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Abstrakt 
Bakgrund: Att utvecklas professionellt som sjuksköterska är en 
kontinuerlig, individuell och lång process som startar med 
utbildning och som fortsätter hela arbetslivet. Det kan vara svårt att 
finna sin roll och få den säkerhet och trygghet som krävs för att 
man ska kunna vidareutvecklas inom sin profession.  
Sjuksköterskans utveckling och självkännedom kring sin 
kompetensnivå är nödvändig för att uppehålla en hög standard av 
omvårdnad och möjliggöra att bemöta och uppfölja nya krav som 
ställs på omvårdnaden allteftersom utveckling fortskrider. Syftet 
med denna studie var att belysa sjuksköterskors upplevelser av sin 
professionella utveckling i sitt arbete inom den rättspsykiatriska 
vården. Metoden som användes för att belysa sjuksköterskornas 
upplevelser var av kvalitativ art med induktiv ansats och byggde på 
en innehållsanalys av halvstrukturerade intervjuer. Åtta 
legitimerade sjuksköterskor med minst två års yrkeserfarenhet inom 
rättspsykiatrisk vård intervjuades. Resultatet presenterades under 
fyra kategorier; erhållbar kunskap, formell kunskap, 
förtrogenhetskunskap, motverkan av stagnerad kunskap. Studien 
visade att via kontinuerlig handledning, utbildning och erfarenhet 
skedde en vidareutveckling av sjuksköterskans profession. 
Omvårdnaden förhindrades att stagnera i och med att 
sjuksköterskorna utvecklades och fördjupades i sin kompetens. 
Slutsatsen blev att då sjuksköterskan utvecklades inom 
professionen så ledde det i sin tur till att förutsättningar skapades 
för att omvårdnaden utvecklades och gick framåt. 
 
 
Nyckelord: Erfarenhet, handledning, rättspsykiatrisk vård, 
sjuksköterska, utbildning, utveckling.  
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Abstract in English 
Background: To develop professional as a nurse is a continuous, 
individual and long process that starts with education and continues 
throughout working life. It can be difficult to find one’s role and get 
the certainty and assureness needed for further development within 
the profession. The nurses` development and self-awareness about 
their level of competence is necessary to maintain a high standard 
of caring and making it possible to cope with and fulfilling new 
demands placed on nursing care as a development progress. The 
purpose of this study was to illuminate nurses` experiences of their 
professional development in their work in the forensic psychiatry 
care. The method used to illuminate nurses` experiences was of a 
qualitative nature with an inductive approach and was based on a 
content analysis of semi-structured interviews. Eight registered 
nurses with at least two years professional experiences in forensic 
psychiatry care were interviewed. The result was presented under 
four categories; receivable knowledge, formal knowledge, 
familiarity knowledge, countering of stagnate knowledge. The 
study showed that through continuous coaching, education and 
experience, there was a further development of the nurses’ 
profession. Nursing care was prevented to stagnate as the nurses 
developed and deepened in their level of competence. The 
conclusion was that when the nurse developed within the 
profession, new conditions were made to develop the nursing care 
further. 
 

Keywords: Development, education, experience, forensic 
psychiatric care, guidance, nurse. 
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            Bakgrund  

Denna studie har fokus på sjuksköterskornas upplevelser av sin 

professionella utveckling under sitt arbete inom den 

rättspsykiatriska vården. Inom vuxenpsykiatrin idag arbetar många 

grundutbildade sjuksköterskor utan specialistutbildning. Historiskt 

sett så har antalet nyutexaminerade psykiatrisjuksköterskor varierat 

betydligt mellan åren. Under 1980-talet utexaminerades i 

genomsnitt knappt 350 nya sjuksköterskor med specialistutbildning 

inom psykiatri per år. Motsvarande siffra för 1990-talet var drygt 

250. Under 2000-talet var det knappt 90 personer per år som 

examinerades. De flesta landsting anser det vara nödvändigt att 

anställa sjuksköterskor med specialistkompetens i psykiatri för att 

de ska kunna arbeta självständigt och ge en tillgänglig och säker 

vård. Trots detta kan man idag se en tydlig nedgång på tillgången 

av specialiserade psykiatrisjuksköterskor. En del av landstingen 

anser det vara önskvärt men inte nödvändigt med 

specialistkompetens hos sjuksköterskor (Sosfs, 2007).  

 

Enligt den kompetensbeskrivning som finns utformad för 

psykiatrisjuksköterskor ger en hög kompetens en god och säker 

vård för patienterna. Det är sjuksköterskans eget ansvar att 

analysera styrkor och svagheter i den egna professionella 

kompetensen och fortlöpande engagera sig i personlig och 

professionell kompetensutveckling (PRF & SSF, 2008). Att vara 

professionell handlar om att behärska funktionen och rollen, medan 

identitet handlar om upplevelsen av att tillhöra en profession, dess 

roll och funktion (Killén & Larson, 2008). 

  

Sjuksköterskans professionella anpassning påbörjas redan under 

sjuksköterskeutbildningen där studenterna får arbetsförberedande 

kunskaper, färdigheter och förmågor. Redan under studietiden 

adopterar de blivande sjuksköterskorna idealet att sjuksköterskor är 

självstyrande, kompetenta och respekterade professionella 
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(MacIntosh, 2003). Professionell utveckling är en kontinuerlig, 

individuell och lång process som startar med grundutbildningen och 

som fortsätter under hela arbetslivet. Arbetsplatsen ses som mycket 

värdefull i sjuksköterskans fortsatta utveckling (Gerrish & 

Ferguson, 2000; Hallin & Danielson, 2007). Studier visar att man 

för att växa och utvecklas i rollen som sjuksköterska behöver 

tillgång till information och utbildning, stöd via feedback, 

vägledning och erkännande. Man behöver även resurser i form av 

personal, goda relationer till såväl patienter som arbetskamrater 

samt möjligheter att få utbildning och rådgivning. Genom att 

sjuksköterskor har dessa tillgångar på sin arbetsplats så kommer 

sjuksköterskan inte bara att växa och utvecklas i sitt arbete, utan 

även stanna kvar inom yrket, trivas på jobbet samt få en ökad 

prestationsförmåga (Roche, Lamoureux & Teehan, 2004). Polit och 

Beck (2008) beskriver det som att sjuksköterskan har en plikt att 

forska om hon eller han är nyfiken på att förbättra omvårdnaden. 

 

Trots att det finns stora skillnader i vårt sätt att lära och utvecklas 

innebär läro- och utvecklingsprocessen vissa återkommande krav, 

möjligheter och villkor. Detta gör att vi kan känna igen vissa 

regelbundna drag i förloppet och vi kan därför tala om olika faser i 

professionell utveckling. Benner, Tanner och Chesla (1999) 

presenterar en utvecklingsmodell om fem steg: novis, avancerad 

nybörjare, kompetent, skicklig och expert. Det första stadiet 

representerar sjuksköterskestudenten, medan de övriga fyra 

stadierna representerar den utexaminerade sjuksköterskan (se bilaga 

1).  

Då sjuksköterskan går genom stadierna från novis, till avancerad 

nybörjare, till kompetent, till skicklig och slutligen till expert så 

sker förändringar i den professionella utvecklingen (Rodts  & 

Lamb, 2008). 

Det kan vara svårt att finna sin roll och få den säkerhet och trygghet 

som krävs för att man ska kunna vidareutvecklas inom sin 

profession. Professionell identitet har att göra med sjuksköterskans 
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egen uppfattning om vad man menar med att agera och vara en 

sjuksköterska. Man leds av sin tro och sina värderingar (Fagerberg 

& Kihlgren, 2000).  

 

Studier visar att sjuksköterskans utveckling och självkännedom 

kring sin kompetensnivå är nödvändig för att uppehålla en hög 

standard av omvårdnad och möjliggöra att bemöta och uppfölja nya 

krav som ställs på omvårdnaden allteftersom utveckling fortskrider. 

Utbildning och erfarenhet är viktiga faktorer för sjuksköterskans 

förmåga att utföra omvårdnad av hög kvalité. Olika krav av 

kompetens hos sjuksköterskan ställs beroende på vilken miljö man 

arbetar inom (Bowring-Lossock, 2006; Hallin & Danielson, 2007; 

Meretoja, Leino-Kilpi & Kaira, 2004). Många av de studier som 

finns idag pekar på vilka kvalifikationer en professionell 

sjuksköterska bör ha som arbetar inom psykiatrin och hur man bör 

bemöta patienter (Bowring-Lossock 2006; Martin, 2001; Mason, 

Lovell & Coyle 2008; Rask & Åberg 2002; Rydon, 2005). Studier 

inom rättspsykiatrisk vård fokuseras oftast på hur regler och 

struktur ska se ut, hur tvångsåtgärder kan gå till och på relationer 

mellan patienter och sjuksköterskor. 

Utifrån att ha sökt på databaserna PubMed samt Cinahl med 

sökorden, development, forensic psychiatry, nurs*, psychiatry, 

professional development och role transformation så hittades få 

studier med syfte att belysa sjuksköterskornas egen upplevelse av 

sin utveckling under sitt arbete inom rättspsykiatrisk vård.  

 

Syfte 

Att belysa sjuksköterskors upplevelser av sin professionella 

utveckling i sitt arbete inom den rättspsykiatriska vården. 

 

Metod 

För att belysa sjuksköterskornas upplevelser, vilket är syftet i denna 

studie, har vi valt en metod av kvalitativ art med induktiv ansats 
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och med innehållsanalys av halvstrukturerade intervjuer. Detta är 

en flexibel intervjuform där man kan göra förändringar gällande 

frågornas form och ordningsföljd utifrån den intervjuades svar. I 

innehållsanalysen gör man inte tolkningar i analysen utan enbart en 

kategorisering utifrån substansen i citaten. Det som kännetecknar 

en halvstrukturerad intervju är att forskaren har en viss kännedom 

om området, både teoretiskt och empiriskt, samtidigt som det finns 

en öppenhet för den nya informationen som informanten bidrar med 

(Kvale & Brinkman, 2009; Graneheim & Lundman, 2004). 

Målsättningen med en kvalitativ forskningsintervju är, enligt Patton 

(2004), att på ett noggrant, lättsamt och ärligt sätt studera en annan 

människas upplevelser och uppfattningar. Detta skedde i studien via 

intervjuer. För att vara säker på att fokus hölls i intervjuerna 

utformades en intervjuguide med översikt över de ämnen som ska 

täckas och förslag till frågor (Kvale & Brinkman, 2009).  

 

Procedur 

Som första steg i studien kontaktade författarna vårdutvecklaren på 

en rättspsykiatrisk klinik, via telefon och e-mail, för att få tillåtelse 

att genomföra studien inom deras verksamhetsområde. Denne 

vårdutvecklare tog i sin tur upp ärendet under ett ledningsmöte där 

enhetschefer för varje avdelning fanns representerade. 

 

Efter ett godkännande att genomföra studien skickades ett 

informationsbrev om studiens syfte ut via e-mail till alla 

sjuksköterskor som var anställd inom en och samma 

rättspsykiatriska klinik (Se bilaga 2). Kliniken besöktes sedan under 

ett rådande sjuksköterskemöte för att muntligen berätta om studiens 

syfte. I den skriftliga förfrågan om deltagande i studien ombads 

sjuksköterskorna som var intresserade av att medverka i studien att 

anmäla sig via e-mail eller via telefon. Därefter valdes de åtta som 

först svarade ja ut för att få medverka i studien. Kontakt togs via 

telefon med dessa sjuksköterskor och tid och plats bestämdes för 

intervjuerna. Intervjuerna har skett efter ett stratifierat urval med 
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åtta leg sjuksköterskor med minst två års anställning inom den 

rättspsykiatriska vården. Efter utformning av intervjuguiden 

testades den under två provintervjuer för att se om den höll i sin 

utformning relaterat till syftet. Efter viss justering för att tydliggöra 

en röd tråd i intervjun ansåg vi att den var relevant för studien och 

ett bra hjälpmedel till att hålla fokus på syftet. 

 

Datainsamling 

Data samlades in vid ett och samma intervjutillfälle. Efter två 

provintervjuer genomfördes sammanlagt åtta intervjuer. Det blev 

inget bortfall. Intervjuerna utfördes i en ostörd miljö anknuten till 

den avdelning deltagaren jobbade på. Vi som intervjuare strävade 

efter att få en god relation med deltagarna och att föra ett begripligt, 

lättsamt och sammanhängande resonemang utifrån syftet med 

studien. Inga kortsvarsfrågor ställdes, vilket hade kunnat ha tolkats 

som förhör (Patton, 2004) Till vår hjälp hade vi en intervjuguide 

med frågor som; Vill du beskriva din professionella utveckling, På 

vilket sätt tror du att din utveckling påverkar omvårdnaden av 

patienten, Vad tycker du krävs för att kunna vidareutvecklas som 

sjuksköterska inom den rättspsykiatriska vården, Varför anser du 

det vara viktigt att utvecklas, dels för dig som sjuksköterska och 

dels ur patientperspektiv samt Hur tror du att du via din utveckling 

kan arbeta framåt med patienterna.  Till detta ställdes följdfrågor 

för att utveckla svaren, till exempel; hur kändes det då, kan du 

berätta mer om..och så vidare. Varje intervju varade i ca 60 

minuter. Intervjuerna spelades in med hjälp av bandspelare och 

skrevs senare ut ordagrant.  

 

Analys  

Som modell för att analysera materialet valdes innehållsanalys av 

kvalitativ forskning beskriven av Graneheim och Lundman (2004). 

Den kvalitativa forskningsmetoden bygger på att forskaren på ett 

induktivt sätt gör observationer, beskriver, tolkar, förklarar och 

analyserar ett fenomen. Innehållsanalys av intervjuerna sker genom 
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att kondensera texten och göra den stora mängden data överskådlig, 

minska informationsmängden och hitta mönster. Att studien är av 

induktiv ansats innebär en förutsättningslös analys av texter, som 

bland annat kan vara baserade på människors berättelser om sina 

upplevelser vilket har som avsikt att nå ökad förståelse (Granskär & 

Höglund-Nielsen, 2008). Analysen började med att texterna från de 

bandade intervjuerna skrevs ner ordagrant och lästes i sin helhet för 

att författarna skulle kunna skapa sig en bild av helheten. Därefter 

reflekterade författarna tillsammans över textens huvudsakliga 

innehåll. Sedan skedde en andra läsning där författarna försökte se 

olika nyckelområden. De meningsbärande enheter som ansågs svara 

på syftet plockades ut ur texten. Sammanlagt identifierades 147 

meningsenheter som sedan kondenserades till formuleringar som 

sammanfattade meningarnas kärnbudskap. Dessa formuleringar 

kodades därefter för alla intervjuer som abstraheras. Totalt 

resulterade det i 17 koder. Koderna jämfördes med avseende på 

skillnader och likheter och sorterades i underkategorier samt 

slutligen i kategorier (Se exempel i bilaga 3). Efter detta kom en 

slutlig genomläsning av texten att göras för att se om samma 

budskap uppfattades (Forsberg & Wengström, 2003;  Polit & Beck, 

2008). 

 

Etiska aspekter  

Deltagandet i studien var frivilligt och deltagarna blev i förväg 

informerade om studiens syfte. De medverkande informerades om 

att materialet skulle behandlas konfidentiellt vilket innebar att 

utskrifterna avidentifierades och banden kommer att förvaras 

inlåsta. De blev också informerade om att deltagandet var frivilligt 

och möjligheten till att uteslutas ur studien fanns före, under och 

efter intervjuerna. Fullständig anonymitet garanterades. Utifrån 

detta samt utifrån kriterier ur lagen 2003:460 om respekten för 

människovärdet finner författarna att en etisk prövning inte är 

nödvändig (SFS, 2003). 
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Resultat 

Analysen resulterade i fyra kategorier med nio underkategorier (se 

tabell 1) som presenteras nedan och styrks med citat från 

intervjuerna.  

 

Tabell 1: Översikt över kategorier (n=4) och underkategorier (n=9).   

Kategori Underkategori 
 
Erhållbar kunskap 

Handledning ger kunskapsutbyte 

Handledning utbildar 

 
 
Formell kunskap 

Tillämpbar utbildning  

Utbildning ger arbetsglädje 

Utbildning höjer 
kompetensnivån 

 
Förtrogenhetskunskap 

Erfarenhet skapar trygghet 

Erfarenhet bidrar till lärande 

 
Motverkan av 
stagnerad kunskap 

Intresse skapar kunskapstillväxt 

Förändringar bidrar till god 
omvårdnad 

 

 

Erhållbar kunskap 

Denna kategori innehåller två underkategorier; Handledning ger 

kunskapsutbyte samt Handledning utbildar. Kategorin beskriver hur 

sjuksköterskor upplever behovet av regelbunden handledning för att 

diskutera sinsemellan och få tips och råd i hur de ska fortsätta sitt 

arbete.  

 

Handledning ger kunskapsutbyte 

Denna underkategori beskriver handledning som något mycket 

utvecklande, ett sätt för sjuksköterskorna att tillsammans delta i 

diskussioner och uppgradera metoder och tekniker som är bra att 

använda sig av till vissa patientkategorier. De mer erfarna 

sjuksköterskorna delger sina kunskaper och erfarenheter till sina 

mindre erfarna kollegor och erhåller i sin tur nya rön från de 

medarbetare med nyare utbildningar. På detta sätt hittar man 
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tillsammans nya samverkande metoder och tekniker som man sedan 

kan prova i praktiken. Handledning får även sjuksköterskorna att 

själva tänka till utan att givna svar ges. Detta ansågs även vara väl 

fungerande för patienterna. Att själva få tänka till upplevdes av 

sjuksköterskor i studien som väldigt utvecklande. En av 

sjuksköterskorna berättar; 

 
”…alltså naturligtvis handledning och det ska vara över tid. 

Har man liksom inte regelbunden handledning och det så förlorar 
man ju liksom metoder alltså och tekniker att använda… man 
tappar utbytet av varandra. På handledningen svarar dem på 
frågor med en fråga, precis som vi ska göra med patienterna. 

Man ska vara nyfiken, nyfiken, nyfiken och få veta mer hela tiden.” 
 

Handledning utbildar 

Denna underkategori beskriver att sjuksköterskorna upplever att 

handledning är ett sätt att tillsammans dryfta problem och 

lösningar. Man får möjlighet att utbyta erfarenheter och diskutera 

fram en enhetlig lösning. Utav detta upplever sjuksköterskorna att 

de lär sig nya strategier och att de får nya infallsvinklar på samma 

problem. Även personlig handledning uppskattades av många där 

man får prata utifrån sig själv och erhåller feedback på dina tankar 

och funderingar kring olika händelser och situationer på 

avdelningen.   

 
”…att man får handledning så att man kan, både personlig o 
grupphandledning, prata om olika situationer som händer på 

avdelningen och lära sig av det... Att ens chef på 
medarbetarsamtalen berättar vad man är bra på och vad man kan 

utveckla mer…” 
 
 
 
 

 

 

Formell kunskap 

Denna kategori består av tre underkategorier; Tillämpbar 

utbildning, Utbildning ger arbetsglädje samt Utbildning höjer 
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kompetensnivån. Sjuksköterskorna beskrev här vikten av utbildning 

för att inte stagnera i sina kunskaper och för att föra vården framåt. 

 

              Tillämpbar utbildning 

I denna underkategori framkommer att sjuksköterskorna upplever 

utbildning som något nödvändigt för att personalen ska 

vidareutvecklas och att patienterna inte får en omodern omvårdnad. 

För att utbildningar ska anses som givande bör innehållet vara 

aktuellt för just den patientkategori som personalen arbetar med på 

sina avdelningar. Det ska även finnas möjligheter att direkt använda 

sig av det nya som kommit till genom utbildningen. Det är också 

viktigt att personalen drar åt samma håll och är öppna och lyhörda 

för det nya. Annars riskerar man att falla in i gamla rutiner igen.  

 

”Arbetsplatsen kan ju erbjuda interna utbildningar eller 
konferenser för att utveckla medarbetare… man måste följa upp 
utbildningen eller omsätta den i praktiken, annars får man ingen 

nytta av den. Man kan ju inte gå en utbildning och sen inte använda 
den för då… glömmer man bort den.” 

 

Utbildning ger arbetsglädje 

Här belyser sjuksköterskorna vikten av arbetsglädje och att få 

utmaningar i sitt arbete. Flera sjuksköterskor anser att om jobbet 

inte stimulerar och är utvecklande så skulle de snart ledsna och byta 

jobb. För att känna sig driven och göra ett bra jobb med patienterna 

krävs engagemang och intresse. Fattas detta på grund av en för låg 

utvecklingsmöjlighet blir jobbet slentrianmässigt och tråkigt enligt 

några deltagare. Dock ansåg sjuksköterskorna i studien att deras 

nuvarande arbetsplatser erbjöd en tillfredsställande 

utvecklingsmöjlighet och jobbet var spännande och berikande både 

för professionen som för dem som människor. 

 

”Går man nån utbildning som man får använda på en gång, ja då 
kanske det blir en liten nytändning, man hittar nya sätt att bearbeta 

olika problematik som patienterna har, kanske få lite mer 
arbetsglädje. Annars kan det ju lätt hänt bli lite löpande band 

principen, samma dag ut och dag in...” 
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”Som mig som sjuksköterska så tror jag att det skulle bli väldigt 
tråkigt om man skulle stanna upp och inte kännas att man utvecklas 
något mer. Jag tror inte jag skulle vilja stanna kvar inom jobbet för 
att som person tycker jag att det är viktigt att man utvecklas och att 

man lär sig saker. För då tycker jag att det är roligt att jobba...” 
 

Utbildning höjer kompetensnivån 

Denna underkategori beskriver en önskan från sjuksköterskor att 

satsa på att utbilda personal. De upplever att deras arbete erbjuder 

olika former av internutbildningar och konferenser. Men platserna 

är reglerade och det är svårt att få gå på just den utbildning de är 

intresserade av. Sjuksköterskor i studien upplever även en 

frustration över att utbildning ligger lågt i kurs och i vissa fall inte 

anses nödvändig. Att omges av utbildad personal inger enligt 

studien mer trygghet än vad outbildad personal ger. Att vara 

omgiven av outbildad personal anses även vara tidskrävande då 

uppgifter och ansvar läggs på de mer utbildade och erfarna.   

 

”Det kommer ju erbjudanden ibland om att få gå på föreläsningar 
och så.. men jag tycker de borde flagga mer för 

vidareutbildningarna som sjuksköterska.. och utbilda vidare än och 
ta in folk från gatan bara. Hur ska de kunna tala för att de har bra 

och kompetent personal när de bara tar in outbildade?” 
 

Förtrogenhetskunskap 

Denna kategori innehåller två underkategorier; Erfarenhet skapar 

trygghet samt Erfarenhet bidrar till lärande. Dessa beskriver vikten 

av erfarenhet för att utvecklas i sin sjuksköterskeroll. Oavsett vad 

man läser och lär sig via utbildningar så måste tid finnas till att 

omsätta detta i praktiken och växa i sin profession utifrån det.  

 

 

Erfarenhet skapar trygghet 

I denna underkategori framkommer deltagarnas upplevelse av att 

erfarenhet är viktig för att finna sin roll och finna en trygghet kring 

sina patienter och kring sin profession. Flera sjuksköterskor anser 
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att varje dag på arbetet är utvecklande och just i början av sin 

anställning var inlärningskurvan ganska brant. Dock var det just 

tiden och erfarenheten som gav tryggheten och känslan av att ha 

kontroll över sin profession. 

 

”om en patient mår dåligt och vill prata om sitt mående liksom, då 
tror jag att en nyutexaminerad syrra har lätt för sig att hålla sig till 

vad textlitteraturen säger och vad man har läst på den biten som 
att; ja du vet att ångest dödar aldrig, ja det blir rakt ur boken 

medan dem som har kommit längre i alla fall jag liksom, det man 
har läst i skolan det är grundmaterial men sen har ju jag fått byggt 

på den med min erfarenhet liksom.” 
 

Sjuksköterskor upplever att de genom erfarenhet kan se annorlunda 

på patienterna, att de växer i sin uppgift och kan se på saker ur olika 

infallsvinklar. Detta leder i sin tur till att de lättare kunde sätta sig 

in i patientens situation och se på saker ur patientens perspektiv. 

Bemötandet mot patienter upplevs bli annorlunda med tiden, dels 

allt eftersom man lär känna varandra bättre och dels på grund av 

den säkerhet och det självförtroende som växer fram hos 

sjuksköterskorna med tiden.  

 

”Jag tror att i och med att jag utvecklas och får mer erfarenhet kan 
jag se olika situationer på olika sätt. Och jag får mer förståelse för 

olika patienter. Och det tror jag gör att man kommer varandra 
närmre och man förstår den här personen mer vad den behöver i 

omvårdnadsväg. Att man kan mötas på mitten kanske eller på 
samma sida. Jag är mer komplett idag, jag har mer verktyg till att 

bemöta olika situationer eller sjukdomstillstånd, jag kan möta 
patienter på ett helt annat sätt nu än då jag var alldeles flång ny.” 

 

              Erfarenhet bidrar till lärande 

I denna underkategori belyser sjusköterskorna hur viktigt det är 

med mer erfarna och goda förebilder för att själv kunna utvecklas 

och utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt. Några beskriver 

hur de under sin tid inom den rättspsykiatriska vården har iakttagit 

sina mer erfarna medarbetare och tagit till sig och efterliknar deras 

strategier och kunskaper. Just som nyanställd ansågs detta som 
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viktigt då man själv var osäker och otrygg i sin roll. Två av 

sjuksköterskorna berättar: 

 

”…från början var jag som alla andra antar jag man sköt från 
höften litegranna och testade vad som funkade och tittade på dem 

som var lite mer erfarna och såg hur de gjorde.” 
 

”…jag har utvecklats väldigt mycket. Dels för att man inte lärde sig 
så där jättemycket i skolan så allt man har lärt sig är här på jobbet. 

Dels via utbildningar, men framförallt via att iaktta och ställa 
frågor till annan personal som har jobbat länge.” 

 

Motverkan av stagnerad kunskap 

Denna kategori innehåller två underkategorier; Intresse skapar 

kunskapstillväxt samt Förändringar bidrar till god omvårdnad. 

Dessa beskriver vikten av att hela tiden utvecklas för att inte 

stagnera i sin profession och därmed tappa intresse för de 

människor man arbetar med och därmed brista i att ge en 

professionell omvårdnad.  

 

Intresse skapar kunskapstillväxt 

Denna underkategori beskriver vikten av att själv ta för sig av 

stimulerande arbetsuppgifter och anmäla sig till intressanta 

utbildningar. Man är själv ansvarig för sin egen utveckling då 

möjlighet till detta finns. Det gäller bara att haka på. Flera 

sjuksköterskor betonar att de har en skyldighet gentemot 

patienterna att vidareutveckla sig och bibehålla ett intresse för dem 

eftersom sjuksköterskorna använder sig själva som verktyg för att 

hjälpa patienterna att utvecklas. Två av sjuksköterskorna berättar: 

 
”...det är ju högst individuellt vad man vill ha ut av sitt jobb antar 

jag, jag själv vill fortsätta att anta nya ansvarsområden och 
utmaningar annars så blir det tråkigt. Och jag vill inte stå kvar på 
samma… med samma grej i flera år för då tror jag att man tappar 

gnistan litegrann och man glömmer varför man är här.” 
 

”För att patienterna ska utvecklas så måste de ju få mer eget 
ansvar. Från början kanske man gjorde allt och tog ifrån dem 
ansvar istället för att ge tillbaka lite ansvar till patienterna för 
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varför ska dem om jag gör, lite så är det väl i vårat arbete också, 
att man måste ta för sig...” 

 

Förändringar bidrar till god omvårdnad 

Sjuksköterskorna som deltog i denna studie beskriver sin arbetsdag 

som varierande och att den innehåller relativt få fasta rutiner från 

dag till dag. Detta var någonting som uppfattades som positivt och 

en fördel i jämförelse med andra yrken. Risken med att stagnera i 

utvecklingen menade sjuksköterskorna är att man själv börjar arbeta 

rutinmässigt på avdelningen. Det blir som ett ekorrhjul och man går 

på jobbet och gör sitt jobb utan att egentligen se meningen med det. 

Man får personligen inget ut av arbetet och man har svårt att avvika 

från sina rutiner och tappar flexibiliteten vilket upplevdes som a 

och o inom detta yrke. En sjuksköterska berättar: 

 

”Efter ett antal år då tyckte jag att jag kunde det jag behövde 
kunna för att fungera i verksamheten och då stängs.. stänger man 
av lite granna och tar inte in…på samma sätt, utan gör ett jobb. 
Det var bra när jag bytte jobb, för då blev jag mer öppen för nytt 

och så där. Man får en snabbare utveckling kanske om det är så att 
man flyttar på sig ofta och få se mer. Att jag stannade så länge på 

samma arbetsplats har inget med utveckling att göra utan jag 
kände mig trygg där, där hade jag ju min plats redan.” 

 

Samtliga deltagare i studien betonar vikten av att vidareutvecklas, 

dels för att kunna arbeta vidare med patienterna och dels för att 

uppehålla ett intresse och positiva attityder gentemot sitt arbete 

samt patienterna. Sjuksköterskorna beskriver psykiatrisk vård som 

något som ständigt utvecklas och det är av största vikt att 

sjuksköterskorna hänger med i utvecklingen för att inte erbjuda 

patienterna en gammalmodig och ovärdig vård. Inom detta yrke 

kan samma saker göras på många olika sätt och för att kunna se det 

som sjuksköterska krävs såväl utbildning som erfarenhet enligt 

deltagare i studien.  

 
”…nya medicineringar, nya sätt att tänka på hur man ska göra med 
patienterna å det är klart att man måste utvecklas, för annars är det 
ju insulinkoma och kalla bad som gäller fortfarande och så är det 
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ju inte. Visst... du måste ju vidareutvecklas, för annars står man ju 
kvar, det är ju inte som Ortopeden där man ska laga ett ben… det 
går ju inte att laga på så många olika sätt. Alltså det har ju blivit 

jättemycket förändringar, bara på 50 år, det går ju inte att 
beskriva.” 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Utifrån studiens syfte valdes en kvalitativ metod med intervjuer 

med sjuksköterskor från en rättspsykiatrisk klinik. Att använda sig 

av en kvalitativ metod erbjuder deltagarna en möjlighet att berätta 

om sina upplevelser och erfarenheter (Graneheim & Lundman, 

2004). Deltagarna fick i studien berätta fritt med endast en liten 

styrning av en intervjuguide för att behålla fokus. Att använda ett 

sådant induktivt tillvägagångssätt anser vi som författare vara 

mycket fördelaktigt vid denna typ av studie. En nackdel kan dock 

vara att höga krav ställs på intervjuaren då ingen styrning av 

deltagarna får förekomma. 

 

Som svar på frågan om hur trovärdigt ett resultat är inom kvalitativ 

forskning har vi utgått från Granskär och Höglund-Nielsen (2008) 

som referens och använt begreppen giltighet, tillförlitlighet och 

överförbarhet. Giltigheten i studien anser vi vara stark i och med att 

det karakteristiska i studien har lyfts fram och det som är avsett att 

beskrivas finns beskrivet. Vår avsikt med studien var att belysa 

upplevelser hos sjuksköterskor som arbetar med rättspsykiatrisk 

vård och alla medverkande i studien arbetade med detta.  Urvalet av 

de medverkande i studien skedde strategiskt utifrån de personer 

som visat intresse att delta i studien. Även detta anser vi stärker 

giltigheten i studien. Urvalet och analysarbetet finns noga beskrivet 

vilket ger läsaren möjlighet att bedöma giltighet i tolkningar. 

Eftersom kvalitativ innehållsanalys syftar till att beskriva 

variationer inkluderades både kvinnor och män ur olika 

åldersgrupper, vilket borde ha fått området belyst utifrån olika 

erfarenheter och därmed styrks studiens giltighet ytterligare.  
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Studien inleddes med två provintervjuer med syfte att stärka 

giltigheten. Här kontrollerades om intervjuguiden gav relevant 

information som kunde härledas till syftet. Dessa två provintervjuer 

resulterade i att giltigheten visades vara god, vi anser att vi lyckades 

mäta det vi ville mäta. I och med att vi använt oss av en 

intervjuguide som stöd vid intervjuerna ökar giltigheten ytterligare 

då vi styrt intervjun lite så att den inte kommer in på sidospår och 

berör ämnen som inte var aktuella för syftet med studien. 

 

Författarna till studien har noggrant verifierat sina 

ställningstaganden under hela forskningsprocessen, det vill säga att 

vi i varje steg i analysarbetet har reflekterat och diskuterat olika 

tolkningsmöjligheter. Under arbetets gång har vi haft handledare att 

tillgå som stöd som gett råd och hjälp att föra arbetet framåt genom 

kritisk granskning. Tillförlitligheten i studien har ökat i och med att 

vi under analysfasen har gått igenom intervjutexterna flera gånger 

för att undvika att något innehåll skulle gå förlorat. Genom att 

använda citat som styrker kategorierna bidrar detta också till ökad 

tillförlitlighet då det hjälper läsaren att bedöma hur författarna har 

kommit fram till resultatet. Tillförlitligheten hade kunnat förbättras 

då deltagarna ibland hade svårt att utveckla sina svar. Detta hade 

eventuellt kunnat förebyggas genom exempelvis ytterligare 

bearbetning av frågeguiden eller utskick av denna i förväg till 

deltagarna. Ett annat alternativ hade kunnat vara att vi haft 

möjlighet att träffa deltagarna vid flera tillfällen. Däremot 

reserverar vi oss för eventuella brister i arbetet då vi är noviser 

inom forskning med intervju och induktiv innehållsanalys vilket 

kan ha minskat tillförlitligheten. Mer erfarna intervjuare hade 

eventuellt lyckats utvinna mer information ur deltagarna. 

 

 

Då resultatet, som var ganska enhetligt, även kunde styrkas via 

vetenskapliga artiklar anser vi att det i stor utsträckning kan 

överföras till andra grupper eller situationer.  
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Antalet sjuksköterskor som deltog i studien var det samma som var 

önskat innan studien påbörjades, det blev inget bortfall. Antalet 

urval av sjuksköterskor går självklart att ifrågasättas men enligt 

Kvale och Brinkman (2009) så är antalet personer inte det viktiga, 

utan huruvida kvaliteten i intervjuerna uppnår syftet. Om antalet 

dock är för stort går det inte att göra några mer ingående tolkningar 

av intervjuerna. 

Intervjuernas antal ansåg vi vara tillräckliga för att uppnå ett 

resultat då intervjuerna var innehållsrika och liknande information 

framkom i flera intervjuer.  

 

Eftersom författarna tillsammans genomförde samtliga intervjuer 

innebar detta att ingen intervju skiljde sig åt i utförande. Att vara 

två författare har även varit fördelaktigt då vi har kunnat diskutera 

med varandra, från upplägg av intervjuer till tolkningen av dessa 

och hur vi på olika sätt kategoriserat dessa.  

 I analysen ingick att söka meningsbärande enheter vilket skapade 

en ny förståelse och utgjorde underkategorier, vilka sammanfogats 

under kategorier. Genom valet av intervjustudie blev det mycket 

text att arbeta med och metoden var mycket tidskrävande. 

Svårigheter låg i att underkategorierna ibland gick in i varandra 

samt att kunna hitta täckande och bra benämningar på kategorierna. 

Genom att i analysarbetet först skriva ut intervjuerna tillsammans 

och sedan läsa samtliga intervjuer var för sig, har vi båda blivit 

insatta i ämnet. Därefter har vi i analysarbetet via diskussioner, där 

vår samstämmighet visat sig vara god, enats om de olika 

kategorierna som framkommit under arbetes gång. Då vi varit oense 

har konsensus uppnåtts via reflektion och diskussion. 

 

Som svaghet i studien kan vara att även författarna arbetar på 

samma rättspsykiatriska klinik som deltagarna och känner samtliga 

samt är väl förtrogen med deras arbete. Risken kan vara att 

deltagarna kan tro att deras åsikter skulle uppfattas som avvikande 
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samt att författarna ställde meningsfulla följdfrågor som kan ha 

medfört att viss fördjupning i samtalet förlorades, troligtvis där 

intervjuarna ansåg sig vara införstådd med den underliggande 

meningen (Long & Jonsson, 2000). Fördelen med att vi känt 

varandra kan istället ha bidragit till att deltagarna kände sig trygga i 

att berätta om sina tankar och reflektioner kring ämnet samt vågat 

ställa frågor. 

 

Resultatdiskussion 

Eftersträvan med denna studie var att belysa sjuksköterskors 

upplevelse av sin professionella utveckling. Efter sammanställning 

av åtta intervjuer framkom att rättspsykiatrisk vård är en 

kunskapsintensiv verksamhet som hela tiden utvecklas. Men ny 

kunskap tillämpas i olika hög grad och införs med olika hastighet, 

vilket i studien upplevs påverka innehållet i vården. Tillgången till 

kompetent personal anses avgörande för att arbetet inom 

psykiatriområdet ska fungera. För att bedriva vård och ge stöd till 

personer med psykisk sjukdom eller psykiskt funktionshinder krävs 

enligt studien tillgång till kompetent personal.  

 

Enligt sjusköterskorna som deltog i studien har arbetsgivaren ett 

grundläggande ansvar för att skapa goda förutsättningar för lärande 

och för insatser som syftar till kompetensutveckling, detta i form av 

utbildning och handledning. Sjuksköterskorna menade också att de 

själva har ett eget ansvar för att utveckla sin kompetens i enlighet 

med verksamhetens krav. Kompetensutveckling leder enligt studien 

till en ökad tillfredsställelse av sitt arbete och positiva attityder 

infinner sig vilket ger sjuksköterskorna bättre förutsättningar till att 

möta förändringar. Arbetet bör organiseras så att sjuksköterskorna 

ges möjlighet att successivt bredda och fördjupa sin kompetens och 

mångkunnighet i syfte att bidra till utveckling av verksamheten. 

Resultatet i studien visade att handledning, både individuell och i 

grupp, upplevdes vara en viktig del för att utvecklas som 

sjuksköterska. I en studie skriven av Olofsson (2005) visade det sig 
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att sjuksköterskorna via handledning erbjöds möjligheten att ta sig 

tid, sitta ner samt reflektera tillsammans på ett djupare sätt än vad 

de annars kunde. När sjuksköterskorna kämpade i svåra 

arbetsrelaterade situationer så tyckte de att det var viktigt med stöd, 

både från arbetskamrater och från avdelningsföreståndare, för att 

förstå vilket som var det bästa och rätta sättet att agera. Detta ledde 

till att deltagarna kände sig mer självsäkra och trygga i sitt arbete.  

Deltagarna i denna studie beskrev handledning som något mycket 

utvecklande, ett sätt för dem att tillsammans delta i diskussioner 

och uppgradera metoder och tekniker som var bra att använda sig 

av till vissa patientkategorier. Sjuksköterskorna uppfattade även att 

handledningen resulterade i att man själv fick tänka till utan att 

givna svar gavs, vilket upplevdes som väldigt utvecklande. De 

beskrev att handledningen var ett sätt att tillsammans dryfta 

problem och lösningar. Sjuksköterskorna upplevde att de lärde sig 

nya strategier och fick nya infallsvinklar på samma problem. 

Personlig handledning uppskattades där man fick prata utifrån sig 

själv och direkt få feedback på sina tankar och funderingar kring 

olika händelser och situationer på avdelningen.  I studien upplevdes 

att ur livliga diskussioner uppstår många nya tankar och idéer. 

Genom regelbunden handledning upplevde sjuksköterskorna att alla 

kan bidra på lika villkor med sina erfarenheter och synpunkter i 

ständigt pågående samtal. 

 

För att kunna vidareutvecklas upplevde sjuksköterskorna att 

kontinuerlig utbildning var viktigt. Då psykiatrin ständigt utvecklas 

måste sjuksköterskorna hinna med i allt det nya för att inte ge en 

gammalmodig vård till patienterna. Detta skedde först och främst 

via utbildning. Duffield (1996) visade i sin studie att 

vidareutbildning påverkade sjuksköterskan positivt. Sjuksköterskan 

upplevde ökad förmåga att identifiera omvårdnadsproblem och fick 

kunskap som möjliggjorde att forskningsresultat användes i vården. 

Genom kompetensutveckling lärde sig sjuksköterskan att 

ifrågasättandet av vårdstrategier kunde ske på ett mer konstruktivt 
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sätt och att undervisning kunde bedrivas mer professionellt. 

Kunskapsutveckling gav enligt Duffield sjuksköterskan ökad 

kunskap om hälso- och sjukvårdens regelverk. Kunskapssökandet 

ökade och sjuksköterskan blev mer självständig i sitt arbete. 

Rambur, McIntosh, Palumbo och Reiner (2005) visade i sin studie 

att vidareutbildning ökade yrkestillfredsställelsen för den 

individuella sjuksköterskan och att den breddade och fördjupade 

sjuksköterskans kunskap och yrkesidentitet. 

 

Enligt Mooney (2007) är det inte bara teoretisk utbildning som ger 

kunskap och leder till professionell identitet, det är även en 

samtidig socialiseringsprocess in i yrket. Via socialisering kan 

nyanställda på arbetsplatsen bli instruerade gällandes 

tillvägagångssätt, ståndpunkter, värderingar och osagda budskap 

som redan finns och med tiden gradvis anpassa sig till det.  

Sjuksköterskor i studien betonade vikten av att kunna iaktta och 

rådfråga erfarna arbetskollegor för att själv kunna utvecklas och 

utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt. Som ny sjuksköterska 

inom den rättspsykiatriska vården har man inte tillräcklig erfarenhet 

eller teoretisk kunskap för att snabbt etablera sig i sin roll och en 

osäkerhet infinner sig. Tryggheten upplevs infinna sig genom att se 

på de mer erfarna i personalstyrkan och lära sig av dem.  

 

Historiskt sett har sjuksköterskeyrket inom psykiatrin haft en låg 

status och det engagemang som fanns i sjuksköterskans 

professionella identitet och individuella utveckling var tigare lågt 

(Öhlén & Segesten, 1998). Senaste åren har det enligt Hallin och 

Danielson (2007) kommit studier som visar på missnöje hos 

sjuksköterskor gällande sin arbetsplats, sjuksköterskor som också 

väljer att byta karriär. En av de större anledningarna till detta har 

varit avsaknaden av professionell utveckling.  

I denna studie framkommer upplevelser av att man själv är ansvarig 

för sin utveckling. För att man som vårdpersonal ska kunna hjälpa 

patienterna att utvecklas måste ett intresse och positiva attityder 
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mot dem finnas. Detta ansågs försvinna då man som sjuksköterska 

stagnerar i sin profession. För att undvika detta krävs förnyelser och 

nya åtaganden. 

 

Ekvall (1996) beskriver i sin studie ett instrument som mäter den 

organisatoriska strukturen och klimatet för kreativitet och 

innovation. Via instrumentet har Ekvall tittat på faktorer som 

bäddar för ett arbetsklimat där medarbetarna trivs, tänker fritt, tar 

eget ansvar och för utvecklingen framåt. Han har också studerat vad 

som leder till motsatsen, en stagnerande organisation. Han visar hur 

rädsla, prestige och misstro mot nya idéer skapar en spänd, 

konfliktfylld och misstänksam stämning där håglösa medarbetare 

bevakar varandra och inte tar egna initiativ. Vad som utmärkte ett 

kreativt arbetsklimat enligt Ekvalls studie upplevdes enligt 

sjuksköterskorna i denna studie vara densamma. Arbetet upplevdes 

meningsfullt och stimulerande om alla kände att de gjorde en insats. 

Motsatsen är arbetsplatsen där oengagerade medarbetare inte funnit 

sin plats och mest av allt längtar bort från arbetet. Sjuksköterskorna 

upplevde att egna initiativ uppmuntrades och att arbetet lades upp 

individuellt beroende på vilka arbetsuppgifter man hade för dagen. 

Där fanns även upplevelser av att chefen på arbetsplatsen gärna 

lyssnade och uppmuntrade till nya idéer och tankar. De togs emot 

positivt och idéerna fick gärna provas i praktiken. Detta märktes väl 

enligt deltagarna när man hade kommit in i personalgruppen och 

hade funnit trygghet i sin roll. I sjuksköterskornas arbetsmiljö 

upplevdes det alltid vara något på gång och något nytt som hände. 

Detta kunde upplevas som oroande för en del men spännande för de 

flesta. Motsatsen är att allt går sin gilla gång utan överraskningar 

och nyheter vilket då kunde leda till stagnation. Atmosfären på 

arbetsplatsen upplevdes av sjuksköterskorna som otvungen och 

avspänd med mycket skratt och skämt. Också det upplevdes som 

positivt för nya idéer och infall. Några sjuksköterskor nämnde även 

vikten av att kunna reflektera över både sitt egna och patienters 

handlande i olika situationer. Ekvalls instrument används idag i ett 
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flertal studier om kreativa arbetsmiljöer och rekommenderas för att 

utveckla förutsättningar till att lyfta fram organisatorisk innovation. 

 

Slutsats 

Uppdaterade kunskaper och erfarenhet ger en trygg sjuksköterska 

vilket kan bidra till att positiva attityder och intresse fortsätter att 

infinna sig hos denne. Därför behövs det kontinuerlig utbildning 

och handledning för sjuksköterskor för att de ska kunna uppdatera 

sig i vad som händer och även friska upp minnet av vad de tidigare 

lärt sig. Med positiva attityder kan man närma sig patienten, skapa 

förtroende och tillit vilket möjliggör en ökad förståelse för 

patienten och en gemensam omvårdnad.  Detta leder i sin tur till att 

förutsättningar skapas för att omvårdnaden utvecklas och går 

framåt. Studien visar att engagemang, uppmuntran och tillit är 

viktiga för ett kreativt arbetsklimat där stimulerade medarbetare 

bidrar till dynamik och utveckling. Att arbeta inom ett yrke som 

konstant utvecklas krävs det att sjuksköterskan utvecklas i samma 

takt. Den rättspsykiatriska arbetsplatsen erbjuder utveckling av sin 

personal i hög grad men det är upp till var och en att engagera sig. 

Man har mycket att säga till om som sjuksköterska gällande 

verksamheten och man har möjlighet att till stor del vara delaktig i 

verksamhetens utveckling. Dessvärre upplevs en hög 

kompetensnivå inte vara av stor vikt och det flaggas dåligt för 

vidareutbildning av sjusköterskor. Det krävs en hög ambitionsnivå 

hos respektive sjuksköterska för att själv nå utveckling i sin 

profession.  

 

Det är av vikt att ha överblick över den kunskap som används och 

hur ny kunskap införs. Förhoppningsvis kan resultatet av denna 

studie användas som ett instrument för att kontinuerligt 

kvalitetssäkra vården inom den rättspsykiatriska vården.  
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Som förslag på framtida forskning kan vara att genomföra en 

liknande studie men med fokusgrupper. Gruppträffar kan leda till 

gemensamma lösningar och jämförelser.  
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Bilaga 1. Färdighetsutvecklingsschema för sjuksköterskor enligt Benner (1999)  
Stadium  Antal år efter  

sjuksköterskeexam
en  

Kort definition  

Stadium 1: 
Novis  

0  I detta stadium inhämtas teoretisk kunskap och 
uppgifter bryts ner i kontextfria komponenter, som 
kan identifieras utan tidigare erfarenheter inom 
området.  

Stadium 2:  
Avancerad 
nybörjare  

< 0,5  Klinisk kunskapsutveckling handlar om inlärning av 
konkreta praktiska fall i kliniska situationer som 
tidigare bara studerats teoretiskt. Det är fortfarande 
svårt att se sammanhanget; Kliniska situationer 
framstår endast som en serie uppgifter som ska 
lösas.  

Stadium 3: 
Kompetent  

> 2  Detta stadium innebär en tid av analys, planering 
och konfrontation och skiljer sig främst från det 
föregående genom ökad klinisk insikt, teknisk 
skicklighet, organisationsförmåga och förmåga att 
förutse händelseförlopp. Sjuksköterskan har en ökad 
kunskapsnivå och ökade färdigheter men får också 
insikt om begränsningar - hos sig själv och i 
vårdomgivningen. Det krävs nya strategier och nya 
perspektiv för att ta steget till nästa stadium.  

Stadium 4: 
Skicklig  

> 2  
(endast vissa 
sjuksköterskor når 
någonsin detta 
stadium)  

Stadiet markerar övergången mellan den 
kompetenta sjuksköterskan och experten. 
Omvårdnadsutövningen förändras kvalitativt och i 
fem speciella avseende:  
 
• Utveckling av ett engagerat resonemang när 
patienters tillstånd förändras  
 
• Emotionell lyhördhet – man gör vad som behöver 
göras  
 
• Förmåga att upptäcka förändringar i relevans hos 
aspekter på situationen  
 
• Förbättrad och mer differentierad förmåga att 
engagera sig i patienter och anhöriga  
 

Stadium 5: 
Expert  

> 2  
(endast vissa 
sjuksköterskor når 
någonsin detta 
stadium)  

Sjuksköterskan ser helhetsbilden och förlitar sig 
mycket på sin intuition. Kliniskt och etiskt 
expertkunnande är förenat. Utvecklingen av 
expertkunnande förutsätter att sjuksköterskan tar 
ansvaret att leda och visa vägen genom 
reaktionsbaserade handlingar i konkreta situationer.  
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Institutionen för vård- och hälsovetenskap   2009-04-07 
Sundsvall 
 
 
Till dig som arbetar som sjuksköterska  
 
 
Förfrågan om deltagande i en studie inom sluten psykiatri med inriktning mot personalens 
upplevelser av sin egen utveckling i rollen som sjuksköterska. 
 
Det finns inte så mycket forskning idag som visar på hur man som sjuksköterska växer och utvecklas i 
sin roll inom den rättspsykiatriska vården. Det kan vara svårt att finna sin roll och få den säkerhet och 
trygghet som krävs för att man ska kunna vidareutvecklas. Vi är intresserad av att få mera kunskap om 
vilka upplevelser som finns hos personalen när det gäller sin egen utveckling och hur det har gått att 
finna sin professionella roll inom psykiatrin 
Vi som kommer att genomföra studien arbetar som sjuksköterskor på en rättspsykiatrisk avdelning. Vi 
studerar nu specialist utbildningen med inriktning mot psykiatri. I utbildningen ingår det att skriva en 
uppsats på 15 poäng. 
 
 
Studiens syfte är att belysa sjuksköterskors upplevelse av sin professionella utveckling inom 
rättspsykiatrisk omvårdnad. 
 
För att belysa sjuksköterskors utveckling i sin roll inom den rättspsykiatriska vården erbjuds Du att 
delta i en studie, där vi kommer att intervjua Dig om Dina upplevelser i denna fråga. Till varje intervju 
kommer ca 60 minuter att avsättas. Intervjuerna kommer att spelas in på band och skrivs därefter ut i 
text. Materialet kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att utskrifterna kommer att 
avidentifieras och banden kommer att förvaras inlåsta. Deltagandet är frivilligt och möjligheten till att 
avbryta kommer att finnas före, under och efter intervjuerna. Intervjun kommer om möjlighet finns, att 
ske på arbetstid i ett ostört rum i anslutning till avdelningen. Om du upplever intervjusituationen som 
svår kommer handledning att erbjudas.  
 
Studien kommer att presenteras i en D-uppsats i omvårdnad som kommer att finnas tillgänglig på 
Mittuniversitetet. Vid intresse att medverka i studien vänligen anmäl Dig via telefon eller e-mail där vi 
kan bestämma en tid för intervjun. Vid eventuella funderingar är du välkommen att kontakta oss eller 
våra handledare. Vi är tacksamma för Din medverkan. 
 
 
 
Med vänliga hälsningar! 
 
 
 
 
…………………………………….                      ……………………………………  
Anna Larsson                          John Azab  
Leg. Sjuksköterska                        Leg.Sjuksköterska  
Tel:                                              Tel:  
anla0300@student.miun.se                          joaz0400@student.miun.se  
 
 
 
……………………………………..                       …………………………………  
Lars Lilja, Universitetslektor                        Lena Junehag, Universitetsadjunkt / 
doktorand 
Handledare                         Biträdande handledare 
Tel:                         Tel:  
lars.lilja@miun.se                        lena.junehag@miun.se 
Mittuniversitetet, Sundsvall                        Mittuniversitetet, Östersund 
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Bilaga 3. Tabell, Kategori – Formell kunskap 
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Underkategori Kategori 

”Arbetsplatsen kan ju 
erbjuda interna 
utbildningar eller 
konferenser för att 
utveckla medarbetare… 
man måste följa upp 
utbildningen eller omsätta 
den i praktiken, annars får 
man ingen nytta av den. 
Man kan ju inte gå en 
utbildning och sen inte 
använda den för då… 
glömmer man bort den.” 

De utbildningar 
som arbetsplatsen 
kan erbjuda 
uppfattas som 
utvecklande med 
uppföljning och 
möjlighet att 
omsätta den i 
praktiken.  

Utbildning 
utvecklar om 
den följs upp 
och används i 
praktiken 

Utbildning 
utvecklar 
personalen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formell 
kunskap 

”Går man nån utbildning 
som man får använda på 
en gång, ja då kanske det 
blir en liten nytändning, 
man hittar nya sätt att 
bearbeta olika 
problematik som 
patienterna har, kanske få 
lite mer arbetsglädje. 
Annars kan det ju lätt hänt 
bli lite löpande band 
principen, samma dag ut 
och dag in...” 
 

Utbildning som är 
applicerbar på 
arbetsplatsen kan ge 
en nytändning, 
utökad kreativitet 
samt större 
arbetsglädje.  

Utbildning som 
används kan ge 
en nytändning 
och mer 
arbetsglädje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utbildning 
sporrar 
personalen, ger 
arbetsglädje.  

”Som mig som 
sjuksköterska så tror jag 
att det skulle bli väldigt 
tråkigt om man skulle 
stanna upp och inte 
kännas att man utvecklas 
något mer. Jag tror inte 
jag skulle vilja stanna 
kvar inom jobbet för att 
som person tycker jag att 
det är viktigt att man 
utvecklas och att man lär 
sig saker. För då tycker 
jag att det är roligt att 
jobba och det tycker jag 
att mitt jobb är.” 
 

För att trivas på sin 
arbetsplats och vilja 
stanna kvar så 
beskriver 
personalen att 
utveckling är 
nödvändigt. Om 
man utvecklas blir 
det roligt att jobba.  

Utveckling är 
nödvändigt och 
gör att arbetet 
blir roligare. 

”Det kommer ju 
erbjudanden ibland om att 
få gå på föreläsningar och 
så... men jag tycker de 
borde flagga mer för 
vidareutbildningarna som 
sjuksköterska… och 
utbilda vidare än och ta in 
folk från gatan bara. Hur 
ska de kunna tala för att 
de har bra och kompetent 
personal när de bara tar 
in outbildade?” 

Arbetsgivaren 
erbjuder kortare 
utbildningar, men 
lägger inte 
tillräckligt stor vikt 
på att specialisera 
sig som 
sjuksköterska. 
Personal önskar att 
utbildad personal 
ska anställas.  

Personal önskar 
uppmuntran till 
att gå längre 
utbildningar 
samt att 
arbetsgivaren 
bör anställa 
utbildad 
personal.  

Utbildad 
personal ger 
kompetent 
personal.  
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