdnad skiljer sig markant från övriga specialistsjuksköterskors 

omvårdnad (Kendall-Gallagher, Belgen 2009).  Generellt ses en liten skillnad mellan 

specialistsjuksköterskor med kortare arbetslivserfarenhet och specialistsjuksköterskor med 

längre arbetslivserfarenhet i hur de skattar sin kompetens. Specialistsjuksköterskor med kortare 

erfarenhet skattar sig ändå lägre vilket stämmer överens med Dreyfusmodellen där de kan ha 

uppnått kriterierna för kompetent men inte nödvändigtvis högre nivåer (Benner, Tanner & 

Chesla, 1999).  

Patientsäkerhet 

Specialistsjuksköterskorna ansåg generellt att patientsäkerheten inte var hotad, de hade ändå 

inte funderat på att lämna arbetsplatsen på grund av hotad patientsäkerhet. Detta var ett 

intressant och oväntat fynd då det ofta talas om på arbetsplatserna att specialistsjuksköterskorna 

är oroade över patientsäkerheten och vart vården är på väg. Hur kommer det sig att 

specialistsjuksköterskorna säger en sak i det vardagliga arbetet men svarar på ett annat sätt i 

enkäten? Frågan som ställs i enkäten är generell och behandlar patientsäkerhet som en helhet. 

Vid en uppdelning av patientsäkerhet där man hade tittat på fler aspekter kan istället en nyans 
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ha upptäckts som eventuellt skulle ha överensstämt med den diskussion som förs på 

arbetsplatserna och i media.  

Däremot hade fler funderat på att lämna arbetsplatsen på grund av organisatoriska yttre faktorer 

som låg lön och otillfredsställande arbetsschema. Detta tyder på att det finns en klar risk för 

att de lämnar arbetsplatsen i framtiden vilket leder till ökad arbetsbelastning för dem som 

arbetar kvar.  Även om specialistsköterskor uppger att de anser att vården är patientsäker på 

intensivvårdsavdelningar idag, tyder vår studie på att arbetsbelastningen kan öka i framtiden 

vilket kan komma att påverka patientsäkerheten negativt. 

SLUTSATS 

Av de tre aspekter av Grundläggande Behovsteorin som påverkat Specialistsjuksköterskor 

anses kompetens vara den viktigaste och mest påverkningsbara faktorn för ökad 

arbetstillfredsställelse och utveckling. Denna undersökning visar på att 

Specialistsjuksköterskor som har arbetat mer än tre år skattar sig som mer kompetenta. Därför 

måste intensivvårdsavdelningarna se till att behålla specialistsjuksköterskorna i mer än tre år 

då effekterna annars kan bli att specialistsjuksköterskor som har arbetat mindre än tre år skolar 

in nyutbildade specialistsjuksköterskor. Detta kan ha effekter på patientsäkerheten då 

kompetensen på de specialistsjuksköterskor som arbetar på intensivvårdsavdelningen inte 

nödvändigtvis når högre än kompetent enligt Dreyfusmodellen. Kompetensutveckling har visat 

sig ha en stor betydelse för både patientsäkerheten men också för specialistsjuksköterskors 

motivation och arbetstillfredsställelse. Det är alltså av ytterst vikt att verksamheterna tillgodoser 

detta men också att de finner sätt att bevara den kompetensen som faktiskt finns i 

specialistsjuksköterskegruppen. Vidare bör chefer undersöka vad som motiverar den enskilda 

individen så att de anställda känner sig sedda och får så optimala förutsättningar som det går 

att utvecklas och på sätt bidra till en mer patientsäker vård. Detta för att yttre faktorer är något 

som specialistsjuksköterskorna anger som en stor källa till frustration. 
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KLINISK BETYDELSE 

Denna studie belyser faktorer som kan påverka arbetstillfredsställelsen för 

specialistsjuksköterskor på intensivvårdsavdelningar. Undersökningen pekar på att 

specialistsjuksköterskor på intensivvårdsavdelningar inte anser att patientsäkerheten är hotad 

trots bilden som beskrivs i massmedia. Dock upplevs organisatoriska faktorer såsom schema 

och lön påverka trivseln, något som tidigare forskning menar kan påverka patientsäkerheten. 

Denna studie pekar på att kompetensutveckling och kompetensbevarande arbete kan leda till 

att specialistsjuksköterskorna arbetstillfredsställelse ökar samt bidrar till en mer patientsäker 

vårdmiljö. 

FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Vid en genomsökning av tillgänglig litteratur hittades en mängd artiklar om de så kallade 

Magnet-sjukhusen. Det vore intressant att göra en jämförelse mellan Magnetcertifierade 

sjukhus och svenska sjukhus för att upptäcka likheter och skillnader samt för att kunna 

utvärdera om vårdmiljön i Sverige kan utvecklas ytterligare för en mer anpassad och mer 

patientsäker vård.  

Djupare analys av faktorer som påverkar arbetstillfredsställelsen på arbetsplatsen genom 

intervjuer kan ge en tydligare bild av vilka aspekter inom just intensivvården som kan leda till 

påverkad patientsäkerhet. 

Dessutom bör en undersökning som belyser de olika aspekterna kring begreppet patientsäkerhet 

göras för att se om det då skulle överensstämma med den bild av den hotade patientsäkerheten 

som syns i massmedia.   
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BILAGOR 

Bilaga 1: Enkätfrågor 

1. Year of birth 

2. How long have you worked in an ICU? 

3. How long have you worked in your current workplace? 

4. Where do you work? 

5. How many disposable beds do you have in your ICU? 

6. How many beds are in actual use in your ICU in a day to day basis? 

7. I work mainly in:  

8. I feel I’m given a lot of freedom in deciding how I do things 

9. I feel I am prevented from choosing the way I carry out tasks 

10. I feel completely free to make my own decisions 

11.  I feel forced to follow directions regarding what to do 

12.  I feel under pressure to follow standard procedures 

13. I feel free to decide what to do 

14. I feel the people I interact with really care about me 

15. Sometimes, I feel a bit rejected by others 

16.  I feel I’m perfectly integrated into a group 

17.  I feel a bit alone when I’m with other people 

18.  On occasions, I feel people are a bit cold towards me 

19.  I feel very close and connected with other people 

20.  I doubt whether I am able to carry out my tasks properly 

21.  I feel I am very good at the things I do 

22.  Occasionally, I feel incapable of succeeding in my tasks 

23.  I feel highly effective at what I do 

24.  I feel I can accomplish even the most difficult tasks 

25.  I sometimes feel unable to master hard challenges 

26. In my Job I have the opportunity for further education 

27. In my Job I have time for knowledge deepening 

28. In my Job I am often worried about patient safety 

29. I have considered leaving my workplace because I feel patient safety cannot be 

guaranteed 

30. I have considered leaving my workplace because  I am frustrated and/or not satisfied  

31. Things I Like about my job 

32. Things I Dislike about my job 

33. What did you think of this questionnaire?  

34. Is there something more you would like to ad?  
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Bilaga 2: Verksamhetschefens godkännande 

                                                 

Till verksamhetschefen 

Förfrågan angående genomförande av studie. 

Vi, Nick Kugel och Lisa Jönsson studerar på specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot 

intensivvård vid Röda Korsets Högskola i Stockholm.  

 

I utbildningen ingår ett examensarbete inom huvudämnet Omvårdnad i form av en uppsats om 15 

högskolepoäng. Vi avser att genomföra en studie inom ramen för examensarbetet. Preliminärt namn på studien 

är: Autonomi, kompetens och samhörighet hos Specialistsjuksköterskor på Intensivvårdsavdelningar, en 

enkätstudie. 

Studiens övergripande forskningsfråga är: Belysa intensivvårdssjuksköterskors tillfredsställelse och frustration 

på arbetsplatsen utifrån faktorerna autonomi, kompetens och samhörighet. 

 

Datainsamlingen kommer att ske med hjälp av: Webbenkäter.  

Tidsplan: Datainsamlingen planeras starta i september 2017 och vara avslutad i oktober 2017. 

Vår handledare är Janet Mattsson.  

 

Vi förbinder oss att skriftligt och muntligt informera personal i berörda verksamheter. Vidare förbinder vi oss att 

handskas konfidentiellt med insamlad data. Från samtliga kontaktade patienter alternativt personal inhämtas 

informerat samtycke inför deltagande i undersökningen (Vg se bifogad deltagarinformation/förfrågan). I 

görligaste mån kommer uppgifter från de undersökta medarbetarna/patienterna att vara avidentifierade. Alla 

resultat kommer att redovisas konfidentiellt. Resultaten i studien kommer att återrapporteras till berörda enheter 

och efter avlagd examination publiceras i DIVA.  

 

Funktionsområde/klinik……………………...………………....datum och plats……………………….. 

 

Tillstånd att genomföra datainsamling gives av verksamhetschef…………………………………....…. 

 

Vid…………………………...…………………………………………….…. Den…………………… 

 

Röda Korsets Högskola 

Hälsovägen 11,  

141 57 Huddinge 

Tel. 08 58751600 
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Bilaga 3: Verksamhetschefens godkännande, reviderad. 

                                                 

Till Verksamhetschef 

Förfrågan angående genomförande av studie. 

Vi, Nick Kugel och Lisa Jönsson studerar på specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot 

intensivvård vid Röda Korsets Högskola i Stockholm.  

 

I utbildningen ingår ett examensarbete inom huvudämnet Omvårdnad i form av en uppsats om 15 

högskolepoäng. Vi avser att genomföra en studie inom ramen för examensarbetet. Preliminärt namn på studien 

är: Autonomi, kompetens och samhörighet hos Specialistsjuksköterskor på Intensivvårdsavdelningar, en 

enkätstudie. 

Studiens övergripande forskningsfråga är: Belysa intensivvårdssjuksköterskors tillfredsställelse och frustration 

på arbetsplatsen utifrån faktorerna autonomi, kompetens och samhörighet. 

 

Datainsamlingen kommer att ske med hjälp av: Webbenkäter.  

Tidsplan: Datainsamlingen planeras starta i september 2017 och vara avslutad i oktober 2017. 

Vår handledare är Janet Mattsson.  

 

Vi förbinder oss att skriftligt informera personal i berörda verksamheter. Vidare förbinder vi oss att handskas 

konfidentiellt med insamlad data. Från samtliga kontaktade personal inhämtas informerat samtycke inför 

deltagande i undersökningen (Vg se bifogad deltagarinformation/förfrågan). Uppgifter från de undersökta 

medarbetarna kommer att vara avidentifierade. Alla resultat kommer att redovisas konfidentiellt. Resultaten i 

studien kommer att återrapporteras till berörda enheter efter avlagd examination via publicering i DIVA.  

 

Funktionsområde/klinik……………………...………………....datum och plats……………………….. 

 

Tillstånd att genomföra datainsamling gives av Verksamhetschef…………………………………....…. 

 

Vid…………………………...…………………………………………….…. Den…………………… 

 

Röda Korsets Högskola 

Hälsovägen 11,  

141 57 Huddinge 

Tel. 08 58751600 
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Bilaga 4: Deltagarinformation   

 

Vi är studenter på specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot intensivvård vid 

Röda Korsets Högskola i Stockholm. I utbildningen ingår att genomföra ett examensarbete 

inom huvudämnet i form av en uppsats om 15 högskolepoäng.  

 

Vi avser att genomföra en undersökning inom ramen för examensarbetet. 

 

Preliminärt namn på studien är:  Autonomi, kompetens och samhörighet hos 

Specialistsjuksköterskor på Intensivvårdsavdelningar, en enkätstudie. 

 

Området vi önskar studera är: Belysa intensivvårdssjuksköterskors tillfredsställelse och 

frustration på arbetsplatsen utifrån faktorerna autonomi, kompetens och samhörighet. 

 

Vi vill därför tillfråga dig om att delta i en webbenkät:  

Enkäten är på engelska, innehåller 36 frågor och tar ca 15 minuter att besvara. Det som 

framkommer vid enkäten kommer att behandlas konfidentiellt och redovisas i en form där 

inga enskilda deltagare kan identifieras. 

 

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst och utan förklaring avbryta ditt deltagande. 

Om du väljer att inte delta eller om du beslutar dig för att avbryta kommer detta inte att på 

något sätt påverka dig.  

 

Detta arbete förväntas ge en översikt av specialistsjuksköterskors trivsel och frustration på 

intensivvårdsavdelningar utifrån faktorerna autonomi, kompetens och samhörighet. Resultatet 

från detta arbete förväntas kunna användas till fortsatt forskning och utvärdering, detta kan 

utgöra en grund för vidare arbete i att nå en mer trivsam och utvecklande arbetsplats för 

specialistsjuksköterskor och därigenom en mer patientsäker vård. 

 

Om du önskar ytterligare information angående denna undersökning kan du vända dig till oss 

(se nedan).  

Datainsamling beräknas pågå till och med 31/10 -17. 

 

Stockholm   

Studentens namn:  Lisa Jönsson          Studentens namn: Nick Kugel 

E-post: rkh.ivavt16.magister@gmail.com E-post: rkh.ivavt16.magister@gmail.com  

 

Handledare: Janet Mattsson     Röda Korsets Högskola 

E-post: matj@rkh.se      Box 55 676 

102 15 Stockholm 

Tel. 08 58751600 

  

mailto:matj@rkh.se
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Bilaga 5: Medelvärde för svar uppdelat efter arbetslivserfarenhet 
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Bilaga 6: Median för svar uppdelat efter arbetslivserfarenhet 


