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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Sjuksköterskeprofessionen har genomgått stora förändringar från 1950-talet tills idag.  

Sjuksköterskan i psykiatrisk vård har en central roll i omvårdnaden av patienten, så varför inte 

vidareutbilda sig? I litteraturen beskrivs specialistsjuksköterskans roll ofta som mångfacetterad och 

komplex men samtidigt otydlig, men hur ser specialistsjuksköterskor i psykiatrisk själva på sin roll 

idag? 

Syfte: Syftet med studien var att belysa hur specialistsjuksköterskan upplever sin roll i psykiatrisk 

vård. 

Metod: En kvalitativ beskrivande design användes. En fokusgrupp och individuella intervjuer 

genomfördes med en intervjuguide med semistrukturerade frågor. Urvalet bestod av elva 

specialistsjuksköterskor i psykiatrisk vård. Samtliga deltagare var kvinnor mellan 31-59 år. 

Materialet analyserades med manifest innehållsanalys inspirerad av Graneheims och Lundman 

(2004). 

Resultat: Fyra kategorier framkom: (O)specifika arbetsuppgifter, Svag forskningstradition, 

Helhetssyn samt Förmedlar sin kunskap. Resultatet visade att specialistsjuksköterskans roll är 

självständig men den verkar sakna väl definierade arbetsuppgifter. Specialistsjuksköterskan har 

utökade kunskaper i psykiatri men upplever en avsaknad av egna termer som beskriver professionen. 

Specialistsjuksköterskan har ofta en positiv inställning till forskning, men tar inte del av det i så stor 

utsträckning. Specialistsjuksköterskan anser sig också ha en förmåga till helhetssyn på patienten 

dennes situation och beskrev en samordnande- och en utbildande roll.   

Slutsats: Specialistsjuksköterskerollen i psykiatrisk vård ser sig själv som betydelsefull och 

innehavare av en hög kompetens samtidigt som de upplever att det finns en otydlighet i rollen.   

Klinisk betydelse: I den allt mer specialiserade hälso- och sjukvården behövs den specialistutbildade 

sjuksköterskan i psykiatrisk vård, därför bör lärosäten och arbetsgivare förtydliga rollen så att 

kompentensen tas tillvara och sjuksköterskor stimuleras till att vidareutbilda sig.  
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ABSTRACT 

Background: The nursing profession has been through huge changes from 1950th until today. The 

nurse in psychiatric care has a central role in caring of the patient, so why not get further educated? 

The literature describes the specialist nurse role often as multifaceted and complex but at the same 

time unclear, but what does the specialist nurse in psychiatric care think of their role today? 

Aim: The aim of the study was to illuminate how the specialist nurse experienced her role in 

psychiatric care.  

Method: A qualitative descriptive design. Manifest content analysis was made according to 

Graneheim and Lundman (2004). The sample consisted of eleven specialist nurses in psychiatric 

care. All participants were women between the age of 31-59 years. One focus group and six 

individual interviews were performed by using an interview guide containing semi structured 

questions.   

Results: Four categories emerged: (Non)specific tasks, Lack of scientific tradition, Holistic view, 

Pass on the knowledge. The result shows that the specialist nurse role is independent, lack of specific 

tasks, has expended knowledge in psychiatric care and lack of terms in the profession. The specialist 

nurse had a positive attitude towards science but did not take partition in it that much. The specialist 

nurse had an ability to see the patient in a holistic view and described a collaboration- and an 

educational role. 

Conclusion: The specialist nurse role in psychiatric care regard themselves as important and having 

a high level of competence and at the same time an unclear role. 

Clinical significance: In health care, that is more specialized than ever the specialist nurse in 

psychiatric care is needed, therefore the academy and the employer should clarify the role so that the 

competence is taken care of and nurses stimulates to get further education. 
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INLEDNING 

 

Arbetet med patienter i psykiatrisk vård är krävande, komplicerat och väldigt roligt! 

Vi började nästan omgående efter sjuksköterskeexamen att arbeta som sjuksköterskor 

inom beroendevården och kände oss direkt ”hemma”. Vi hade ingen aning om att 

sjuksköterskejobbet kunde innebära möjligheten att samtala med människor, försöka få 

människor att genom motivation förändra sina liv. Intresset för att lära sig mer om 

psykiatrisk vård och behandling för att bli ännu kunnigare på området psykiatri växte. 

Under specialistsjuksköterskeutbildningen i psykiatrisk vård har vi skaffat oss nya 

kunskaper och färdigheter. Vår förhoppning är att kunna använda oss av dessa i arbetet 

som färdiga specialistsjuksköterskor. Under den verksamhetsförlagda delen av 

specialistsjuksköterskeutbildningen har vi som studenter upplevt att handledare haft 

svårigheter att beskriva sin roll som specialistsjuksköterskor för oss som studenter.  

När vi som specialistutbildade sjuksköterskor själva handleder studenter i framtiden 

hoppas vi känna oss klara över vad vi gör som är unikt för just oss. För om vi likväl 

som våra tidigare handledare kommer uppleva osäkerhet i rollen, hur ska vi då kunna 

förmedla säkerhet och tydlighet i vår yrkesroll vidare? 
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BAKGRUND 

Sjuksköterskeutbildningen och professionen 

I början av 1950-talet var sjuksköterskeutbildningen en två-årig yrkesutbildning men 

redan då fanns det möjlighet att specialisera sig efter grundutbildningen. Periodvis har 

sjuksköterskans specialisering legat inom eller efter grundutbildningen 

(Högskoleverket, 2010). Sjuksköterskeprofessionen i Skandinavien har genomgått 

reformer från en lärlingsutbildning till en högskoleutbildning, detta skedde i Danmark 

1990, Norge 1983, Finland 1990 och Sverige 1977 och det var inte förrän efter 1979 

som sjuksköterskor fick möjlighet att doktorera i sitt huvudämne omvårdnad, tidigare 

var omvårdnad en del av andra vetenskapliga discipliner. Som en följd av detta fick 

sjuksköterskeprofessionen möjlighet att utvecklas till en självständig akademisk 

disciplin (Råholm, Larsen Hedegaard, Löfmark, & Slettebo, 2010). Sjuksköterskans 

huvudämne omvårdnad räknas som en ung vetenskap och är fortfarande under 

utveckling (Flensner, 2014). Fram till 1982 var sjuksköterskeutbildningen tvåårig och 

viss specialiseringen låg inom grundutbildningen (Kapborg, 1998).  Efter 1993-års 

examensordning blev sjuksköterskeutbildningen med allmän inriktning treårig och 

anpassad efter EU direktiv. Specialistsjuksköterskeexamen infördes 2001 med elva 

inriktningar men reviderades 2007 med mindre förändringar (Högskoleverket, 2010). 

 

Specialistsjuksköterskan  

 Specialistsjuksköterskan har ett flertal färdigheter och kunskaper och anpassar sig till 

olika professionella roller, såsom utbildare, samordnare, forskare, projektledare vilket 

tycks vara en orsak till att rollen är svårdefinierad. Detta leder till att gränserna mellan 

olika roller blir diffus och gör att rollen blir än mer otydlig. Andra ser sjuksköterskan 

utifrån den ”aktuella” rollen hon tar på sig för tillfället. Inom och utanför hälso-

sjukvården är det vanligt förekommande att specialistsjukskötersketiteln upplevs 

obekant, trots att det finns över 75 000 specialistsjuksköterskor i USA (Fosters & 

Flanders, 2014). 

 

Specialistsjuksköterskor internationellt upplever det stundtals svårt att veta vad som 

förväntas i rollen som specialistsjuksköterska inom arbetsgruppen (Bramford & 

Gibson, 2000). Ett av problemen vad det gäller utveckling av specialistsjuksköterskans 
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roll är att synen på rollen skiljer sig inom olika inriktningar (Jokiniemi, Hattainen, 

Meretoja, & Pietilä, 2015).  En svensk studie visar att specialistsjuksköterskans 

profession är mångfacetterad och specialistsjuksköterskan innehar flera roller och 

rollen beskrivs som otydlig vilket påverkar specialistsjuksköterskans möjligheter att 

uppnå patientcentrerad vård.  Specialistsjuksköterskan beskrivs agera som lärare, 

arbetsledare, rådgivare och koordinator. Det finns en svårighet att kombinera dessa 

roller (Boström, Isakssson, Lundman, Egan Sjölander, & Hörnsten, 2012).   

Sjuksköterskan i psykiatrisk vård 

I mitten på 1990-talet skedde det stora organisatoriska förändringar inom psykiatrin i 

Sverige, antal heldygnsvårdplatser minskade, detta ledde till att sjuksköterskans 

arbetsområde inom psykiatrin förändrades. Det finns idag stora problem i att rekrytera 

sjuksköterskor till psykiatrisk vård vilket är problematiskt, detta problem ses även 

internationellt. Sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter har ofta en felaktig 

uppfattning om hur det är att arbeta inom psykiatrisk vård vilket tycks bero på 

okunskap (Blegeberg, Blomberg, & Hedelin, 2003).   Sjuksköterskor har en bred och 

central roll i patientens vård både inom heldygnsvården och inom 

öppenvårdsmottagningar. Sjuksköterskan har en självständig roll och samverkar med 

andra professioner. Interaktion mellan sjuksköterskan och patienten har en central roll i 

omvårdnaden av patienten (Cowman, Farrelly, & Gilheany, 2001). Sjuksköterskan 

beskriver sig själv som vårdande, engagerad och med god självkännedom. 

Sjuksköterskan ser patienten ur ett holistiskt perspektiv och har en stark position och 

bör använda den för att öka patientens självbestämmande (Cutcliffe, 1997). 

Sjuksköterskan förväntas ha förmågan att gå in i ett flertal olika roller i sin profession 

och utifrån patientens behov fungera som språkrör, vän och stöd men även som 

teammedlem (Cutcliffe, 1997).    

 

Sjuksköterskan i psykiatrisk vård har en central roll i att få patienten delaktig vid 

planeringen av sin vård, delaktighet bygger på att sjuksköterskan har en förmåga att 

skapa ett partnerskap där sjuksköterskan bekräftar patientens värdigheter och rättigheter 

(Cowman, Farrelly, & Gilheany, 2001). Sjuksköterskan beskriver sig själv som bekväm 

och kompetent i svåra situationer som i mötet med patienter med psykisk ohälsa och 

deras familjer, sjuksköterskan upplever då hög tillfredställelse och säkerhet i 

sjuksköterskerollen (Humble & Cross, 2010). 
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Specialistsjuksköterskan i psykiatrisk vård 

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning psykiatrisk vård innefattar 60 

högskolepoäng. Den ger både en specialistsjuksköterskeexamen och en formell 

examen, magisterexamen (Högskoleverket, 2010). Sjuksköterskeprofessionen har 

genomgått förändringar när det gäller rollen och dess funktion. Specialisering för 

sjuksköterskor i psykiatrisk vård tillkom senare än andra specialiseringar inom 

sjuksköterskeyrket (Sabella & Fay-Hiller, 2014). Inom andra specialiseringar i 

sjusköterskeprofessionen är specialistutbildning en förutsättning för att kunna arbeta 

inom sitt specialistområde. Som specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård är det ofta 

efterfrågat dock inte alltid ett krav vid anställning (Högskoleverket, 2010).  

 

Som specialistutbildad sjuksköterska i psykiatrisk vård finns det möjlighet att arbeta 

inom flera områden. Sjuksköterskors specialistkompetens bör tas tillvara av 

arbetsgivare, satsning bör göras för att få sjuksköterskor att vilja utbilda sig vidare, 

genom dels att utbildningen ska hålla hög nivå samt att det finns möjlighet att utnyttja 

sin kompetens efter avslutad specialisering (Psykiatrisk riksföreningen & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2008)  

 

Den psykiatriska specialistsjuksköterskans roll beskrivs som svårdefinierad, otydlig och 

komplex (Sabella & Fay-Hiller, 2014). Faktorer som hjälper specialistsjuksköterskan i 

utvecklingen av sin roll är: erfarenhet, en förebild, stöd från arbetskamrater, utökad 

kunskap och bli involverad i utvecklingsarbeten i verksamheten (Bamford & Gibson, 

2000). Det är idag svårt att rekrytera specialistsjuksköterskor till psykiatrisk vård på 

grund av att det saknas uppskattning för sjuksköterskans specifika kunskaper i 

psykiatrisk vård (Sabella & Fay-Hiller, 2014). Specialistsjuksköterskor i psykiatrisk 

vård upplever brist på professionellt erkännande (Lima, Pedrao, & Junior, 2014). Andra 

specialistsjuksköterskors syn på sjuksköterskor i psykiatrisk vård, är att de inte ses som 

”riktiga” sjuksköterskor (Sabella & Fay-Hiller, 2014). Att arbeta som 

specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård ses som ett mindre önskvärt karriär val än 

andra specialistområden och det har därmed även lägre status (Sabella & Fay-Hiller, 

2014). Specialistsjuksköterskan beskrivs som osynlig på grund av bristen på en tydlig 

klinisk roll, vilket i sin tur påverkar specialistsjuksköterskans vilja att kvarstanna i 

klinisk verksamhet (Kilpatrick, o.a., 2013). Specialistsjuksköterskan önskar tydliggöra 



 

  5 

professionen och belysa specialistsjuksköterskan i psykiatrisk vård för att inte riskera 

att överskuggas av andra professioner (Sabella & Fay-Hiller, 2014). 

 

Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med 

specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård 

Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med 

specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård ligger till grund för 

studiens intervjuguide, se bilaga 1. Den innehåller följande: Psykiatrisk omvårdnad: 

teori och praktik, forskning utveckling och utbildning, och ledarskap. Som legitimerad 

sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning psykiatrisk vård 

förväntas inneha ”fördjupade kunskaper och god förmåga” inom dessa områden 

(Psykiatrisk riksföreningen & Svensk sjuksköterskeförening, 2008). 

 

Specialistsjuksköterskans kärnkompetenser 

Studiens teoretiska referensram är tre av specialistsjuksköterskans kärnkompetenser: 

”Samverkan i team”, ”Evidensbaserad vård” och ”Personcentrerad vård”. 

Inom sjuksköterskeprofessionen finns totalt sex kärnkompetenser. Dessa är: 

personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för 

kvalitetsutveckling, säker vård och informatik. 

 

Samverkan i team  

Samverkan i team definieras enligt följande: 

”Samarbete mellan professioner för att komplettera kompetenser främja kontinuitet och 

stärka säkerheten för patienten” (Edberg, o.a., 2013, s. 17). 

 

Begreppen samverkan och samarbete används vid teamarbete. Begreppet samarbete 

avser samspelet mellan medlemmarna i teamet. Samverkan syftar till teamet och 

samspel mellan aktörer utanför själva teamet (Sandberg, 2006).   

 

Teamarbete inom hälso- och sjukvården kan beskrivas som en dynamisk process, vilket 

involverar två eller fler hälso- och sjukvårds professioner med olika bakgrund och 

kunskaper, som arbetar mot samma mål och genomför gemensamma ansträngningar i 
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att bedöma, planera och utvärdera patientens vård. Detta uppnås genom att samverka 

med hjälp av kommunikation och gemensamt beslutsfattande (Xyrichis & Ream, 

2008). Effektivt teamarbete är något som hälso-och sjukvården bör sträva efter att 

uppnå, vilket återfinns i ett flertal dokument. I en studie som berör sjuksköterskor i 

psykiatrisk vård och olika stressfaktorer visar att en positiv faktor för att kunna hantera 

arbetsmiljön är ett välfungerande teamarbete, och att ett gynnsamt teamarbete är en 

förutsättning för att utföra högkvalitativ vård i psykiatrin (Deacon & Cleary, 2013). 

 

Evidensbaserad vård 

Evidensbaserad vård definieras enligt följande: 

”Systematisk insamlad och värderad kunskap som sammanställs i exempelvis 

kunskapssammanställningar, standard vårdplaner och riktlinjer. Implementering av god 

och effektiv vård med utgångspunkt i bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap, 

beprövad erfarenhet och kunskap om individuella patienters situation och upplevelser” 

(Edberg, o.a., 2013, s.17).  

 

Evidensbaserad vård härstammar från begreppet evidensbaserad medicin och delar dess 

grundläggande principer (Fischer & Happell, 2009). Evidensbaserad medicin innebär 

att integrera bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap med klinisk erfarenhet, senare 

togs begreppet över till andra vårdprofessioner så som omvårdnad (Willman, Stoltz, & 

Bahtsevani, 2011). Begreppet evidensbaserad vård innebär att utifrån bästa tillgängliga 

vetenskapliga kunskap bedriva anpassad vård för den enskilda patienten  (Fischer & 

Happell, 2009). Evidensbaserad vård är dels en process och ett förhållningssätt vilket 

innebär en vilja att söka och granska vetenskaplig litteratur vid beslut som gäller 

patientens omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening , 2015).  Evidensbaserad 

omvårdnad innebär att använda relevanta forskningsresultat i kombination med 

kunskap om den enskilda patientens behov för att kunna utföra god omvårdnad och 

samtidigt ta hänsyn till hälso- och sjukvårdens organisation och ekonomiska 

förutsättningar. Detta innebär att det i praktiken sker ett samarbete mellan 

sjuksköterskan och patienten som tillsammans kommer överens om omvårdnads 

insatser (Willman, Stoltz, & Bahtsevani, 2011). Sjuksköterskan ska sträva efter att i 

beslut som berör omvårdnadsåtgärder, utgå ifrån forskningsbaserad kunskap 

tillsammans med erfarenhetsbaserad kunskap och patientens egna önskemål, där ingen 

kunskapsform värderas högre än den andra (Johansson & Wallin, 2013). 
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Personcentrerad vård  

Personcentrerad vård definieras enligt följande: 

“Att utgå ifrån patienten som person och planera och genomföra samordnad vård 

utifrån personens individuella behov, värderingar, förväntningar och föreställningar, 

med bevarande av personens integritet och värdighet” (Edberg, o.a., 2013, s. 17)  

 

Det finns fyra kärnbegrepp i personcentrerad vård vilka är: Att vara i relation, Att vara 

i en social värld, Att känna sig själv och Att vara på en plats. Att vara i relation innebär 

att människan existerar i relation till andra människor. En av huvudkomponenterna i 

personcentrerad är att relationen mellan sjuksköterska och patient är nyckeln till en god 

vård (McCormack, 2004). Personcentrerad vård innebär att sjuksköterskan på ett unikt 

sätt för varje patient etablerar partnerskap med patienten och familjen, som bygger på 

sociala och etiska kunskaper likväl som professionella kunskaper (Edvardsson, 2015).  

Att vara i en social värld innebär att människan är en social varelse, och befinner sig i 

ett sammanhang. Att känna sig själv innefattar att patienten lär känna sig själv och är 

medveten om vilka värderingar den har och att sjuksköterskan respekterar dessa, det 

finns också en medvetenhet om miljön och omgivningen. Att vara på en plats innebär 

att patienten och sjuksköterskan befinner sig i hälso- och sjukvårdens organisation och 

verkar i detta system (McCormack, 2004). Personcentrerad vård innebär att bibehålla 

patientens autonomi, värdighet och vilja. Vårdrelationen ska präglas av ömsesidighet 

och gemensamt beslutsfattande (Edvardsson, 2015). I personcentrerad vård är det av 

betydelse att sjuksköterskan lyssnar på patientens berättelse och erfarenheter och tar 

tillvara dessa för att genom detta hjälpa patienten att uppnå hälsa (Ekman & Norberg, 

2013).  

 

Definition av begreppet roll 

I aktuell studien kommer begreppet roll att användas enligt svenska akademins 

definition: uppgift, funktion, ställning, position, plats i ett visst sammanhang, 

deltagande i en viss verksamhet, del eller andel i ett arbete (Svenska akademins ordbok, 

2015). 
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PROBLEMFORMULERING 

Sjuksköterskeprofessionen har genomgått stora förändringar från 1950-talet tills idag, 

från att ha varit ett lärlingsyrke till att bli en egen akademisk disciplin. Omvårdnad ses 

fortfarande som en relativt ny akademisk disciplin och är fortfarande under utveckling. 

Specialistsjuksköterskans roll beskrivs vara otydlig och innehar flertalet funktioner. Det 

finns en brist på sjuksköterskor i psykiatrisk vård både i Sverige och internationellt. 

Sjuksköterskan i psykiatrisk vård har en central roll i omvårdnaden av patienten.  

Att arbeta som sjuksköterska inom psykiatrisk vård kräver inte alltid 

specialistutbildning till skillnad från andra specialistområden inom hälso- och 

sjukvården. Specialistsjuksköterskan i psykiatrisk vård har lägre status än andra 

specialiseringar. I en allt mer specialiserad hälso- och sjukvård är det viktigt för 

utvecklingen av professionen att samma höga nivå gäller för specialistutbildningen 

inom psykiatrisk vård likväl som inom andra specialiseringar, så att psykiatrisk vård 

blir ett lika attraktivt specialistområde att välja.  Patienten bör ha rätt till lika god 

psykiatrisk vård med lika hög kvalitet som somatisk specialistvård.  

 

SYFTE 

Syftet med studien var att belysa hur specialistsjuksköterskan upplever sin roll i 

psykiatrisk vård.  
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METOD 

 

Design 

Vid kvalitativ design söker forskaren förståelse av helheten av det studerade fenomenet. 

I kvalitativ design använder forskaren sig själv som forskningsinstrument, det tillåter 

forskaren att vara flexibel under forskningsprocessen (Polit & Beck, 2012).  Valet av 

studiens design påverkas av studiens syfte, det finns ingen absolut sanning utan forskaren 

söker förståelse av en erfarenhet. Vid kvalitativa studier är intervjuer lämpligt som 

datainsamlingsmetod, vanligt är att datainsamlingen inhämtas där fenomenet förkommer 

(Henricson & Billhult, 2012). Studien har en kvalitativ beskrivande design och intervjuer 

har använts som datainsamlingsmetod.  

 

Urval 

Urvalet bestod av elva deltagare, samtliga deltagare var specialistsjuksköterskor i 

psykiatriskt vård. Deltagarna var mellan 31-59 år.  Deras examensår för 

specialistutbildningen var från år 1982-2010. Tio av dem arbetade på 

öppenvårdsmottagningar och en arbetade inom heldygnsvården. Fem av dem arbetade 

inom beroendevården och sex i psykiatrisk vård. Vid rekrytering av deltagare till 

studien kontaktades två verksamhetschefer via email och brev se bilaga 3, båda 

verksamhetscheferna godkände genomförandet av studien, därefter kontaktades berörda 

enhetschefer via mail och telefon som fick skriftlig information om studien se bilaga 2. 

Enhetscheferna vidarebefordrade information om studien till anställda sjuksköterskor 

som uppfyllde inklusionskriterierna: Sjuksköterskor med specialistutbildning i 

psykiatrisk vård samt vara verksamma i psykiatrisk verksamhet under studiens 

genomförande. Alla deltagare som tog kontakt med oss författare via mail eller telefon 

valde att delta i studien.  

 

Datainsamlingsmetod 

Data samlades in via semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerad intervju innebär att 

intervjuaren använder en intervjuguide med öppna frågor eller frågeområden, frågorna 

kan ställas i valfri ordningsföljd (Danielsson, 2012). Vid semistrukturerade intervjuer 
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vet forskaren vad den vill fråga om men kan inte förutspå svaren därför förbereder 

forskaren en intervjuguide med frågor som täcker ämnet, intervjuarens uppgift är att 

uppmuntra deltagaren att tala fritt om ämnet med sina egna ord, men har specifika 

följdfrågor i beredskap som kopplar tillbaka till syftet (Polit & Beck, 2012). 

Datainsamlingen genomfördes i form av en intervju i en fokusgrupp samt sex 

individuella intervjuer. Intervjuerna inleddes med presentation av intervjuarna, 

information om studiens syfte, tillvägagångsätt och hantering av datamaterialet. 

Intervjuguiden bestod av frågor som kunde ställas i valfri ordning. Intervjuguiden 

bestod av två inledningsfrågor följt av frågeområden samt följdfrågor, se bilaga 1. 

Intervjuguiden utgick från Danielssons (2012) beskrivning av hur en intervjuguide kan 

utformas. Den första inledningsfrågan se bilaga 1 i intervjuguiden utformades med 

hjälp av kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med 

specialistsjuksköterskeexamen i psykiatriskt vård (Psykiatrisk riksföreningen & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2008). 

 

Fokusgrupper 

En fokusgrupp kan beskrivas som en form av gruppintervju där ämnet bestäms av 

forskaren. En fokusgrupp bör bestå av fyra till sex deltagare. Intervjuledarens uppgift är 

även att se till, att alla deltagarna fick komma till tals samt att deltagarna höll sig till 

ämnet (Polit & Beck, 2012; Wibeck, 2010), i enlighet med detta tillvägagångssätt 

genomfördes studiens fokusgrupps intervju. Efter avslutad intervju reflekterade 

författarna över fokusgruppens genomförande inklusive vilka ämnen som framkom 

samt gruppdynamiken vilket Morrison-Beedy, Côté-Arsenault, & Fischbeck Feinstein, 

(2001) beskriver. Fokusgrupp som datainsamlingsmetod kan kombineras med 

individuella intervjuer (Wibeck, 2010), fokusgruppen kombinerades med individuella 

intervjuer i denna studie. 

 

Genomförande 

Både fokusgruppen och de sex individuella intervjuerna genomfördes under ca 45-60 

minuter. Intervjuerna skedde på deltagarnas respektive arbetsplatser. Samtliga 

intervjuer spelades in med mobiltelefon.  Vid genomförandet av intervjuerna agerade 

en som intervjuledare, den andre fungerade som observatör och förde anteckningar 
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under intervjun. Intervjuledaren ställde frågor enligt intervjuguiden se Bilaga 1, rollerna 

som intervjuledare och observatör turades om mellan gångerna i de individuella 

intervjuerna. Efter samtliga intervjuer diskuterades vad som gick bra och vad som 

kunde förbättras till näst kommande intervjuer vilket beskrivs som lämpligt 

tillvägagångsätt av Morrison-Beedy, Côté-Arsenault, & Fischbeck Feinstein (2001) vid 

intervjuer som datainsamling.  

 

Dataanalys 

Samtligas intervjuer spelades in med hjälp av mobiltelefon och transkriberades. 

Datamaterialets analys inspirerades av Graneheim och Lundmans (2004) manifesta 

innehållsanalys.  Manifest innehållsanalys innebär tolkning av texten, det uppenbarliga 

synliga i texten (Graneheim & Lundman, 2004). Enligt Graneheim & Lundmans (2004) 

innehållsanalys läses texten i sin helhet därefter extraheras meningsenheter som 

besvarar studiens syfte (Henricson & Billhult, 2012). Meningsenheter kortas ned till 

kondenserade meningsenheter utan att förlora dess ursprungliga innebörd, de 

kondenserade meningsenheterna blir sedan koder, dessa bildar underkategorier och 

flertal underkategorier utgör kategorier (Graneheim & Lundman, 2004). Det 

transkriberade datamaterialet lästes ett flertal gånger för att skaffa en förståelse för 

helheten av materialet. Därefter valdes meningsenheter ur datamaterialet. 

Meningsenheterna valdes utifrån att de besvarade studiens syfte. Meningsenheterna 

komprimerades till kondenserade meningsenheter, de kortades ned samtidigt som 

innebörden bibehölls. Utifrån kondenserade meningsbärande enheter skapades koder, 

koder med liknande innebörd utgjorde sedan underkategorier. Flertal liknande 

underkategorier formade i sin tur kategorier (Tabell 1). 
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Tabell 1 Exempel på analysförfarande enligt Graneheim & Lundman (2004) 

 

 

ETISKA ASPEKTER 

Vetenskapsrådet har sammanställt fyra grundläggande forskningsetiska principer. 

Dessa är: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagarna om 

projektet och vad som gäller, samt att deltagandet är frivilligt och att de när som helst 

kan avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2015). Berörda verksamhetschefer erhöll 

informationsbrev om studien där kort information gavs om studiens syfte och 

förutsättningar, se bilaga 3.  Efter godkännande från verksamhetschefer fick berörda 

enhetschefer informationsbrev se bilaga 2, som innehöll deltagarinformation att 

vidarebefordra till samtliga specialistsjuksköterskor som uppfyllde studiens 

inklusionskriterier. I enlighet med Lag om etikprövning av forskning som avser 

människor (SFS 2003:460) fick deltagarna som valde att delta i studien skriftlig 

Meningsenheter kondenserade 

meningsenheter 

Kod Underkategorier Kategori 

Det har varit hel del 

diskussioner om det här 

på professionsmötena att 

i öppenvården så har 

man inte så väldigt tydlig 

sjuksköterske- eller 

specialistsjuksköterskero

ll, i dokumentationen är 

det inte heller jätte 

tydligt, så är det inte 

besöksanteckningar 

specifikt,  

Ej tydlig 

specialistsjukskötersker

oll i öppenvård, ej 

tydlighet i 

dokumentation 

Otydlig 

specialistsjuks

köterskeroll 

Ospecifika 

arbetsuppgifter 

(O)specifika 

arbetsuppgifter 

Det finns ju, jag tror inte 

det är något problem 

egentligen, det är väl 

mera en bristande 

tradition, det är mera att 

vi inte är vana, jag har i 

och för sig en del av min 

tjänst som är med 

utvecklingsarbete men så 

att, 

Möjligheten finns men 

ovana och de finns en 

bristande tradition att 

forska. 

Eget initiativ/ 

intresse mer än 

rutin/vana vid 

forskning.  

Ovana och icke 

tradition att 

forska. 

Svag 

forskningstraditi

on 
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information om studien via e-post. Informationen innehöll en kortfattad beskrivning av 

studien, se bilaga 2. Samtyckeskravet medför att forskaren ska inhämta deltagarnas 

samtycke, deltagaren har rätt att bestämma om och på vilka villkor de ska delta samt 

rätt att när som helst avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2015).  Deltagarna fick 

denna information via deltagare informationen se bilaga 2, därefter inhämtades 

muntligt samtycke. Konfidentialitetskravet innebär att forskaren försöker skydda 

deltagarens privatliv genom att förvara datamaterialet så att inte obehöriga kommer åt 

det och att datamaterialet redovisas på ett sådant sätt att det inte går att härleda till en 

enskild person (Vetenskapsrådet, 2015). I studien utelämnades information som gjorde 

att deltagarna kunde identifieras. Datamaterialet förvarades så att inte obehöriga kunde 

ta del av det. Nyttjandekravet betyder att insamlade uppgifter om deltagarna endast får 

användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2015). Författarnas avsikt var att endast 

använda datamaterialet i denna studie, därefter kommer datamaterialet kasseras. 

 

Deltagarna ska vid intervjutillfället informeras om förutsättningarna vid deltagandet i 

fokusgrupp intervjun och de individuella intervjuerna (Morrison-Beedy, Côté-

Arsenault, & Fischbeck Feinstein, 2001), författarna applicerade detta tillvägagångssätt 

innan intervjutillfället. Förutsättningarna innebar en överenskommelse enligt god 

forskningsetik (Vetenskapsrådet, 2015) med bland annat deltagarnas rätt att utrycka sig 

fritt, att inte avbryta varandra, att materialet behandlas konfidentiellt och att 

intervjuerna spelades in.   

RESULTAT 

Resultatet visade följande kategorier: (O)specifika arbetsuppgifter, Svag 

forskningstradition, Helhetssyn, Förmedlar sin kunskap. Citat presenteras under varje 

kategori för att förtydliga kategorins innebörd.  

(O)specifika arbetsuppgifter  

Specialistsjuksköterskan beskrev arbetet som självständigt vilket innebar egna 

bedömningar, eget ansvar och ofta ensamarbete. Deltagarnas kompetens innefattade att 

kunna särskilja psykiatriska tillstånd från somatiska och specialistsjuksköterskan 

beskrevs inneha god kunskap om patientens situation. Specialistsjuksköterskans 

bedömning fungerade som ett komplement till läkarens bedömning, 

specialistsjuksköterskans bedömning tillförde ny kunskap och en ytterligare dimension 
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i synen på patientens problem. Detta medförde ett kunskapsutbyte mellan 

specialistsjuksköterskan och läkaren.  

 

Deltagarna beskrev avsaknad av specifika arbetsuppgifter som specialistsjuksköterska, 

de beskrev inga arbetsuppgifter knutna till sin specialistkompetens. De ansåg att efter 

specialistutbildning hade de utökade kunskaper och därmed en fördel i arbetet.  

 

”Ja lite åt det hållet liksom inte att det blir specifika uppgifter men jag klarar mig 

bättre, man borde ju klara det när man har en utbildning, men det är det som blir 

skillnaden liksom” 

 

Specialistsjuksköterskorna uttryckte ett behov av att tydliggöra arbetsuppgifterna och 

sin kompetens. De saknade erkända termer i professionen som andra professioner 

förstår, respekterar och värderar. De beskrev ett behov av att belysa omvårdnaden i 

patientarbetet samt att arbeta strukturerat i omvårdnadsdokumentationen.  Vidare sa 

deltagarna att de ville utveckla omvårdnadsdokumentationen och använda det som 

redskap för att tydliggöra patientens behov och problem som omvårdnadsdiagnoser och 

åtgärder. Genom tydligare omvårdnadsdokumentation så kan det underlätta förståelsen 

för vad specialistsjuksköterskor gör, och därmed bli tydligare för andra professioner 

och för patienten.   

 

”Men systemet är ju inte hjälpsamma för oss, det finns inte någon struktur, om man är 

tydligare och sätter omvårdnadsdiagnoser tillexempel så blir det ju en automatisk 

koppling till åtgärder, det är ju ett problem så finns det ingen struktur bakom det, vi 

håller på trycka in NANDA i vårdprogrammen och där tror jag det kan blir hjälpsamt 

för att få ett annat tänk, ett strukturerat tänkande och också faktiskt tydliggöra att det 

är ett system där man gör en bedömning” 

 

Svag forskningstradition  

Specialistsjuksköterskorna ansåg forskningsmaterial som svårtillgängligt, det var en 

minskad möjlighet att kombinera forskning och kliniskt arbete. Det framkom att det 

fanns en svårighet att som specialistsjuksköterska ställa krav på arbetsgivaren, att en del 

av tjänsten ska innefatta forskningskonsumtion. Vidare beskrevs att det inte fanns ett 
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motstånd från arbetsgivaren att delta, bedriva eller ta del av forskning och 

forskningsmaterial. Det var specialistsjuksköterskans eget initiativ som hade betydelse i 

vilken utsträckning hen ägnade sig åt detta. Deltagarna uttryckte att forskning gav 

tyngd åt professionen och kan visa vad specialistsjuksköterskans kunskap består av.  

 

”Men det finns ju inte ett motstånd. Så. Och det tror jag är viktigt att påpeka det är inte 

så att det är negativt. Och vi får och sanktioneras med initiativ uppifrån och vi får om 

vi tar några men vardagen ser ut så att det inte är…” 

 

Deltagarna uttryckte att de saknade vana att ta del av forskningsmaterial och en 

uppfattning att det var komplicerat och att det saknades ett systematiskt tänk kring 

forskning.  

 

”Men ett systematiskt tänk runt att spridning av forsknings resultat och sånt, finns väl 

inte riktigt på mottagningen det är väl mera individuella initiativ och så” 

 

De beskrev vidare att omvårdnadsforskning bedrevs under magisteruppsatsen under 

specialistsjuksköterskeutbildningen men omvårdnadsforskning bedrevs inte i 

nuvarande kliniskt arbete. Däremot pågick delaktighet i medicinskforskning som 

berörde läkemedel samt psykosocial forskning. Det framkom en uppfattning om att 

medicinsk vetenskap uppmärksammades och synliggjordes på arbetsplatsen i högre 

utsträckning än omvårdnad och det som hör till specialistsjuksköterskans specifika 

kunskapsområde. De uttryckte en önskan om ett gemensamt forum där 

omvårdnadsforskning tas upp och diskuteras. Några av deltagarna tog del av 

omvårdnadsforskning och nya metoder och använde detta i patientarbetet medan de 

andra specialistsjuksköterskorna inte gjorde det i så hög grad.  

 

”Det är ju medicinskvetenskap som syns, hörs och uppmärksammas…vi sjuksköterskor 

behöver lyfta oss själva och framhäva oss själva vi har ju verkligen mycket kunskaper” 

 

Specialistsjuksköterskorna beskrev också betydelsen av att hålla sig uppdaterad genom 

att ta del av ny forskning och ny vetenskap. Det framkom att specialistsjuksköterskorna 

upplevde avsaknad av arbetstid att ta del av forskningsmaterial.   
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”I sjuksköterskan ingår det också en roll att uppdatera sig och det kan jag känna att 

jag har lite dåligt samvete jag inte haft tid och läsa på ordentligt med nya rön och så 

där” 

  

Helhetssyn 

Kategorin helhetssyn följs av underkategorierna: Mötet med patienten och Kontakt med 

patientens nätverk.  

 

Mötet med patienten  

Specialistsjuksköterskorna berättade om sin förmåga till helhetssyn av patienten. De 

beskrev sin kompentens som en fördel i bedömningen av patienten utifrån ett 

helhetsperspektiv där både den psykiska och somatiska hälsan ingår.  

 

”Och ett helhetstänk tror jag, för jag tror det där vi fastnar inte att det är psykiatrisk 

eller psykisk orsak till allting utan shit kan det vara en hypothyreos” 

 

Det framkom att deltagarna etablerade en vårdrelation, lyssnade på patienten och var 

flexibel i sitt bemötande samt skapade en accepterande miljö för patienten. 

Specialistsjuksköterskorna beskrev sig ha en god förmåga att skapa trygghet för 

patienten och få patienten att känna sig bekväm. Specialistsjuksköterskorna beskrev att 

de använde sig själva som verktyg genom exempelvis humor för att skapa allians med 

patienten. Initialt beskrevs detta som viktig del för att få patienten att vilja återkomma. 

 

”Fruktansvärt tråkig vårdmiljö och då gäller det att, och där tror jag att man kan 

använda sig av sin specialistkompetens att skapa en mysig och trevlig psykisk vårdmiljö 

i detta tråkiga rum” 

 

”Och där tror jag dels handlar det om person men att man är lite mera flexibel i sättet 

som psykiatrisyrra”. 

 

Specialistsjuksköterskorna beskrev sin förmåga att se den psykiatriska patientens 

helhetssituation ur ett omvårdnadsperspektiv. Specialistsjuksköterskans kunskap 
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innebar att de upplevde en god förmåga att identifiera faktorer till psykiskt 

illabefinnande.  

 

”Ja de är ju nånting som jag tycker att vi är väldigt viktigt inom vår specialitet som 

specialistsjuksköterskor i psykiatri just att se patientens helhetssituation att se hur 

hemförhållandena är och hur familjen fungerar att se hur den personen äter eller sover 

och rör sig ååh jaa välbefinnandet i de dagliga livet så för att sömnbrist och 

näringsbrist och isolering är ju jättestora faktorer till psykiskt illabefinnande” 

 

”Det är viktigt att kunna se helhetsperspektivet det är psykiatrisjuksköterskan väldigt 

bra på, att se liksom hela, inte bara missbruks Pelle utan hela Pelle”. 

 

De uttryckte också att de hade god förmåga i samtalsteknik och lätt att föra samtal med 

patienterna.  

 

Kontakt med patientens nätverk  

Specialistsjuksköterskorna berättade att i arbetsrollen ingår det att fungera som 

samordnare vid insatser för patienten. De beskrev en löpande kontakt med nätverket 

runt omkring så som anhöriga eller socialtjänst.  

 

”Men lite som samordnare är man lite spindeln i nätet…” 

 

”…vi sjuksköterskor är ju samordnare, och känner ofta patienterna bäst” 

 

De beskrev vidare om samverkan med vårdcentraler, psykiatrin, beroendevården, 

socialtjänsten och kriminalvård. Deltagarna deltog i nätverksmöten med olika instanser, 

och fungerade även som sluss mellan olika instanser. Det fanns också en samverkan i 

vårdkedjan mellan heldygnsvården och öppenvårds mottagningar. Deltagarna 

underströk vikten av att tidigt i vårdkontakten inkludera de anhöriga och 

barnperspektivet specifikt. Teamarbete beskrevs även förekomma med andra 

professioner så som skötare och läkare.  

 



 

18 

Förmedlar sin kunskap 

Specialistsjuksköterskor föreläste för vårdpersonal både egna kollegor på sin 

arbetsplats och andra vårdenheter. De fungerade även som mentorer åt övriga 

vårdpersonal, där specialistsjuksköterskans kunskap efterfrågades. 

Specialistsjuksköterskorna fungerade även som handledare åt sjuksköterskestudenter på 

grundutbildningen och vidareutbildningen.  

 

”Jag hade en parasollföreläsning här förra måndagen, och det handlade om möte med 

självdestruktiva patienten och de som var och lyssnade var vårdpersonal skötare och 

sjuksköterskor inom slutenvård framförallt……. . Och jag hade 

omvårdnadsperspektivet där då” 

 

”Ja det gör man ju, det gör man i det dagliga, man blir någon form, om man har jobbat 

så länge som jag har blir man någon form av mentor, på alla när alla, alla vet ju man 

kan komma in och fråga, det är inte så att man nu ska vi sätta oss ned och ha 

utbildning, det sker ju i det dagliga”. 

 

DISKUSSION 

 

Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att beskriva specialistsjuksköterskans roll i psykiatrisk vård. 

Resultatet visar att specialistsjuksköterskor i psykiatrisk vård arbetar självständigt, 

innehar utökade kunskaper och hög kompetens i sitt arbete. Resultatet visar också att 

specialistsjuksköterskorna har ett behov av att tydliggöra arbetsuppgifter och termer i 

professionen. Det framkommer en svag forskningstradition i professionen, eget initiativ 

var beskrevs som avgörande huruvida specialistsjuksköterskorna ägnade sig åt det samt 

ett behov att lyfta omvårdnadsforskning. Vidare visar resultatet att 

specialistsjuksköterskorna har en helhetssyn i mötet med patienten och i kontakt med 

patientens nätverk samt att specialistsjuksköterskan förmedlar sin kunskap genom att 

föreläsa och handleda.   
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Samverkan i team 

Resultatet visade att specialistsjuksköterskorna saknade termer i sin egen profession 

som var begripliga för andra professioner. Detta bekräftas av Xyrichis & Ream (2008) 

som beskriver att vid avsaknad av egna termer i specialistsjuksköterskeprofessionen 

kan svårighet uppstå i kommunikationen vid samverkan för att förmedla sin syn på 

patientens behov så att andra i teamet förstår specialistsjuksköterskan (Xyrichis & 

Ream, 2008). En fungerande samverkan bygger på att det finns förståelse för varandras 

arbete (Brändström, Mazaz, & Berggren, 2015). Resultatet visade att 

specialistsjuksköterskor hade ett behov av att lyfta fram omvårdnaden i patientarbetet 

men också arbeta strukturerat i omvårdnadsdokumentationen. Om det saknas termer 

som är specifika för specialistsjuksköterskans profession uppstår svårighet i att 

tydliggöra patientens behov och problem för andra professioner i teamet, vilket 

överensstämmer med Xyrichis & Ream (2008) forskning att specialistsjuksköterskan 

ser patientens behov ur ett omvårdnadsperspektiv, och bidrar med detta perspektiv vid 

samverkan i teamarbetet (Xyrichis & Ream, 2008).  

 

Resultatet visade att specialistsjuksköterskornas kompetens var en fördel i 

patientarbetet, där specialistsjuksköterskan såg patienten ur ett helhetsperspektiv.  

Samverkan var en viktig del i vårdandet av patienter med psykisk sjukdom. Patienten 

kan gynnas av samverkan genom att samverkan kan skapa helhetsperspektiv kring 

patientens vård (Mossberg, 2014). Genom att samverka kring patienten ges ett 

helhetsperspektiv där alla professioner bidrar med sitt perspektiv av patienten. 

Interprofessionell samverkan är en betydelsefull komponenter för att uppnå 

personcentrerad vård (Chong, Aslani, & Chen, 2013). 

 

I resultatet framkom att specialistsjuksköterskan hade en viktig roll i samverkan inom 

hälso-och sjukvården och även med andra aktörer. Specialistsjuksköterskan fungerade 

som samordnare på flera sätt, som en spindel i nätet samt deltar i nätverksmöten och 

samverkar i vårdkedjan.  Forskning visar att samverkan inom hälso-och sjukvården 

finns beskrivet i riktlinjer där olika professioner ska samverka med varandra, där varje 

profession förmedlar sitt perspektiv utifrån sin specifika kompentens (Deacon & 

Cleary, 2013).  Det finns samarbets- och ekonomiska vinster kring samverkan inom 

hälso- och sjukvården och andra aktörer (Mossberg, 2014). Resultatet visade att 

samverkan var stor del i specialistsjuksköterskans profession och därmed bekräftades 
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att specialistsjuksköterskan inom samverkan ägnade sig åt vad som förväntades i rollen 

utifrån befintliga riktlinjer om samverkan.  

 

Resultatet visade att specialistsjuksköterskorna arbetade i team med andra professioner. 

Specialistsjuksköterskan inom heldygnsvården beskrev att teamarbete skedde i högre 

utsträckning i det dagliga patientarbetet än i samverkan i olika former. 

Specialistsjuksköterskorna på öppenvårdsmottagningarna arbetade däremot mer med 

samverkan än teamarbete. En bidragande orsak till detta kan tänkas vara att arbetet 

inom heldygnsvården respektive öppenvårdsmottagningar skiljde sig åt gällande 

arbetsuppgifter och ansvar.  Xyrichs & Ream (2008) menar att samverkan ofta sker i 

team inom hälso-och sjukvården där kommunikation är en viktig del i team arbete för 

att uppnå bästa möjliga vård för patienten. Specialistsjuksköterskor som arbetar i 

interdisciplinära team tycks ha lättare att ta svåra beslut och lösa svåra uppgifter som 

gäller patientens vård eftersom detta rapporteras ske tillsammans med andra och inte 

individuellt (Laskowski, 2001). 

 

Resultatet visade också på samarbete mellan specialistsjuksköterskan och läkaren, där 

specialistsjuksköterskan bidrog med sin kunskap vilket överensstämmer med en studie 

som betonar vikten av kunskapsutbyte i multiprofessionella team (Nieminen, 

Mannevaara, & Fagerström, 2011).  

 

I resultatet framkom att specialistsjuksköterskorna ofta arbetade självständigt med egna 

bedömningar, eget ansvar och ofta ensamarbete. Forskning visar att eftersom 

specialistsjuksköterskan ofta arbetar ensam eller i små team, finns det risk för minskat 

stöd från teamets medlemmar (Cattini & Knowles, 1999).  

 

Personcentrerad vård  

Resultatet visade att specialistsjuksköterskorna saknade ett strukturerat sätt att 

dokumentera patientens omvårdnad på, vilket bekräftas av Broderick & Coffey (2012) 

som visar att sjuksköterskors dokumentation är bristfällig på flera områden vilket leder 

till att man kan få svårare att se patienten ur ett helhetsperspektiv. Helhetsperspektivet 

likväl som dokumentationen är en väsentlig del i personcentrerad vård (Broderick & 

Coffey, 2012). Om sjuksköterskor inte dokumenterar i enlighet med personcentrerad 
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vård, och om väsentliga delar av omvårdnadsdokumentationen brister uppstår 

rimligtvis svårigheter att se patienten ur ett helhetsperspektiv.   

 

Specialistsjuksköterskan beskrev att de lyssnade ingående på patientens egen berättelse, 

vilket de ansåg skapade trygghet samt bidrog till en god vårdrelation. En studie visar på 

att huvudkomponenten i personcentrerad vård är interaktionen mellan vårdaren och 

patienten (Olsson, Jakobsson Ung, Swedberg, & Ekman, 2012). Broderick och Coffey 

(2012)  beskriver i enlighet med vårt resultat att en viktig del i personcentrerad vård är 

patientens egen berättelse. Nieminen, Mannevaara, & Fagerström (2011) menar också 

att sjuksköterskan ska se patienten som jämbördig kollega som innehar 

expertkunskapen när det gäller synen på sin egen sjukdom och hälsa. Studiens resultat 

visade att specialistsjuksköterskorna ansåg att de använde sig själva som verktyg i 

samtalet, gärna med humor för att få patienten att trivas och komma tillbaka. Detta 

tycks överensstämma med Laskowskis (2001) studie som visar att humor används som 

ett alternativt sätt att agera i interaktionen mellan specialistsjuksköterskan och 

patienten. Resultatet visade också att specialistsjuksköterskorna kände att de hade en 

god förmåga i samtalsteknik och därmed oftast ansåg det lätt att föra samtal med 

patienterna. Kommunikation är en central del i vårdprocessen och är nödvändig för att 

uppnå kvalitet i vården (Kameg , Mitchell, Clochesy, Howard, & Suresky, 2009).   

 

I resultatet speglar specialistsjuksköterskornas vilja till helhetssyn där både den fysiska 

och psykiska hälsan ingår, vilket bekräftas av Nieminen, Mannevaara och Fagerström 

(2011) som visar att sjuksköterskan traditionellt sett har arbetat utifrån ett holistiskt 

perspektiv i vården och det har varit en naturlig del i sjuksköterskeprofessionen.  

 

Evidensbaserad vård  

I resultatet framkom att det inte fanns ett motstånd från arbetsgivaren sida för 

specialistsjuksköterskor att delta i, bedriva eller ta del av forskning, utan att det snarare 

berodde på specialistsjuksköterskans eget initiativ eller brist på initiativ. Resultatet 

visade även att några specialistsjuksköterskor tog del av omvårdnadsforskning och nya 

metoder men det skedde utifrån den enskilda specialistsjuksköterskans intresse och inte 

utifrån initiativ från arbetsgivaren. Det här ses även i en annan studie som beskriver att 

arbetsgivaren visar lite intresse för specialistsjuksköterskans akademiska kompetens, 
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vilket synliggörs i att projekt- och utvecklingsarbeten tillägnas sjuksköterskor som har 

arbetat länge, trots att dessa egentligen inte innehar den formella kompetens som borde 

behövas (German Millberg, Berg, Björk Brämberg, Nordström, & Öhlén , 2014).  

 

Resultatet visade också att specialistsjuksköterskorna uttryckte avsaknad av att under 

arbetstid på ett strukturerat och systematiskt sätt kunna uppdatera sig och dela med sig 

av forskning till kollegor och studenter. En studie visar att specialistsjuksköterskor 

mycket väl kan utarbetat ett tillvägagångssätt för att ta del av nya forskningsresultat om 

man tillåts avsätta tid för att läsa vetenskapliga tidskrifter och dela dessa med kollegor 

eller studenter (German Millberg, Berg, Björk Brämberg, Nordström, & Öhlén , 2014).  

 

Forskning visar att hälso-och sjukvården antagligen skulle tjäna på att visa 

uppskattning för specialistsjuksköterskor och möjliggöra för dem att använda sina 

akademiska kunskaper, likväl som att skapa möjligheter att delta i forskning på 

arbetstid på liknande sätt som läkare har möjlighet till (German Millberg, Berg, Björk 

Brämberg, Nordström, & Öhlén , 2014). Detta synliggörs även i våra resultat, som visar 

att specialistsjuksköterskorna anser att medicinsk vetenskap uppmärksammas och 

synliggörs på arbetsplatsen i högre utsträckning än omvårdnadsvetenskap. 

 

I resultatet framkom också att specialistsjuksköterskorna delade med sig och 

förmedlade sin kunskap genom att föreläsa, fungera som mentorer och handledare, 

både för kollegor, patienter, studenter och övrig vårdpersonal. Andra studier visar att 

specialistsjuksköterskan kan använda sin kompetens för att utbilda personal att arbeta i 

enlighet med evidensbaserad vård (Lasala, Connors, Pedro, & Phipps, 2007). Detta 

överensstämmer med essensen av evidensbaserad vård, där arbetet ska utföras utifrån 

bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap, beprövad erfarenhet och kunskap om 

patientens situation (Edberg, o.a., 2013). Specialistsjuksköterskorna beskrev överlag en 

positiv inställning till forskning trots att de inte engagerade sig i den utsträckning som 

de önskade. Nilsson-Kajermo, Alinaghizadeh, Falk, Wändell och Törnkvist (2014) 

visar att sjuksköterskors attityder till att använda forskningsmaterial i sitt dagliga arbete 

är positiva, trots detta är det en stor andel som inte använder forskningsmaterial i sitt 

dagliga arbete. I situationer där man måste prioritera finns en risk att 

specialistsjuksköterskorna lägger större vikt vid att förmedla den erfarenhetsbaserade 

kunskapen istället för vetenskapligt baserad kunskap.  
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I resultatet ansåg specialistsjuksköterskorna att forskningsmaterial ofta var 

svårtillgänglig samt att de saknade vana att ta del av forskning. Det ansåg vidare att det 

var komplicerat och upplevde en brist arbetstid för att kunna ta del av forskning. Det 

framkom svårighet att systematiskt kunna föra in evidensbaserad vård som en del av 

det dagliga patientarbetet. Forskning visar att de fem största utmaningarna för att 

implementera evidensbaserad vård är specialistsjuksköterskans många olika roller, hög 

arbetsbelastning, tidsbrist och svårigheter med tillgängligheten av forskning. 

Specialistsjuksköterskor beskrivs generellt sett också ha bristande kunskaper i att söka 

och tolka forskningsmaterial (Fosters & Flanders, 2014). 

Metoddiskussion 

 

Tillförlitlighet  

Tillförlighet och dess fyra dimensioner innefattar: Trovärdighet, pålitlighet, 

bekräftbarhet och överförbarhet.  Trovärdighet syftar till att säkerhetsställa sanningen i 

tolkningen av datamaterialet och innebär en strävan mot att finna tillit i resultatet av 

data och dess sammanhang i forskningen. Framläggandet av studien i en rapport bör 

även förstärka studiens resultat. Samt att forskaren visar på hur forskaren har gått till 

väga genom att tydligt beskriva alla stegen i forskningsprocessen. Pålitlighet handlar 

om studiens replikerbarhet, alltså kommer studien ge liknande resultat vid samma eller 

liknande deltagare eller kontext. Bekräftbarhet innebär att studiens resultat ska 

representera deltagarnas röst eller åsikt när det gäller datamaterialets riktighet, relevans 

eller mening, inte vad forskaren anser (Polit & Beck, 2012). Överförbarhet syftar till 

huruvida resultatet kan överföras till andra sammanhang eller grupper (Polit & Beck, 

2012; Wallengren & Henricson, 2012; Graneheim & Lundman, 2004). En väl 

beskriven och tydlig metodbeskrivning gör vanligtvis studiens resultat mer överförbart 

dock är det inte upp till författarna utan läsaren att avgöra (Graneheim & Lundman, 

2004). 

 

Urval 

Vid kvalitativa studier väljs inte deltagarna ut slumpmässigt utan det finns en strävan 

att rekrytera deltagare som är insatta i ämnet, d.v.s. att så kallat strategiskt urval, 
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(purposeful sampling) (Polit & Beck, 2012). Ett strategiskt urval tillämpades vid 

rekrytering av deltagare, då vi sökte deltagare som hade erfarenhet av det fenomen som 

vi avsåg att studera. Detta kan ses som en styrka i studien vilket kan öka studiens 

trovärdighet. Specialistsjuksköterskeutbildningen i psykiatri har genomgått 

förändringar under åren gällande innehåll i utbildningen, på senare år har utbildningen 

akademiserats och innehåller mer av omvårdnadsforskning (Högskoleverket, 2010).  

Innan 1982 var vetenskaplig metod och omvårdnadsvetenskap inte inkluderat i 

läroplanen i grundutbildningen för sjuksköterskor (Nilsson-Kajermo, o.a., 2008). 

Intervjuguiden (bilaga 1) berör området forskning utifrån 

specialistsjuksköterskeprofessionen. Deltagarnas utbildningsår som 

specialistsjuksköterskor hade inte betydelse för urvalet. Detta kan vara en svaghet i 

studien eftersom resultatet kan påverkas av att de sjuksköterskor som genomgått 

utbildningen för många år sedan till skillnad från de som tagit examen på senare år har 

mindre andel vetenskaplig metod i sin utbildning. Studiens replikerbarhet kan påverkas 

av detta eftersom studiens urval inte hade utbildningsår i inklusionskriterierna. Om en 

liknade studie görs och sjuksköterskor inkluderas som har ett visst utbildningsår, detta 

kan möjligen ge ett annorlunda resultat, i synnerhet frågor som rör området forskning, 

vilket kan påverka studiens pålitlighet men även studiens överförbarhet. Urvalet ska 

styras utifrån studiens syfte och samtliga deltagare ska ha erfarenhet av ämnet (Polit & 

Beck, 2012). Deltagarna till studien valdes utifrån att de hade erfarenhet av ämnet.  

 

Datainsamling 

Vi menar att syftet med denna studie har betydelse för huvudämnet omvårdad, och det 

har relevans till specialistsjuksköterskans roll i psykiatrisk vård. Syftet bör formuleras 

tidigt i forskningsprocessen och vara väl förankrat i huvudämnet (Henricson, 2012). 

Studiens syfte är avgörande för datainsamlingen (Danielsson, 2012). Studiens syfte var 

att belysa specialistsjuksköterskans upplevelse av sin roll i psykiatriskt vård, därav 

valdes en studie av kvalitativ design och intervjuer som datainsamlingsmetod. Syftet 

skulle möjligen också kunna ha besvaras med hjälp av en studie med kvantitativ metod 

med enkäter som datainsamlingsmetod. Författarna ville dock undersöka deltagarnas 

erfarenhet av fenomenet och var mera intresserade av detaljrikedom än bredd varför 

intervjuer valdes som datainsamlingsmetod. Det ger möjligheten att ställa följdfrågor, 

vilket kan ses som en styrka i studien. 
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Intervjuarens uppgift är enligt Danielsson (2012) att ställa frågor utifrån intervjuguiden. 

Intervjuledarens flexibilitet tillåter dock att ordningsföljden av intervjufrågorna 

anpassas beroende av deltagarnas diskussion under intervjuerna (Polit & Beck, 2012).  

Intervjuledaren var följsam under intervjuerna vilket innebar att frågorna ställdes i 

valfri ordning beroende på diskussionen. Båda författarna deltog under 

datainsamlingen, hänsyn togs till att deltagaren i de individuella intervjuerna inte skulle 

uppleva sig utfrågad och i underläge. Genom att den ena fungerade som intervjuare och 

den andre som observatör försökte detta minimeras. Initialt vid intervjutillfället har 

intervjuaren en viktig uppgift i att få deltagaren/deltagarna att känna sig avslappnad för 

att våga uttrycka sig fritt (Kvale & Brinkman, 2014). Därför valdes att ge en muntlig 

beskrivning av studien och presentation av oss själva.  

 

Innan intervjuerna genomfördes informerades deltagarna att ljudupptagning användes 

under intervjutillfället, samt hur det insamlade datamaterialet kommer att förvaras. 

Ljudupptagning kan påverka deltagarnas känsla för att uttrycka sig fritt (Tjora, 2012). 

Ljudupptagning säkerställer dock en slags sanningsenlighet i datamaterialet vid 

dataanalysen och kan därmed ses som en styrka vad gäller studiens trovärdighet. I 

datainsamlingen anser vi att det var fördel att författarna själva var verksamma som 

sjuksköterskor. Intervjuarna kan uppfattas som mindre hotande och därmed närma sig 

deltagarna lättare när det fanns gemensamma intressen och erfarenheter (Morrison-

Beedy, Côté-Arsenault, & Fischbeck Feinstein, 2001). Under intervjuerna deltog båda 

författarna och kunde därför ge varandra feedback efter intervjuerna.  

 

Fokusgrupper lämpar sig väl för inhämtning av data gällande uppfattningar och 

erfarenheter (Morrison-Beedy, Côté-Arsenault, & Fischbeck Feinstein, 2001). 

Fokusgruppens deltagare var arbetskollegor och kände varandra väl, vilket gjorde att de 

berikade diskussionen genom att bekräfta de andra deltagarnas uttalanden. Detta kan 

ses som en styrka och därmed möjligen öka studiens pålitlighet. Gruppinteraktionen i 

en fokusgrupp kan berika samtalet med gemensamma erfarenheter samt ge olika 

perspektiv kring det fenomen som ska diskuteras (Morrison-Beedy, Côté-Arsenault, & 

Fischbeck Feinstein, 2001). 
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Vid fokusgruppens genomförande hade deltagarna en tendens att bekräfta varandras 

beskrivningar som framkom under intervjun. Deltagarna gjorde få uttalanden som 

utmärkte sig från den övriga gruppens deltagare. Detta kan eventuellt ha påverkat 

studiens bekräftbarhet i negativ riktning. Observatören under fokusgruppen noterade 

dock deltagarnas olika medverkan i diskussionerna.  I en redan existerande grupp kan 

individen hämmas för att rätta sig efter gruppens åsikt, deltagaren kan vilja undvika 

konflikter, eller falla in i en roll som finns utanför gruppen, detta trots att fokusgruppen 

är en ny konstellation (Wibeck, 2010). 

 

Individuella intervjuer lämpar sig väl för att fånga deltagarnas egna uppfattningar och 

förståelse i ämnet uttryckt med deltagarens egna ord (Henricson, 2012). De individuella 

intervjuerna gav variationsrika beskrivningar, informanterna tenderade dock att ibland 

glida ifrån ämnet. Intervjuledarens uppgift blev då att leda tillbaka deltagaren till 

ämnet. Individuella intervjuer grundas till stor del på att deltagaren har ett intresse av 

att vilja förmedla sina erfarenheter av det studerade fenomenet (Polit & Beck, 2012). 

 

Kombination av individuella intervjuer och fokusgrupper kan användas och då ge 

rikare datamängd och därmed ökad förståelse av det studerade fenomenet (Lambert & 

Loiselle, 2008; Wibeck, 2010). Kombinationen tycks användas av flera skäl bland 

annat utifrån en strävan att uppnå mättnad av data materialet men även av praktiska 

skäl och ge styrka till datamaterialet (Lambert & Loiselle, 2008).  

En semistrukturerad intervjuguide bilaga 1 användes vid genomförandet av 

fokusgruppen och de individuella intervjuerna. Detta gav möjlighet att ställa frågor i 

valfri ordning (Danielsson, 2012) vilket upplevdes som en fördel vid intervjuerna då 

författarna kunde uppmuntra deltagarna att ge utförligare beskrivningar av områden 

som gav svar på studiens syfte. Intervjuguiden upplevdes stundtals som något för 

omfattande eftersom det under intervjutillfället var ibland svårt att hinna med att ställa 

samtliga frågor. Då deltagarna tenderade att ge utförligare svar på vissa av frågorna på 

bekostnad av andra frågor. En eller flera provintervjuer hade antagligen varit lämpligt 

att genomföra för att kunna revidera studiens frågeguide. Provintervjuer görs lämpligen 

innan intervjun för att testa intervjuguiden (Danielsson, 2012).  Av praktiska skäl 

genomfördes inga provintervjuer, vilket kan ses som en svaghet i studien i förhållande 

till dess trovärdighet.  
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Dataanalys 

Henricson (2012) beskriver att både innan och under själva forskningsprocessen bör 

man reflektera över sin förförståelse för att minimera påverkan under analysprocessen. 

Förförståelsen har påverkat ämnesvalet, då författarna har intresse och erfarenhet av att 

arbeta som sjuksköterskor i psykiatrisk vård samt läser specialistutbildningen för 

sjuksköterskor i psykiatri. God kännedom om specialistsjuksköterskan i psykiatrisk 

vård bidrar till utökad kunskap om begrepp och termer som relaterar till hälso- och 

sjukvårdens kontext vilket underlättade i analysprocessen och kan ses som en styrka i 

studien. Förförståelsen kan utgöra en föreställning om hur fenomenet förhöll sig och 

utgöra ett observandum i analysförfarandet att det finns en tendens att extrahera de 

meningsenheter som endast bekräftar uppfattningen om det studerade fenomenet. Det 

finns då en risk att resultat som inte bekräftar förförståelsen riskerar att osynliggöras i 

analysen, vilket i sin tur kan påverka studiens resultat, vilket i sin tur kan utgöra en 

svaghet i studien när det gäller resultatets bekräftbarhet (Polit & Beck, 2012). 

Författarna har dock under hela forskningsprocessen försökt tydliggöra sin förförståelse 

genom ständigt pågående diskussioner och reflexioner, vilket vi tror varit gynnsamt i 

förhållande till tillförlitligheten. 

 

Författarna upplevde att fokusgruppens datamaterial tillsammans med de individuella 

intervjuerna gav mättnad till datamaterialet. Under analysprocessen av den sista 

analyserade individuella intervjun tillkom inga nya kategorier utan de meningsbärande 

enheterna som extraherades och kodades blev underkategorier som sedan föll in i redan 

befintliga kategorier. Detta ökar studiens trovärdighet eftersom deltagarna i urvalet 

tycks ha varit tillfredställande i antal, vilket kan anses vara en styrka i studien. De sex 

individuella intervjuerna genomfördes innan fokusgruppsintervjun. Ambitionen initialt 

var att datainsamlingen skulle ske i form av två fokusgrupper vilket inte var möjligt för 

sex deltagare utifrån praktiska omständigheter. Dessa deltagare intervjuades på grund 

av detta individuellt. 

 

Enligt Graneheim & Lundmans (2004) metod bör inte meningsenheterna bli för korta 

vid analysen då riskeras att innebörden försvinner. Vid studiens analys fanns detta i 

åtanke när meningsenheterna valdes ut för att behålla essensen i intervjuerna.  Vid 

analysarbetet upplevdes det som en fördel i att vara två eftersom det då minimerar 

risken att extrahera meningsbärande enheter då en påminnelse kan ges till varandra om 
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studiens syfte och diskutera under analysprocessen.  Att vara två författare kan ses som 

en styrka i studiens trovärdighet eftersom det fanns två författare i analysprocessen.  

 

Inom hälso- och sjukvårdens psykiatriska verksamheter i Sverige där 

specialistsjuksköterskor arbetar utifrån liknande arbetsförhållanden som studiens 

deltagare, är det inte orimligt att tänka sig att studiens resultat kan vara överförbara.  

 

Slutsats 

Resultatet visar att specialistsjuksköterskan i psykiatrisk vård anser sig vara 

betydelsefull i sitt arbete inneha hög kompetens. Specialistsjuksköterskan upplever 

samtidigt en otydlighet i sin roll. Det finns en diskrepans i rollbeskrivningen av 

specialistsjuksköterskan som viktig, kunnig men samtidigt otydlig och ospecifik. Det är 

en utmaning för specialistsjuksköterskan att utvecklas ytterligare i sin yrkesroll att få 

dessa olika beskrivningar att förenas. 

 

Klinisk betydelse 

Hälso- och sjukvården blir allt mer specialiserad, det råder stor brist på 

specialistutbildade sjuksköterskor inom alla områden således även inom psykiatrisk 

verksamhet. Ifall sjuksköterskor ska välja att specialisera sig inom psykiatrisk 

verksamhet krävs det dels att lärosätena tar ansvar för att utbildningen ska bli 

tillräckligt specifik för att bygga upp den kompetens som gör att rollen som 

specialistsjuksköterska i det vardagliga arbetet kan differentieras från en grundutbildad 

sjuksköterska, dels att arbetsgivaren tar ansvar för att förtydliga 

specialistsjuksköterskerollen i psykiatrisk vård, så att den specialiserade kompetensen 

tas tillvara och rollen blir mindre otydlig.   

 

Förslag på vidare forskning/utveckling 

I linje med denna studie skulle det vara intressant att utforska vidare hur 

sjuksköterskerollen upplevs inom andra specialiseringar och jämföra det resultatet med 

den specialistutbildade sjuksköterskans roll i psykiatrisk vård, kanske kan man finna en 

del av svaret på varför det ser ut som det gör. 
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Bilaga 1 

INTERVJUGUIDE 

 

Inledningsfråga 1 

 

1. Berätta om dina arbetsuppgifter i ditt nuvarande arbete som 

specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård utifrån kompetensbeskrivning för 

specialistsjuksköterskor i psykiatrisk vård? Enligt följande områden:   

Frågeområden: 

- Ledarskap (Arbetsledning, samverkan i vårdkedjan) 

- Forskning, utveckling och utbildning (Forskning och utveckling, 

personlig och professionell utveckling, utbildning, främjande av hälsa 

förebyggande av ohälsa, säkerhet och kvalitet och vårdmiljö) 

- Psykiatrisk omvårdnad teori och praktik (Omvårdnadsvetenskap och 

medicinsk vetenskap, bemötande information och undervisning, 

undersökningar och behandlingar) 

Följdfrågor 

Kan du utveckla detta lite mera? 

På vilket sätt? 

Vad kände du? 

Vad menar du? 

 

Inledningsfråga 2 

 

2. Hur ser ni på specialistsjuksköterskors i psykiatrins 

arbetsuppgifter/ansvarsområden i framtiden?  

 

Frågeområden: 

- För din egen utveckling som sjuksköterska 
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- I patientarbetet 

- Professionens utveckling 

 

Följdfrågor 

Kan du utveckla detta lite mera? 

På vilket sätt? 

Vad kände du? 

Vad menar du? 

 

Slutfråga 

Är det något mer som ni vill berätta om som inte har kommit upp under intervjun? 
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Bilaga 2 

 
 

Deltagarinformation  
 
  

Vi är specialistsjuksköterskestudenter på programmet med inriktning mot psykiatrisk 

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

examensarbete inom huvudämnet omvårdnad i form av en uppsats om 15 

högskolepoäng.  

 

Vi avser att genomföra en undersökning inom ramen för examensarbetet. 

Preliminärt namn på studien är: En kvalitativ studie om specialistsjuksköterskors 

arbetsuppgifter i psykiatrisk vård. 

 
Syftet är: Att beskriva specialistsjuksköterskans roll i psykiatrisk vård. 
  
Vi vill därför tillfråga dig om att delta i en intervjuundersökning. Intervjun kommer att 

handla om arbetsuppgifter/roll och ansvarsområden som specialistutbildade 

sjuksköterskor har i den psykiatriska vården. Vi kommer att använda oss av en 

intervjuguide med frågor. 

   

Intervjun beräknas ta ca 60 minuter att genomföra.  

Dina svar/resultat kommer att behandlas konfidentiellt och redovisas så att enskilda 

deltagares svar inte 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 få några konsekvenser. 

 

Om du önskar ytterligare information angående denna undersökning är du välkommen att 

vända dig till någon av oss nedanstående.  

 

Stockholm   

 

 

Studentens namn: Anna Lindström Studentens namn: Louise Rydberg 

anna.lindstrom1984@hotmail.com louise_rydberg288@hotmail.com 

Tel: 0737326319                      Tel: 0709286239 

 

Handledare: Margret Nisell 

E-post:nism@rkh.se 

  

Röda Korsets Högskola 

Box 55 676 

102 15 Stockholm 

Tel. 08 58751600 
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Bilaga 3    

Till verksamhetschefen vid  

  
 

  

 

Förfrågan angående genomförande av mindre vetenskaplig studie. 

 

Vi, Anna Lindström och Louise Rydberg är specialistsjuksköterskestudenter i psykiatrisk 

vård och studerar vid Röda Korsets Högskola i Stockholm. I utbildningen ingår att genomföra 

ett examensarbete (Magisteruppsats) inom huvudämnet omvårdnad i form av en uppsats på 

15 högskolepoäng. Vi avser att genomföra en studie inom ramen för examensarbetet. 

Preliminärt namn på studien är: En kvalitativ studie om specialistsjuksköterskors roll i 

psykiatriskt vård.  

 

Studiens syfte är att beskriva specialistsjuksköterskans roll i psykiatrisk vård. 

 

Datainsamlingen kommer att ske med hjälp av fokusgrupper med ca fem till åtta deltagare i 

varje grupp samt individuella intervjuer. Alla deltagare ska vara specialistutbildade 

sjuksköterskor i psykiatrisk vård. Vi kommer använda oss av en intervjuguide med öppna 

frågor.  

 

 Tidsplan: Datainsamlingen planeras starta 2015-04-27 och vara avslutad 2015-04-30. 

 

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 

personal inhämtas informerat samtycke inför deltagande i undersökningen. I görligaste mån 

kommer uppgifter från de undersökta patienterna av vara avidentifierade. Alla resultat 

kommer att redovisas så att personer och enheter ej kan identifieras. Resultaten i studien 

kommer att återrapporteras till berörda enheter.  

 

Vi ansöker härmed om att få genomföra den ovan beskrivna undersökningen vid någon/några 

av era avdelning/ar vid – xxxx.  

 

Stockholm åååå mm dd 

 

 

Studentens signatur   Studentens signatur 

Anna Lindström   Louise Rydberg 

Tel. 073 732 63 19   070 928 62 39  

anna.lindstrom1984@hotmail.com  louise_rydberg@hotmail.com

   

 

Handledares signatur   

Margret Nisell     

nism@rkh.se     

Röda Korsets Högskola 

Box 55 676 

102 15 Stockholm 

Tel. 08 58751600 

 


