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Sammanfattning
Sjukvården i Sverige är hårt belastad och det finns en utbredd brist på kompetent
personal såsom specialistsjuksköterskor. Den svenska regeringen beställde därför en
utredning, gällande en översyn av utbildningssystemet. Utredningen, SOU 2018:77,
presenterades hösten 2018. Ett av förslagen till förändringar var att Sverige ska införa
en ny kompetensnivå för sjuksköterskor; Avancerad klinisk specialistsjuksköterska
(AKS). Denna kompetensnivå existerar redan internationellt och kallas då nurse
practitioner/advanced nurse practitioner. Syfte: Att beskriva perspektiv på
utvecklingen av AKS hos specialistsjuksköterskor verksamma inom Barn- och
ungdomspsykiatrisk vård. Metod: Studien genomfördes med semistrukturerade
intervjuer med sju specialistsjuksköterskor. Intervjuerna analyserades enligt kvalitativ
innehållsanalys. Resultat: Sjuksköterskorna var positiva till utvecklingen och
välkomnade möjligheter att utvecklas i sin yrkesroll. De såg också att patienterna
skulle kunna påverkas positivt av att vårdas av sjuksköterskor med hög kompetens.
Det fanns dock farhågor kring hur införande av AKS skulle kunna påverka befintliga
hierarkier och kring att AKS skulle kunna utnyttjas för att ersätta läkare. Det framkom
också att deras egen yrkesroll som specialistsjuksköterskor behöver förtydligas och att
deras kompetens kunde utnyttjas mer än vad som görs idag. Konklusion: Mer
forskning behövs framgent kring yrkesrollen AKS och vad implementeringen kan
innebära för svensk sjukvård och redan befintliga yrkeskategorier.
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Abstract
The Swedish Healthcare system is currently challenged and the lack of specialist
nurses is vast. The government therefore commissioned a review of the education
system; SOU 2018:77. One of the suggested changes was to introduce a new level of
competency: Advanced nurse practitioner (ANP). ANP´s are implemented in many
countries. Aim: To describe perspectives on developing the competency of ANP
within a group of specialist nurses working in the Child- and adolescent psychiatry
department. Method: A qualitative interview study including seven specialist nurses.
The interview material was analysed using qualitative content analysis. Result: The
nurses were mainly positive towards the development of ANP´s and the possibility of
expanding their scope of practice. They also anticipated positive effects for the
patients as a result of this. They expressed concerns regarding the impact to preexisting hierarchies and were fearful that ANP´s might be exploited to replace
doctors. The results also suggested that the roles of specialist nurses might need
clarifications and that their competency might be utilized in a better way.
Conclusion: More studies regarding the development/implementing of an ANP role
in Sweden might affect the health care system and other professionals is required to
help map the path of the future.
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Inledning
Internationellt och i Sverige ses en ökad belastning på sjukvården (Frenk et al., 2010,
SOU 2018:77). Orsakerna till detta bedöms vara komplexa och mångfacetterade. Till
exempel ses ett ökat behov av vård för äldre beroende på att befolkningens livslängd
ökar samt att efterfrågan av högspecialiserad vård inom olika vårdområden ökar i takt
med att utvecklingen går framåt (Delamaire & Lafortune, 2010, Frenk et al., 2010).
Bristen på vårdpersonal med korrekt kompetens är utbredd vilket i sin tur leder till
nedsatt förmåga för sjukvården att möta behoven hos befolkningen. Sammantaget
ställs allt högre krav på en effektiv och kompetent sjukvård (Delamaire & Lafortune,
2010, Frenk et al., 2010).
Även inom psykiatrin växer köerna till både vuxenpsykiatri och Barn- och
ungdomspsykiatrisk vård då allt fler i befolkningen söker vård och utredningar, inte
minst för neuropsykiatriska tillstånd (Conrad & Bergey, 2014). Enligt socialstyrelsen
(2018) har förskrivningen av läkemedel för neuropsykiatriska svårigheter ökat kraftigt
det senaste decenniet, både hos vuxna och hos ungdomar och efterfrågan tycks inte
avta utan snarare öka (Socialstyrelsen, 2018). Befolkningens psykiska ohälsa ökar
generellt, framförallt i gruppen ungdomar 13-15år (Folkhälsomyndigheten, 2018),
vilket ställer stora krav på dagens psykiatriska vård men också samhället i stort.
Kompetenta sjuksköterskor bedöms vara avgörande i arbetet för att möta detta ökade
behov av vård (Frenk et al., 2010). Trots det minskar antalet sjuksköterskor som
specialiserar sig inom flera områden (SOU 2018:77). Detta i kombination med bristen
på specialistsjuksköterskor generellt i Sverige föranledde att utbildningsdepartementet
2017 beställde en översyn av dagens specialistsjuksköterskeutbildningar. Resultatet;
Framtidens specialistsjuksköterska -ny roll, nya möjligheter (SOU 2018:77)
lämnades in till regeringen i november 2018. Denna studie har som ambition att
beskriva perspektiv på ett av förslagen som presenterades i rapporten hos
specialistsjuksköterskor verksamma inom Barn- och ungdomspsykiatri då det bedöms
angeläget att beskriva hur de yrkesverksamma sjuksköterskorna ser på utvecklingen.

Bakgrund
Framtidens sjuksköterska –ny roll, nya möjligheter
I SOU 2018:77 presenteras en översyn gällande aktuellt läge och förslag till
förändring av dagens påbyggnadsutbildningar för sjuksköterskor. Förändringarna
syftar till att öka intresset för vidareutbildning och större kompetens men också till att
höja sjuksköterskors status. Rapporten förordar bland annat ett komplement till
dagens ettåriga specialistprogram med en utökad tvåårig vidareutbildning (SOU
2018:77). Denna tvååriga specialistutbildning leder till kompetensnivån avancerad
klinisk specialistsjuksköterska (AKS) vilket uppnås efter mastersexamen inom valt
område. Titeln AKS föreslås vara förbunden till en yrkeslegitimation vilket skulle
innebära att det förutom dagens legitimation till sjuksköterska skulle införas
ytterligare en legitimation för sjuksköterskor (SOU 2018:77). Förslag till förändringar
av lagtexter, till exempel i Hälso- och sjukvårdslagen, i syfte att innefatta AKS har
lagts. Lagförändringarna föreslås träda i kraft i 1 juli 2020.
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Vårdgivarnas ansvar att kontinuerligt erbjuda kompetensutveckling för vårdpersonal
förtydligas liksom vikten av att lyfta fram befintliga specialistsjuksköterskors
kompetens (SOU 2018:77). Utvecklingen av AKS i Sverige ligger i linje med
utvecklingen internationellt där USA varit i framkant och där alltfler länder i Asien,
Europa och Norden följt efter (Boman, Egilsdottir, Levy-Malmberg, Fagerström,
2018, Delamaire & Lafortune, 2010, Savrin, 2009). Förslaget är utlagt på remiss
under våren 2019.
Nurse practitioner/Avancerad klinisk specialistsjuksköterska
Inom fältet advanced practice nursing, avancerad klinisk omvårdnad, arbetar
sjuksköterskor med flera olika titlar beroende på vilket land man arbetar i. De två
vanligast förekommande är nurse practitioner (NP) eller advanced nurse practitioner
(ANP) (Delamaire & Lafortune, 2010). Översatt till svenska kallas yrkeskategorin
avancerad specialistsjuksköterska (ASS), avancerad klinisk sjuksköterska eller
avancerad klinisk specialistsjuksköterska (AKS) (SOU 2018:77). I denna projektplan
kommer titeln ANP, i relation till internationella perspektiv, respektive AKS, i
relation till skandinaviska perspektiv, att användas som paraplybenämningar för
begreppet.
ANP´s har funnits och verkat i USA sedan 60-talet och i Storbritannien sedan 1970talet. I större delarna av Europa har dock yrkeskategorin fått fäste först under de
senaste decennierna (Delamarie & Lafortune, 2010). Av de nordiska länderna har
Finland tagit täten, där har utbildning till AKS utvecklats sedan 2005 (Åberg &
Fagerström, 2005) och rollen har implementerats väl (Jokiniemi, Haatainen, Meretoja
& Pietilä, 2015). I Norge ligger man steget före Sverige och där ges redan
mastersprogram för sjuksköterskor med flera olika inriktningar såsom geriatrik,
akutsjukvård och familjevård (Boman et al., 2018).
I Sverige startade den första utbildningen till avancerad specialistsjuksköterska 2003
som ett projekt på Högskolan i Skövde (Hallman & Gillsjö, 2005). Programmet
omfattade 60hp och innebar en möjlighet för distriktssjuksköterskor att vidareutbilda
sig. Programmet utvecklades i samarbete med flera svenska myndigheter och
socialstyrelsen samt i samverkan med ett college i Storbritannien (Hallman & Gillsjö,
2005). Utvecklingen av fler program pågår, Linköpings universitet samt Umeå
universitet ger AKS-program med kirurgisk respektive blandad inriktning (Bergström
& Lindh, 2018). Yrkestiteln är dock inte allmänt vedertagen i Sverige idag
(Bergström & Lindh, 2018).
Internationellt arbetar ANP´s ofta självständigt, driver egna kliniker inom primärvård,
diagnosticerar och förskriver läkemedel (Delamarie & Lafortune, 2010). För att arbeta
som ANP krävs sjuksköterskeexamen och utöver det ofta en mastersexamen inom valt
omvårdnadsområde (Delamarie & Lafortune, 2010, Jones, 2018,). En del länder, till
exempel Storbritannien har även satsat på att utbilda erfarna sjuksköterskor i interna
utbildningsprogram för att uppnå tillräcklig kompetens (Delamarie & Lafortune,
2010, Jones, 2018). I många fall genomgår ANP´s också en särskild utbildning för att
licensieras vilket ger dem rätt att förskriva läkemedel specifika för
verksamhetsområdet (Delamarie & Lafortune, 2010). ANP`s har traditionellt sett
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verkat inom primärvården. Under de senaste decennierna har en utveckling dock skett
och de återfinns numera inom de flesta sjukvårdsinriktningarna, inte minst inom
psykiatrin (Delaney & Vanderhoef, 2019, Jones, 2018). I flertalet länder har också en
mängd olika specialistinriktningar utvecklats (Boman et al., 2018, Delamarie &
Lafortune, 2010). ANP´s specialiserade inom psykiatrisk vård har i USA yrkestiteln
Psychiatric Mental Health Nurse Practitioner (PMHNP) (Weber et al. 2012).
PMHNP´s kan vara subspecialiserade inom olika områden av psykiatrisk omvårdnad,
till exempel barn- och ungdomspsykiatri (Weber et al., 2012, Weber, Delaney &
Snow, 2016).
Att sammanfatta innebörden av begreppet ANP är komplicerat då olika kriterier för
yrkestiteln finns i olika länder (Delamarie & Lafortune, 2010). The International
Council of Nurses skriver i en definition av rollen, bland annat, att en ANP ska vara
en sjuksköterska som kännetecknas av expertkunskaper, god förmåga att fatta
komplexa beslut och omfattande klinisk kompetens samt att en mastersexamen
rekommenderas (ICN, 2008).
En review av internationell forskning kring nyckelbegreppen i avancerad klinisk
omvårdnad (Mantzoukas & Watkinson, 2007) har också bidragit till att tydliggöra
ANP´s yrkesroll. I studien fann man flera områden som var utmärkande för en ANP
såsom god förmåga att omsätta kunskap till praktik, analytisk förmåga och kritisk
hållning, skicklighet i klinisk bedömning och beslutsfattande, god egenskap till
professionellt ledarskap och coachning samt nära anknytning till forskning
(Mantzoukas & Watkinson, 2007).
Införande av ANP´s internationellt har inneburit att ändringar i lagstiftning och
regleringar inom sjukvården krävts i de berörda länderna (Delamarie & Lafortune,
2010, SOU 2018:77). Det har också varit avgörande att landets regering aktivt stöttat
utveckling genom att ställa krav på utvecklandet av utbildningsformer och skapa
möjligheter för detta genom t.ex. ekonomiska bidrag (Delamarie & Lafortune, 2010,
SOU 2018:77).
Ur ett patientperspektiv beskrivs positiva erfarenheter av att vårdas av en ANP
(Horrocks, Anderson & Salisbury 2002). Studier som jämfört patienters upplevelser
av vårdmötet med läkare respektive ANP´s i primärvården, har indikerat att
patienterna upplever en större tillfredsställelse och bättre vårdkvalité i det fall de
träffat en ANP än en läkare (Horrocks, Anderson & Salisbury, 2002). Vidare ägnade
ANP´s mer tid till patienten och resultatet av vården var likvärdigt med läkarnas
(Horrocks, Anderson & Salisbury 2002). Två svenska studier som båda undersökt
patienternas upplevelse av att vårdas av en AKS inom primärvård pekar på liknande
resultat (Bergman, Pernehed, Eriksson, Lindblad & Fagerström, 2013, Eriksson,
Lindblad, Möller & Gillsjö, 2018). Patienterna upplevde att AKS ägnade mer tid åt
dem och att AKS hade en mer holistisk hållning till deras problem till skillnad från
läkaren som fokuserade mer direkt på det aktuella hälsoproblemet (Eriksson et al.,
2018).
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Teoretisk referensram
Sjuksköterskans kärnkompetenser
Sjuksköterskans profession utgörs av sex kärnkompetenser. Dessa är; personcentrerad
vård, teamarbete i vården, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för
kvalitetsutveckling, säker vård samt informations- och kommunikationsteknologi
(Furåker & Nilsson, 2013). Nedan följer närmre beskrivningar av kärnkompetenserna
personcentrerad vård, samverkan i team och evidensbaserad vård då det är dessa som
berör sjuksköterskans konkreta arbete med patienter.
Personcentrerad vård
Personcentrerad vård/omvårdnad innebär att sjuksköterskan i sitt vårdande ska utgå
från patientens egna behov, värderingar och föreställningar. Grundtanken är att
vården ska utföras med respekt för varje individs egen integritet och i samförstånd
med den man vårdar. Detta innebär att patienten och de professionella planerar
vården/främjar hälsan gemensamt utifrån patientens upplevelse av sin sjukdom och
dennes egna resurser och förutsättningar (Ekman & Norberg, 2013).
Teamarbete i vården
Tanken att vården utformas bäst om professionella samarbetar i team är väl integrerad
i den svenska vården. Ett väl fungerande teamarbete bidrar till ökad säkerhet för
patienten och stärker kontinuiteten (Carlström, Kvarnström & Sandberg, 2013). Inom
psykiatrin finns en väl förankrad grundsyn att olika professioner, så kallade
interprofessionella team, såsom sjuksköterskor, läkare och psykologer kompletterar
varandra och med sina olika kompetenser gemensamt belyser patientens svårigheter
och resurser mer nyanserat.
Evidensbaserad vård
Att arbeta evidensbaserat innebär att man som professionell använder sig av de
metoder som dels gör mest nytta för patienten och dels är mest kostnadseffektiva
(Johansson & Wallin, 2013).
En förutsättning, för att som vårdpersonal kunna utöva evidensbaserad vård, är att
tillräckliga kunskaper finns kring hur man värderar nya fakta som framkommer t.ex.
via studier och artiklar samt att det finns kompetens att implementera ny kunskap i
vårdarbetet (Johansson & Wallin, 2013). SOU 2018:77 tar upp att det finns behov av
stärka sjuksköterskors möjlighet till just detta då det i dagsläget enligt rapporten inte
erbjuds tillräckliga möjlighet för sjuksköterskor att kontinuerligt vidareutbilda sig
inom sina specialistområden.

Problemformulering
AKS inom psykiatri skulle kunna innebära en möjlighet för kompetensutveckling för
sjuksköterskor som stärker deras ställning inom psykiatrin och erbjuder en bättre
tillgänglighet för vårdsökande. Det skulle dock kunna få konsekvenser för
sjuksköterskans yrkesroll med fokus på psykiatrisk omvårdnad. Det är därför
angeläget att beskriva perspektiven på utvecklingen hos yrkesverksamma
sjuksköterskor.
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Syfte
Syftet med studien var att beskriva perspektiv på utvecklingen av kompetensnivån
AKS med inriktning psykiatri hos specialistsjuksköterskor verksamma inom Barnoch ungdomspsykiatrisk vård.
Frågeställningar
Vilka är sjuksköterskornas tankar kring vad ett införande av denna yrkeskompetens
skulle kunna innebära för dem?
Hur skulle det påverka dem i deras yrkesutövning om de var AKS?
Vad skulle det kunna innebära för andra yrkesverksamma i verksamheten?
Vad skulle det kunna innebära för patienter och den psykiatriska omvårdnaden?
Vad finns det för farhågor/förhoppningar kring denna utveckling?
Vad fanns det för tankar kring utbildningen till AKS och krav på mastersexamen?
Skulle sjuksköterskorna vilja/vara beredda att utbilda sig till AKS?
Vad skulle underlätta för dem att utbilda sig om möjlighet fanns?
Frågeställningarna har legat till grund för utformningen av intervjuguiden (bilaga A).

Metod
Design
Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade intervjuer.
Med semistrukturerade intervjuer avses att intervjun genomförs med öppna frågor som
följer en struktur till skillnad från en intervju med helt öppna frågor (Cristancho,
Goldszmitd, Lingard & Watling, 2018). En intervjuguide användes i detta syfte (bilaga
A). Intervjuerna bearbetades och tolkades enligt Graneheim och Lundmans (2004) modell
för kvalitativ innehållsanalys.

Urval
Urvalet av informanter gjordes enligt modellen purposeful sampling/strategiskt urval
(Palinkas et al., 2015). Beslut fattades kring att sjuksköterskor med specialistutbildning i
psykiatri, verksamma inom Barn- och ungdomspsykiatrisk vård, var väl lämpade att svara
på studiens frågeställningar. Enhetschefer inom Barn- och ungdomspsykiatrisk vård i
södra Sverige tillfrågade sjuksköterskor, som mötte inklusionskriterierna, på sina
respektive enheter, efter att medgivande inhämtats från verksamhetschef. Intresserade
sjuksköterskor erhöll därefter skriftlig information kring studien och om samtycke samt
ett kortfattat informationsmaterial kring begreppet AKS (bilaga B). Detta sammanställdes
då ämnet ännu är relativt okänt och bedömning gjordes att det var av vikt för studiens
genomförande. De sjuksköterskor som därefter önskade delta i studien kontaktades via
telefon eller mail för bokning av intervju.
Detta utmynnade i att sju sjuksköterskor med specialistutbildning i psykiatri,
intervjuades. Sjuksköterskorna arbetade inom flera olika barn- och psykiatriska
verksamheter; telefonrådgivning/triageringsverksamhet, allmänna och specialiserade
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öppenvårdsmottagningar samt inom heldygnsvård. Deras reella kompetens av att arbeta
som specialistsjuksköterskors inom psykiatrisk vård varierade mellan mer än 30-års till 1års erfarenhet. Deras formella kompetens var genomgående hög, tre hade
dubbelkompetens och var också utbildade specialistsjuksköterskor i hälso- och sjukvård
för barn- och ungdomar. Av dessa tre hade två utöver specialistutbildningarna även
utbildningar i psykoterapi såsom kognitiv beteendeterapi och/eller psykodynamisk terapi.

Datainsamling
Intervjuerna ägde rum under feb-mars 2019. De inleddes med en genomgång av
informationsmaterialet i syfte att försäkra att deltagaren läst det samt uppfattat
samtyckeskravet (SFS 2003:460). Därefter genomfördes intervjuerna med stöd av
intervjuguiden för att samtliga informanter skulle erbjudas likvärdig möjlighet att svara
på frågorna. Intervjuerna ägde rum på informanternas arbetsplatser, spelades in på
mobiltelefon och tog ca 30-45minuter. Under intervjuns gång fördes korta anteckningar
kring intryck och reflektioner av författaren. Antalet intervjuer beräknades bli 6-8st
beroende på när insamlat material upplevdes fylligt (Palinkas et al., 2015). Efter sex
intervjuer bedömdes att resultatet, utifrån aktuella frågeställningar och syfte, var mättat.
En sjunde intervju genomfördes trots det, vilket bekräftade bedömningen. Därmed
avslutades datainsamlingen efter sju intervjuer.
Databearbetning och analys
Intervjuerna transkriberades ordagrant i nära anslutning till själva intervjutillfället.
Det transkriberade materialet, analyserades och tolkades därefter enligt kvalitativ
innehållsanalys (Graneheim & Lundman 2004). Denna modell innebär att det
transkriberade materialet bearbetas och tolkas genom att texten läses igenom flera
gånger i syfte att finna meningsbärande enheter vilka belyser frågeställningen. De
meningsbärande enheterna kondenseras med vilket menas att man kortar ner och
koncentrerar innehållet utan att förlora innebörden. De kondenserade enheterna kodas
och sorteras efter likheter och skillnader till underkategorier. Dessa utgör det
manifesta innehållet som, sammanvägt med det latenta innehållet från reflektioner och
intryck, bildar större enheter/huvudkategorier (Graneheim & Lundman, 2004). Nedan
ses ett exempel på hur analysprocessen gått tillväga. Figuren nedan påvisar en
huvudkategori med 3 underkategorier.
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Figur 1. Exempel på analysprocess
Meningsbärande enhet Kondenserad enhet

Kod

Underkategori

men det är ju ett bra steg,
det här med karriärssteg
för sjuksköterskor, att
man inte står still både
utbildningsmässigt och
lönemässigt

Bra med karriärsteg
Utvecklas
utbildningsmässigt och
lönemässigt

Karriärsutveckling

Att avancera
yrkesrollen

Jag tycker det är jättebra
att man utnyttjas mer, att
man blir mer
självständig, utvecklas
mer och får använda sin
kompetens på ett annat
sätt, att man blir mer en
resurs

Bra att kompetensen
utökas och utnyttjas mer

Självständighet

Att bli mer
självständig

Om man själv får dunka
sig lite i ryggen så servar
man ju läkarna väldigt
mycket egentligen, som
man inte får cred för.
Och detta skulle lite vara
ett kvitto på att man har
skaffat sig en
vidareutbildning och att
man har en kompetens

Servar läkare utan att få
erkännande för det

Mer självständig, mer en
resurs

Huvudkategori

Egna
utvecklingsmöjligheter

Kompetens

Att valideras i sin
kompetens

Bevis på kompetens via
vidareutbildning

Forskningsetiska övervägande
Enligt Helsingforsdeklarationen (2018) ska all forskning genomföras enligt de etiska
principerna att värna människors lika värde, att värna integriteten och att värna
självbestämmandet hos de som berörs vilket har eftersträvats i arbetet med denna
studie. Etiskt godkännande för studien har inhämtats från den Lokala
etikprövningsnämnden vid Högskolan i Halmstad (dnr: UI 2019_128). Tillstånd för
att genomföra studien inhämtades från verksamhetschef för BUP. Författaren
försäkrade sig, i enlighet med Etikprövningslagen (SFS 2003:460), om informerat
samtycke. Samtliga deltagare informerades noga, både skriftligt och muntligt om
studiens syfte och metod, att deltagande var helt frivilligt samt att de under studiens
gång hade möjlighet att avbryta sin medverkan, varpå inget material från deras
intervjuer kom att användas i det färdiga resultatet. De informerades även om att alla
personuppgifter hanteras konfidentiellt (Vetenskapsrådet, 2002), att endast författaren
och handledaren har tillgång till inspelat och transkriberat material samt att resultatet
redovisas på gruppnivå för att säkerställa att inga enskilda resultat kan härledas till en
särskild deltagare. I enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR 2016/679) har inga
känsliga personuppgifter dokumenterats eller sparats. Intervjuer och transkriberat
material sparas på ett USB-minne som kommer att förvaras säkert på Högskolan i
Halmstad. Efter att magisteruppsatsen godkänts kommer den att publiceras i DiVA.
Författaren kan också komma att publicera en artikel med uppsatsen som grund.
Inför genomförandet av en studie ska etiska övervägande göras kring valet av ämne
och syfte. Övervägande kring värdet av studien och kring huruvida deltagarna kan
komma till skada ska göras. Studien som genomförts bedöms sannolikt inte kunna
leda till någon skada för deltagarna eftersom syftet varit att beskriva deras syn på
utvecklingen av AKS på ett generaliserande plan.
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Resultat
Analysen av materialet resulterade i fyra huvudkategorier och 10 underkategorier.
Kategorierna kommer att redovisas i löpande text nedan. Citat kommer att användas
för att belysa sjuksköterskornas perspektiv och tankar kring utvecklingen av AKS
inom psykiatri och vad det skulle kunna innebära för sjuksköterskor, patienter och
andra yrkeskategorier inom Barn- och ungdomspsykiatrin.
Figur 2. Kategoriöversikt
Huvudkategori

Underkategori

Att avancera i yrkesrollen
Egna utvecklingsmöjligheter

Att valideras i sin kompetens
Att bli mer självständig
Ökat helhetsansvar för patienten

Påverkan på patientnära arbete

Ökad trygghet för patienten

Ökat fokus på diagnosticering/bedömning/medicin

Samarbete i team
Påverkan på teamarbete
Hierarki

Erfarenhet
Tankar kring utbildningen
Flexibilitet i studiegången

Egna utvecklingsmöjligheter
Samtliga intervjuade sjuksköterskor hade en positiv inställning till utvecklingen av
AKS i Sverige, AKS med inriktning psykiatri och till tanken att kunna utöka sin
kompetens inom det egna området. Upplevelsen av att inte kunna sikta högre efter
avslutad specialistutbildning inom psykiatri och ändå arbeta kliniskt lyftes fram som
ett möjligt skäl till att sjuksköterskor efter en tid söker sig vidare till andra
specialiteter alternativt lämnar sitt kliniska arbete till förmån för forskning eller arbete
inom universitet/högskola. Möjlighet till en AKS utbildning skulle därmed enligt
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sjuksköterskorna kunna innebära att flera kollegor med avancerad utbildning och hög
kompetens stannade kvar inom klinisk verksamhet. En av de intervjuade
sjuksköterskorna uttryckte just detta så här:
… dels tänker jag också att det kan främja att ssk med bra utbildning, som är
duktiga kliniker, väljer att stanna kvar i klinik för att de premieras i det, det
tänker jag är den främsta fördelen för sjukvården i stort.
Att avancera i sin yrkesroll
I intervjuerna framkom att sjuksköterskornas perspektiv på AKS inom psykiatrisk
vård var att det skulle kunna innebära flera positiva förändringar i form av
karriärutveckling. Att erbjudas möjlighet att avancera i sin yrkesroll genom att
utvecklas inom sin egen specialitet och sitt kliniska arbete sågs som en positiv och
stimulerande möjlighet. Att utvecklas och blir mer självständig lyftes också fram som
en fördel. Sjuksköterskorna tog också upp möjligheten till utökade arbetsuppgifter
och möjlighet till en positiv löneutveckling i förhållande till ökad kompetens. Några
av dem uttryckte detta som följer:
Det låter för mig just nu som att det är liksom det högsta man skulle kunna
komma till kanske, så. Och att man i så fall kanske skulle kunna bli delegerad
att göra någonting mer och få mera lön också för sin, dels sin erfarenhet och
sina kunskaper.
… att man inte behöver känna att det är stopp i karriären, att nu får du inte gå
någon mer utbildning, om man känner att jag vill lära mig mer, jag vill plugga
mer, jag kan mer, vill sätta ord på mer.
Och jag tror att om man funderar på att flytta sig men ser att AKS, att komma
upp en nivå, gör att man får en utvecklingsmöjlighet i sin yrkesutövning, och
att det är också taggande och motiverande för ssk. Så tänker jag, att det är
viktigt som karriärmöjlighet.
Att valideras i sin kompetens
Flera av sjuksköterskorna tog upp att en yrkeslegitimation i form av AKS skulle
innebära att deras kompetens på avancerad nivå fick ett formellt erkännande vilket de
indirekt gav uttryck för att de saknade efter specialistutbildningen. De menade att det
var viktigt att en ny yrkesroll, och de eventuella nya ansvarsområden förbundna med
det, var tydligt beskrivna och definierade. En av sjuksköterskorna som var mer kritisk
till utvecklingen av AKS uttryckte sig så här:
Jag förstår ju vad man vill åstadkomma men det känns lite som att man
tillintetgör specialistutbildningen som den ser ut idag. Att om problemet är att
det inte är någon större skillnad så kanske det inte hjälper att införa fler titlar,
tänker jag spontant. Att man kanske kan göra något annat steg till att göra
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specialistutbildningen till något mer än vad den är i dagsläget. Eller lyfta
kompetensen som förhoppningsvis lärs ut på specialistutbildningen.
Det framkom dock längre fram i intervjun att sjuksköterskan i fråga var positiv till
utvecklingen av AKS men att hen inte upplevde att specialistutbildningen värderades
tillräckligt inom verksamheten:
För annars tänker jag att risken kanske blir att den nya, om man inför något
nytt, att den blir lite samma sak att man kanske skriver i annonser; önskvärt
med AKS men sen i slutändan så vet man inte riktigt vad det innebär.
Flera av sjuksköterskorna gav uttryck för att de upplevde att de redan nu hade en god
kompetens men att den kanske inte utnyttjades till fullo och att en formell kompetens
i form av yrkeslegitimation för AKS kanske skulle kunna förändra det. Två av dem
sade sig så här:
Om man själv får dunka sig lite i ryggen så servar man ju läkarna väldigt
mycket egentligen, som man inte får cred för. Och detta skulle lite vara ett
kvitto på att man har skaffat sig en vidareutbildning och att man har en
kompetens.
Och att det också innebär att det är något som knyts till en legitimation att du
får högskolepoäng att det inte bara är fristående kurser som du har gått som
ingen kanske riktigt…, även om det också är bra, så är det kanske ingen som
räknar in det när du söker en tjänst.
Att bli mer självständig
Sjuksköterskorna tog upp att AKS inom psykiatri skulle kunna ha stor påverkan på
självständigheten i deras yrkesutövning. Framförallt kom det fram att en större
självständighet i förhållande till läkarkåren jämfört med hur det ser ut idag hade varit
önskvärt och att det skulle kunna påverka verksamheterna positivt:
Jag tänker att om det innebär, en AKS, att en ssk som har den utbildningen
och är mer spetsad kliniskt, att de, utifrån hur verksamheten ser ut med brister
och köer, att det kan underlätta och få ett bättre flöde att du kan göra mer i
din yrkesutövning självständigt.
Jag ska inte ta över läkarens uppgifter men att jag kanske kan ta lite mer
ansvar och ha det på pappret mer specificerat, vad får jag göra och vad får
jag inte göra och då blir jag inte så beroende av läkaren.
Att kunna fatta egna beslut kring till exempel medicinering sågs som något som skulle
kunna underlätta arbetssituationen för både sjuksköterskor och läkare. Flera av
sjuksköterskorna gav uttryck för att de egentligen redan idag upplevde sig ha
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tillräcklig kompetens för att självständigt fatta sådana beslut, inom den egna
verksamheten, men att de saknade den formella kompetensen för att få lov att göra det
vilket tycktes skapa frustration:
Och just det här att man slipper springa till läkaren för varenda lite fråga för
beslut. Att man själv känner att man kan ta det. Och man växer ju i sin egen
roll också tänker jag.
Men det väl kanske om jag inser att mina råd, som jag kan ge till patienten,
det kommer inte att räcka, det behövs något mer, och det är väl där jag
kanske, eller jag, man, ibland känner att man står och stampar och väntar på
att någon annan ska göra ett jobb som man vet ändå ska göras.
Påverkan på patientnära arbete
Sjuksköterskorna gav uttryck för att införandet av AKS inom psykiatri skulle kunna
ha positiva effekter för patienterna och det patientnära arbetet. Deras syn på patienter
och familjer som de arbetade med genomsyrades av ett holistiskt synsätt och av
grundtankarna i personcentrerad vård. De uttryckte att AKS skulle kunna innebära att
omvårdnadsperspektivet fördjupades och utvidgades av möjligheten att ta ett större
helhetsgrepp kring patientens vård snarare än att det skulle urvattnas till förmån för
mer medicinska inslag:
Jag tror ju att omvårdnaden hade blivit bättre. Sjuksköterskor är ju mer
implementerade i omvårdnad än läkarna är, de är så mycket inne på det
medicinska så ibland missas omvårdnaden. Vi har ju det i oss från dag 1 i
grundutbildningen. Så jag tror också att hade man fått sköta allt själv så hade
man sett helheten och den stora bilden, omvårdnaden och det medicinska i ett.
Så det hade blivit bättre faktiskt.
Man har ju barnets och familjens bästa i fokus, att underlätta för dem och ge
psykoedukation. Det hade nog varit ett komplement till omvårdnaden.
Ökat helhetsansvar för patienten
I intervjuerna gav sjuksköterskorna flera exempel på hur större befogenheter skulle
kunna ge dem möjlighet att utöva en förbättrad vård utifrån ett personcentrerat
perspektiv eftersom de då skulle ha ett bättre helhetsgrepp kring den psykiatriska
omvårdnaden:
Då sköter man ju allting själv. Omvårdnaden och det här med biverkningar
och sånt om de till exempel får aptitnedsättningar, nu har vi ju det också men
att det hade blivit en större del, att man hade tagit hand om allting.
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Och då främjar man ju också, ja, personcentrerat för patienten, nu gör vi
detta, och så här ser det ut, och så, så det tänker jag. Det blir mer
personcentrerad vård och man kan ha allt i samma rum på något sätt.
Ökad trygghet för patienten
En aspekt som lyftes fram i flera av intervjuerna var att ökad självständighet, genom
formell kompetens, också skulle kunna leda till utökad trygghet för patienterna. Detta
i form av dels, en upplevelse av starkare tillit gentemot sjuksköterskorna som vårdar
dem, dels genom att vården bedömdes bli mer säker eftersom att man minskar risken
för missförstånd och fördröjningar av beslut. Angående tilliten till sjuksköterskans
kompetens uttryckte sig en av sjuksköterskorna som följer:
Så tänker jag att när de får höra då att man faktiskt, om man nu skulle bli det
här någon gång då, AKS, då kan de ju känna sig ännu mer trygga för då vet
de ju att den här sjuksköterskan, hon kan verkligen sin sak och hon har både
formell och reell kompetens.
Gällande aspekten av ökad säkerhet för patienter och familjer tänkte flera av
sjuksköterskorna att möjlighet att ta ställning till frågor rörande medicinering skulle
vara positivt. Att kunna fatta beslut kring att höja eller sänka en medicin utan att
behöva konsultera läkare sågs som en fördel. Det bedömdes kunna gagna patienterna
eftersom risken för tidsfördröjning och risken att, till exempel, missa att återkoppla
till patienten/familjen minskade:
Men annars så tänker jag att det är ju nånting man kan följa upp själv, och
sen ser man nästa gång –hur är det idag, är det lika mycket ångest, ska vi
prova det eller, om man nu skulle få lov att sätta in medicin. Det tänker jag att
det lär man sig. Och så tänker jag att familjen i sig skulle känna sig tryggare
om de kunde vända sig till mig och säga –du, vi pratade om det här sist, kan vi
prova det?
…och lättare för familjer och patienter när de kommer om man faktiskt kan ta
ett beslut på plats. För det är lätt också att man tänker att man ska göra
någonting, eller ta ett beslut, så ska man prata med läkaren och sen ska man
ringa upp dem och då är det kanske lätt att det missas –så ökad
patientsäkerhet tror jag.
Ökat fokus på diagnosticering/bedömning/medicin
Inför tanken att en AKS skulle kunna innebära ett ökat fokus på diagnosticering och
medicinering var sjuksköterskorna övervägande positiva gällande medicinering.
Beträffande diagnosticering var en del dem dock mer tveksamma. En farhåga som
lyftes fram var att man från arbetsgivaren skulle förvänta sig att en AKS skulle kunna
ersätta läkare. En av sjuksköterskorna uttryckte sig så här kring just aspekten att
sjuksköterskor skulle kunna komma att diagnosticera mer i sin yrkesroll:
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…att man igen är där, när det handlar om barn och familjer, att man snabbt
måste diagnosticera även utifrån den funktionen, det hade jag nog önskat att
det inte borde vara så.
En annan sade:
Men det är väl en farhåga, vi ska ju liksom inte bli ett läkarsteg till, tycker inte
jag, med huvudinriktning att diagnosticera och medicinera. Det är inte det jag
skulle önska av en sådan vidareutbildning och profession.
Några av sjuksköterskorna tog upp att det dock vore positivt om AKS skulle leda till
att sjuksköterskor fick bli mer aktiva gällande bedömningar och att deras kompetens
skulle utnyttjas bättre då:
Just det här att man utvecklas och får ta mer ansvar själv och kan underlätta
för läkarna. Till exempel, många av underläkarna har inte erfarenhet av
psykiatrin, man kanske kan stötta upp varandra och hjälpa till och göra
bedömningar.
…där man skulle kunna vara till hjälp, att höja kompetensen vad det gäller till
exempel suicidbedömningar och ja, även andra bedömningar. Jobba med
olika instrument.
Flera av sjuksköterskorna uttryckte att det vore positivt med ett utökat medicinskt
ansvar, vilket också återspeglats i tidigare redovisad text gällande ökat helhetsansvar
för patienten. En av dem sade som följer:
Det positiva skulle väl kunna vara att man har än mer medicinska
diskussioner tänker jag. Kanske. Eftersom läkartiderna är begränsade så
tänker jag att som sjuksköterska har man kanske en högre tillgänglighet, och
det är lättare att få råd kanske, att bara komma inom och se efter.
Påverkan på teamarbete
Under intervjuerna ombads sjuksköterskorna reflektera kring vad införandet av AKS
inom psykiatri skulle kunna ha för påverkan på arbetet i förhållande till övriga
yrkeskategorier. Här framkom både tankar kring att det skulle kunna berika teamet
och teamarbetet och att det skulle kunna skapa eller förstärka redan befintliga
motsättningar i arbetsgruppen.
Hierarki
Gällande påverkan på teamarbete kom en del tankar kring hierarkier inom vården upp.
Några av sjuksköterskorna reflekterade kring vad en ny kompetensnivå skulle kunna
innebära för relationerna mellan olika yrkeskategorier. En sjuksköterska uttryckte det
som följer:
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En farhåga jag kan ha, som är mycket inom psykiatrin, det är den här interna
diskussionen om företrädesrätt med diagnossättning och diskussioner, för där
tror jag att sjuksköterskor och läkare har en medicinsk utgångspunkt i sina
grundutbildningar och de ligger närmre varandra, än om man jämför med
kuratorer och psykologer. Att den trögheten eller tillstötningar som blir i de
olika yrkeskategorierna kan bli ytterligare hårdragna, för att ssk premieras
mot läkaren.
Andra tankar som uttrycktes av flera sjuksköterskor berörde huruvida andra
yrkeskategorier möjligen kunde komma att känna sig hotade av en AKS. Tankar fanns
kring att övriga sjuksköterskor på enheten kunde påverkas och deras arbetsuppgifter
kunde bli förändrade vilket kanske inte skulle uppskattas:
Sen finns det ju alltid lite avundsjuka så, typ ”hon ska inte tro att hon är
doktor” liksom om man nu hade gått något sånt och fick ordinera medicin
eller så.
De uttryckte också att utökade befogenheter skulle kunna innebära att andra
yrkeskategorier, såsom läkare, upplevde att AKS inkräktade på deras yrkesområde.
Sjuksköterskorna såg dock också fördelar för läkarna med just detta, att de faktiskt
skulle kunna bli avlastade och ägna sig åt mer komplicerade ärende:
Jag vet inte om det kan vara så att läkarna kan känna sig lite överkörda, för
att de inte blir lika viktiga längre, jag vet inte. Men jag tror också det blir en
avlastning för många doktorer. För överläkarna till exempel, de sitter med
väldigt mycket och kanske de andra läkarna med, som vi då hade kunnat ta.
Samarbete i team
Sjuksköterskorna hade även reflektioner kring hur AKS skulle kunna påverka själva
teamarbetet och samarbetet mellan olika yrkeskategorier. Dessa var av övervägande
positiv karaktär, flera uttryckte att en ökad kompetens i teamet alltid är en tillgång
som bidrar med trygghet i arbetsgruppen:
Fördelarna, om man tänker för kollegor så har du ju en mer välutbildad
kollega som kan, dels kanske ha en bättre dialog men också kunna dela med
sig av sin kunskap.
Gällande samarbetet med läkarna i teamet uttryckte några av sjuksköterskorna att en
högre kompetens skulle kunna förbättra samarbetet med läkarkåren. De betonade
dock att tilliten mellan sjuksköterskor och läkare är viktig och att läkarnas förtroende
för sjuksköterskans kompetens snarare är avhängig den yrkesmässiga relationen än
formell kompetensnivå.
Om läkaren ser vinsten med det och fördelarna med det och inte upplever att
någon kommer in och tassar på ens område, att man är ödmjuk för att det här
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är för att kunna göra det så bra som möjligt och man har en dialog, och också
att läkaren är trygg med att den här sjuksköterskan vet vad hon gör, att dom
vet man går för, och det tänker jag snarare är mer på personnivå än i
yrkeskategori.
En aspekt som också kom upp gällande AKS roll i teamet var att stödet från läkaren
bedöms vara viktigt och att en farhåga rörde kring minskat stöd i förhållande till
kompetensnivå:
…att läkaren på mottagningen kanske inte lägger så mycket tid på den
duktiga sjuksköterskan utan att läkaren jobbar mer med de andra
yrkeskategorier som behöver mer stöd, att man kan bli lite ensam i sin roll.
Tankar kring utbildningen
Samtliga sjuksköterskor delgav tankar kring vidareutbildningen till AKS ur olika
perspektiv. Gällande innehållet i utbildningen fanns en samstämmighet kring att det
borde finnas ett stort fokus på framförallt bedömningar och medicinering men också
på avancerad psykiatrisk omvårdnad och psykoedukation.
Erfarenhet
Sjuksköterskorna ansåg att det vore av värde att de sjuksköterskor som läser vidare till
AKS inom psykiatri hade erfarenhet av att arbeta kliniskt inom psykiatri/ barn-och
ungdomspsykiatri innan man läste vidare. Längden på den kliniska erfarenheten som
de tyckte vore lämplig varierade mellan 1-5år. Anledningen till detta var dels att de
inte bedömde det rimligt att kunna välja en så avancerad utbildning utan att ha någon
tidigare erfarenhet, dels att de menade att de som utbildar sig till AKS ska vara
sjuksköterskor som verkligen brinner för sitt yrke:
Här vill man ju ha dem så är riktigt, riktigt, intresserade och professionella
och välutbildade och som vill någonting. Och det tror jag inte att man vet
riktigt i sig själv förrän man har erfarenhet. Vilken specialitet det än är.
En av sjuksköterskorna uttryckte att det kanske skulle kännas märkligt att få en
nyutbildad AKS utan tidigare erfarenhet som kollega. Hon menade att det skulle
kunna skapa motsättningar om specialistutbildade sjuksköterskor med lång erfarenhet
måste introducera en kollega med högre akademisk utbildning och större
befogenheter men utan reellkompetens.
En annan sade dock så här:
Spontant, min magkänsla, så tycker jag att det låter som att äldre personal är
rädd för att yngre kommer att få högre lön än vad de själva har och därför vill
ha någon form av gräns för när man får läsa det.
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Hen fortsätter:
Men samtidigt tänker jag att det är lämpligt med ett års erfarenhet, som det är
nu för att läsa specialist, men inte något mer än så.
Flexibilitet i studieväg
Samtliga sjuksköterskor som intervjuades var positiva till att själva vidareutbilda sig
till AKS inom psykiatri under förutsättning att de hade ledningens stöd, att de erbjöds
studielön eller tjänstledighet med lön och ett lönelyft efter genomgången utbildning.
Då de redan hade specialiserat sig inom psykiatri uttryckte de önskemål om att kunna
läsa en anpassa variant av utbildningen där de kunde tillgodoräkna sig sina tidigare
studier:
Alltså jag tänker att man borde ha ett flexibelt system, om man då har väldigt
lång erfarenhet och har vidareutbilda sig genom åren, då håller man sig ajour
med många olika saker, att man borde kunna korta ner den.
Det finns ju en stor grupp specialistsjuksköterskor så det borde bli så att man
kan komplettera för att uppnå AKS och inte behöver läsa ett helt
mastersprogram.

Diskussion
Metoddiskussion
Kvantitativa studier bedöms utifrån resultatets validitet och reliabilitet. En kvalitativ
studies resultat saknar dessa mätbara variabler och bedöms istället efter sin
trovärdighet (trustworthiness) (Graneheim & Lundman, 2004). Begreppet
trovärdighet utgörs enligt Graneheim & Lundman (2004) av komponenterna giltighet
(credibility), pålitlighet (dependability) och överförbarhet (transferability).
Giltighetskriteriet berör forskningens fokus och behandlar förhållandet för hur väl,
insamlad data och analysmetoden som använts, lämpar sig för det tänkta syftet.
Pålitlighet i resultatet av studien uppnås om det är bestående över tid och adresserar
frågan om resultatet av insamlad data blir detsamma om man genomför en annan
studie med samma frågeställning, metod och med samma urval av deltagare. För att
detta ska bli möjligt måste transparensen i studien vara sådan att en annan forskare
kan upprepa hela processen. Överförbarhet riktar sig mot möjligheten att generalisera
och överföra slutsatser av resultatet till andra områden. För att förse läsaren med
tillräcklig information för att möjliggöra denna bedömning är det av vikt att hela
forskningsprocessen beskrivs tydligt och transparent med en fyllig förklaring av
resultaten (Graneheim & Lundman, 2004). Nedan följer en beskrivning av vidtagna
åtgärder i strävan att förse läsaren med transparensen som krävs för att en bedömning
av trovärdighet ska vara möjlig.
Beslutet att genomföra en kvalitativ intervjustudie fattades då detta bedömdes vara en
god metod för att uppnå syftet, det vill säga, att få en inblick i hur yrkesverksamma
sjuksköterskor ser på den utveckling av sjuksköterskeyrket som är i annalkande.
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Kvalitativ intervju används för att ge en fördjupad bild av deltagarens upplevelsevärld
och erbjuder en unik möjlighet att ta del av dennes tankar (Cristancho et al., 2018).
Valet att endast intervjua sjuksköterskor med specialistutbildning inom psykiatrisk
vård, och därmed exkludera sjuksköterskor med grundutbildning, gjordes på grundval
av att specialistsjuksköterskorna redan besatt avancerade kunskaper i sitt
yrkesutövande. De bedömdes därmed som bättre lämpade att reflektera, kring hur en
ytterligare avancerad kunskap skulle komma att påverka yrkesutövningen, än kollegor
på grundutbildningsnivå. Att inkludera grundutbildade sjuksköterskor kunde dock
tillfört ytterligare insikter om inställningen gentemot att söka sig till en
vidareutbildning, som förlängts till att omfatta två år, och givit värdefulla kunskaper
kring om de varit beredda att söka sig till en sådan utbildning.
Omfattningen av den aktuella studien innebar dock att en tydlig begräsning gällande
syfte och frågeställningar var nödvändig. Beslutet att förse deltagarna med en
objektiv, kortfattad information (Bilaga B) gällande begreppet AKS togs i samråd
med handledare. AKS är ännu ett tämligen okänt fenomen för många
yrkesverksamma sjuksköterskor och det bedömdes vara av vikt för studiens
genomförande att deltagarna erbjudits tillfälle att reflektera kring begreppet inför
intervjuerna. Länkar till sidor med mer fyllig information innefattades i
informationsbrevet för att säkerställa att samtliga deltagare erbjudits möjlighet att ta
del av ytterligare information. Responsen på informationsbrevet var positiv. Flera av
deltagarna hade viss kännedom om ANP/AKS men kände inte till utvecklingen i
Sverige. I slutet av varje intervju gjordes en kort sammanfattning av intervjun för att
ge deltagaren möjlighet att bekräfta att tankar uppfattats.
Samtliga intervjuer utfördes av uppsatsens författare med stöd av intervjuguide
(bilaga A). Författaren är yrkesverksam som specialistsjuksköterska inom Barn- och
ungdomspsykiatrisk vård vilket kan ses som en fördel då intervjuarens
ämneskunskaper och färdigheter har betydelse för det sociala samspelet och därmed
på intervjuernas utformning och resultat. Det dock att det är av stor vikt för en studies
trovärdighet att förförståelse noga medvetandegörs och beskrivs samt att strävan efter
objektivitet genomsyrar resultatet (Cristiancho et al., 2018). Uppsatsens författare har
lång erfarenhet av att arbeta inom Barn- och ungdomspsykiatrisk vård samt har under
en längre tid också verkat som klinisk lärare för sjuksköterskor på grund- och
avancerad nivå. Intresset för utvecklingsfrågor är stort vilket spelade en viktig roll i
valet av ämne för studien. Ingen av de intervjuade sjuksköterskorna hade en nära
yrkesmässig relation till författaren utan arbetade inom andra verksamheter.
Databearbetning och analys inspirerades av Graneheim & Lundmans (2004) modell
för kvalitativ innehållsanalys. Arbetet med att välja ut meningsbärande enheter, att
kondensera dem och därefter formulera huvudkategorier och underkategorier
genomfördes av uppsatsens författare. Detta kan ses som en svaghet i uppsatsen då ett
resultat som uppnåtts genom kollaboration mellan flera forskare anses bidra till
trovärdigheten (Graneheim & Lundman, 2004). Intervjuguiden som använts
underlättade dock i detta arbete då samtliga intervjuer berört samma områden. Genom
att påvisa exempel på analysschema (Figur 1) har transparens i databearbetningen
eftersträvats. Beslutet att använda rikligt med citat fattades för att belysa resultaten
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och för att bidra till äktheten. Tillgång till stöd av handledare med lång erfarenhet av
kvalitativa forskningsmetoder har också bidragit till att öka resultatens trovärdighet.
Resultatet bedöms sannolikt vara överförbart inom andra områden med liknande
verksamhet, som exempelvis inom Vuxenpsykiatri. Enligt Graneheim och Lundman
(2004) är det dock endast forskarens uppgift att förse läsaren med information, det är
läsaren som avgör om slutsatserna är överförbara även inom andra fält.
Resultatdiskussion
Samtliga intervjuade sjuksköterskor gav uttryck för att det var positivt med utveckling
inom sitt yrkesområde och att de välkomnade nya möjligheter för sjuksköterskor att
vidareutbilda sig. Deras respons avslöjade att de upplevde att karriärvägarna för
närvarande var begränsade. Efter genomgången specialistutbildning finns i dagsläget
inget vidare steg att sträva efter förutom om man vill gå vidare till ett mastersprogram
med fokus på vårdvetenskap och forskning eller om man önskar fördjupa sig i
psykoterapeutiska metoder. För de sjuksköterskor som vill fördjupa sina kunskaper i
kliniskt arbete inom psykiatrin finns idag således bristande utvecklingsmöjligheter.
SOU 2018:77 tar upp just bristen på ett adekvat utbud av fortbildning. Kritik riktas
mot att lärosätena erbjuder för få fristående kurser på avancerad nivå vilket gör det
svårare för specialistsjuksköterskor att tillgodogöra sig ny forskning inom sitt fält och
därmed att arbeta enligt kärnkompetensen Evidensbaserad vård. Gruppen av
intervjuade sjuksköterskor efterfrågade fördjupade kunskaper och författaren tror att
detta är ett problem som sannolikt delas med specialistsjuksköterskor inom andra
verksamheter.
Bergström & Lindh (2018) redogör i sin studie för intervjuer med sju sjuksköterskor
som studerar på ett blandat mastersprogram i Umeå. Dessa sjuksköterskor anger
snarlika anledningar till varför de studerar vidare som de som framkommit i resultatet
av denna uppsats. De anger att de önskar större ansvar och högre professionell status,
har en önskan att utvecklas i sina yrkesroller för att förse patienterna med en
förbättrad vård samt att de vill bidra till utveckling och förändring på sina
arbetsplatser (Bergström & Lindh, 2018).
I resultatet framkom tydligt att de intervjuade sjuksköterskorna arbetade utifrån
kärnkompetensen Personcentrerad vård. De var väl förankrade i sin identitet som
sjuksköterskor med omvårdande som fokus och de gav uttryck för att ett utökat ansvar
i form av medicinering och bedömning skulle komma att komplettera den psykiatriska
omvårdnaden snarare än att konkurrera ut den. Perspektivet att en utveckling av AKS
kan vidareutveckla det medicinska synsättet och utvidga det till att innefatta ett mer
holistiskt synsätt, alternativt, ge en bredare och mer mångfacetterad syn på patienten,
tas upp i flera andra studier som berör utvecklingen av AKS (Bergström & Lindh,
2018, Boman et al., 2018, Wisur-Hokkanen, Glasberg, Mäkela & Fagerström, 2015).
De intervjuade sjuksköterskorna var dock inte lika positiva avseende diagnostik
vilket möjligen berodde på att deras arbetsuppgifter inte innefattade denna
arbetsuppgift i någon formell omfattning. Det fanns också en farhåga att diagnostiken,
i större utsträckning än det medicinska ansvaret, skulle påverka
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omvårdnadsperspektivet negativt. Andra farhågor som beskrevs kring AKS var också
att de skulle kunna komma att ersätta underläkare eller läkare antingen på grund av
personalbrist eller på grundval av ekonomiska skäl. Denna farhåga tas även upp i en
annan studie som berör utvecklingen av AKS i Norge (Boman et al., 2018). I de allra
flesta fallen som beskrivs i internationella studier, arbetar ANP´s dock i team
tillsammans med läkare (Delamaire & Lafortune, 2010), vilket torde vara en rimlig
modell även vid införande av AKS i Sverige. Internationella studier som tittat på
ekonomiska fördelar/nackdelar med ANP´s pekar på att kostnaderna i de flesta fallen
är något minskade eller likvärdiga. I vissa fall ses även att ett teamarbete mellan
ANP´s och läkare till och med kan leda till förhöjda kostnader vilket borde minska
risken för ekonomiska incitament för ett införande av AKS i Sverige (Delamarie &
Lafortune, 2010, Hollinghurst, Horrocks, Anderson, Salisbury, 2006).
De intervjuade sjuksköterskorna ombads delge sina tankar kring teamarbete och hur
införandet av AKS skulle kunna påverka hierarkiska strukturer och samarbete. Det
bedömdes som en viktig fråga då kärnkompetensen Teamarbete i vården är
grundläggande i vårdarbetet. Deras reflektioner var till största delen positiva även om
vissa farhågor kring förändring i relationerna mellan AKS, sjuksköterska, läkare och
övrig vårdpersonal fanns. Wisur-Hokkanen et al. (2015) har genomfört en studie om
faktorer som främjar eller hindrar AKS, som är yrkesverksamma i Finland, i deras
arbete. De menar att ett välfungerande samarbete med gott stöd från läkare i teamet är
nödvändigt för att AKS ska kunna utvecklas i sin yrkesutövning. Vidare beskriver de
att en del av deltagarna i studien upplever att övrig personal ibland inte har tillräckliga
kunskaper/förståelse kring AKS yrkeskompetens vilket leder till en känsla av
utanförskap i teamet (Wisur-Hokkanen et al., 2015). Slutligen tar de upp vikten av att
det finns en tydlighet och ett gott stöd från ledningen, för en lyckad implementering
av yrkesrollen AKS, något som även de intervjuade sjuksköterskorna i denna studie
betonade. Behovet av stöd från teamet lyfts även i en annan studie från Australien
(MacLellan, Levett-Jones & Higgins, 2014). Där konstateras att det är av stor vikt att
teamet anpassar sig till de utmaningar som blir konsekvensen av förändringar i
yrkesrollen och att mentorskap kan vara en framgångsrik modell för implementering.
Behovet av tydlighet kring yrkesrollen belyses även i studien av Boman et al. (2018).
Deras studie undersöker synen på utvecklingen av AKS hos sjuksköterskor
yrkesverksamma på en norsk akutavdelning. Likheter finns med denna studie då den
fokuserar på deltagarnas tankar och perspektiv gällande ett fenomen som ännu inte
implementerats. Boman et al. (2018) beskriver att deltagarna reflekterar kring att
utvecklingen av AKS kan upplevas som ett hot gentemot övriga kollegor. Farhågor
lyfts även kring att förändring av arbetsuppgifter i den nya rollen skulle kunna
påverka övriga sjuksköterskor negativt och förminska deras kompetens. Dessa
reflektioner framkom även hos några av de intervjuade sjuksköterskorna i
föreliggande studie.
I SOU 2018:77 anges inte att något krav på tidigare erfarenhet ska reglera
intagningen. Ursprungligen ingick det inte någon fråga om sjuksköterskornas tankar
kring behov av erfarenhet innan eventuell vidareutbildning till AKS i intervjuguiden.
Då frågan kom upp i de två första intervjuerna, och därmed bedömdes angelägen,
lades den till i intervjuguiden. De intervjuade sjuksköterskorna ansåg att erfarenhet av
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psykiatrisk vård borde vara ett krav för vidareutbildning till AKS inom psykiatri.
Deltagarna i studien av Boman et al. (2018) betonar, liksom i föreliggande studie,
vikten av tidigare yrkeserfarenhet inför arbete som AKS. De menar att det är viktigt
att utveckla en yrkesmässig intuition för att kunna bli en kompetent AKS.
De intervjuade sjuksköterskorna såg positivt på möjligheten att få ett utökat
medicinskt ansvar. Flera gav uttryck för att de redan hade goda kunskaper kring
medicinering inom sitt område och att möjligheten att självständigt kunna ordinera
och justera doser av välkända mediciner skulle kunna påverka patienterna positivt.
Eriksson et al. (2018) beskriver dock i sin studie att patienterna inte upplever att det är
ett problem, att de AKS som de möter i primärvården, inte självständigt kan ordinera
medicin. Patienterna är ändå mycket nöjda med bemötandet och den vård de erbjuds.
Således kan det vara så att utökat medicinskt ansvar inte är av så stor betydelse för
patienterna som flera av de intervjuade sjuksköterskorna i denna studie förmodade
utan att kompetent och holistiskt bemötande värderas högre.
Specialistutbildningen inom psykiatri verkade ha bidragit till att de intervjuade
sjuksköterskorna upplevde sig trygga i sin yrkesroll och de hade samtliga en hög
formell kompetens. Flera av dem tog dock upp att yrkeslegitimationen förbunden med
AKS skulle kunna erbjuda en tydlighet kring den kunskap och kompetens man
tillägnat sig i studierna. Detta skulle i sin tur kunna leda till en tydligare roll i
vårdarbetet. I flera av intervjuerna kunde skönjas att sjuksköterskorna upplevde en
frustration gällande att de inte tilläts använda sitt yrkeskunnande i tillräcklig
omfattning i dagsläget. Detta berodde dels på rådande lagstiftning dels på att de inte
tycktes uppleva att arbetsgivaren utnyttjade deras kompetens till fullo.
Sjuksköterskor med grundutbildning har idag varierande formella kunskaper i
psykiatri. Psykiatrisk omvårdnad ingår obligatoriskt i samtliga Sjuksköterskeprogram
i Sverige och utgörs av både teoretiska studier och verksamhetsförlagd utbildning
(Spånberg & Tenhunen, 2017). Omfattningen varierar dock beroende på vilket
lärosäte som ger utbildningen. Av de 180hp som utgör programmet varierar
procentandelen för omfattningen av studier av psykiatrisk ohälsa mellan 3,1- 11
procent vilket visar på att kunskaper i psykiatrisk omvårdnad skiljer sig markant inom
gruppen grundutbildade sjuksköterskor (Spånberg & Tenhunen, 2017). Fördjupade
kunskaper torde därför anses värdefullt vid kliniskt arbete inom psykiatrin och
värderas högt av arbetsgivare. I dagsläget är det dock, på grund av personalbrist, inte
möjligt att endast anställa specialistutbildade sjuksköterskor. De flesta arbetsplatser
inom Barn- och ungdomspsykiatrisk vård består av en mixad grupp med
sjuksköterskor med varierande formell och reell kompetens. Skillnaderna mellan
arbetsuppgifter hos en grundutbildad sjuksköterska och en specialistutbildad är inte
tydligt definierade inom barn- och ungdomspsykiatrin idag vilket kanske bidrar till en
otydlig roll för specialistsjuksköterskor.

Konklusion
Resultatet av denna studie utmynnade i fyra huvudkategorier baserade på de
intervjuade sjuksköterskornas perspektiv på kompetensutveckling. Huvudkategorierna
Egen utveckling, Påverkan på patientnära arbete, Påverkan på teamarbete samt
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Funderingar kring utbildningen beskriver deras reflektioner och tankar kring hur
införandet av kompetensnivån AKS inom psykiatri skulle kunna påverka innehållet
och kvalitén i vården och vad det skulle kunna innebära för personalen och
patienterna. De beskrev också vad de såg som önskvärt i förhållande till ledning och
lärosäten. Sjuksköterskorna var genomgående positiva till kompetensutveckling och
särskilt positiva till en möjlighet att få utveckla sin kliniska kompetens.
Huruvida AKS inom psykiatri kommer att bli verklighet i framtiden är alltjämt för
tidigt att uttala sig om. Förslaget i SOU 2018:77 att skapa en ny kompetensnivå med
egen yrkeslegitimation har fått kritik av bland annat vårdförbundet. Det framstår dock
som tydligt att det finns ett stort intresse för utvecklingsmöjligheter inom gruppen
specialistsjuksköterskor yrkesverksamma inom Barn- och ungdomspsykiatrisk vård i
södra Sverige. Det finns också en tydlig vilja att få erkännande och användning av
befintlig kompetens samt en strävan efter att erbjuda en lättillgänglig och
högkvalificerad vård till de patienter och familjer som söker sig till verksamheterna.
Förhoppningen är att denna studie bidrar till en dialog inom Barn- och
ungdomspsykiatrin kring hur man kan arbeta för uppnå detta även innan en eventuell
utbildning till AKS inom psykiatri är framtagen. Vidare behövs ytterligare forskning
kring hur utvecklingen mot AKS skulle kunna påverka den svenska sjukvården och en
tydlig rollbeskrivning behövs. Forskning är också nödvändig för implikationer kring
vad det kan tillföra vården och för att konsensus om vägen framåt ska kunna nås.

21

Referenser
Bergman, K., Pernehed, U., Eriksson, 1., & Fagerström, L. (2013). Patients
satisfaction with the care offered by advanced practice nurses: a new role in
Swedish primary care. International Journal of Nursing Practice, 19(3), 326333. doi.org/10.1111/ijn.12072
Bergström, P., & Lindh, V. (2018). Developing the role of Swedish advanced practice
nurse (APN) through a blended learning master´s program: Consequence of
knowledge organisation. Nurse Education in Practice, 28(1), 196-201.
doi:10.1016/j.nepr.2017.10.030
Boman, E., Egilsdottir, H.,Ö., Levy-Malmberg, R., & Fagerström, L. (2018).
Nurses´understanding of a developing nurse practitioner role in the norwegian
Emergency care context: A qualitative study. Nordic Journal of Nursing
research, 39(1), 47-50. doi.org/10.1177/2057158518783166
Carlström, E., Kvarnström, S., & Sandberg, H. (2013). Teamarbete i vården. I A-K.
Edberg (red.), Omvårdnad på avancerad nivå: kärnkompetenser inom
sjuksköterskans specialistområden. (1. uppl., s. 63-102). Lund:
Studentlitteratur
Christiancho, S., Goldszmidt, M., Lingard, L., & Watling, C. (2018). Qualitative
research essentials for medical education. Singapore Medical Journal. 59(12),
622-627. doi: 10.11622/smedj.2018093
Conrad, P., & Bergey, M. (2014). The impending globalization of ADHD: Notes on
the expansion and growth of a medicalized disorder. Social science and
medicine (122), 31- 43. doi: 10.1016/j.socscimed.2014.10.019
Dataskyddsförordningen, The general data protection regulation, GDPR. (2016/679).
Hämtad från: https://www.datainspektionen.se/lagar-regler/dataskyddsforordningen/
Delamaire, M., & Lafortune, G. (2010). Nurses in advanced roles: A description and
evaluation of experiences in 12 developed countries. OECD Health Working
Papers, No 54, OECD Publishing, Paris. doi.org/10.1787/5kmbrcfms5g7-en
Delaney, K,R. & Vanderhoef, D. (2018). The psychiatric Mental Health Advanced
Practice Registered Nurse Workforce: Charting the future. Journal of the
America Nurses Association, 25(1), 11-18. doi.org/10.1177/1078390318806571

Ekman, I., & Norberg, A. (2013). Personcentrerad vård –teori och tillämpning. I A-K.
Edberg (red.), Omvårdnad på avancerad nivå: kärnkompetenser inom
sjuksköterskans specialistområden. (1. uppl., s. 30-31). Lund: Studentlitteratur
Eriksson, I., Lindblad, M., Möller, U., & Gillsjö, C. (2018). Holistic health care:
Patient´s experiences of health care provided by an Advanced Practice Nurse.
International Journal of Nursing Practice. 24(1), 1-7.
doi.org/10.1111/ijn.12603
Frenk J., Chen L., Bhutta A Z., Cohen J., Crisp N., Evans T., …Zurayk H. (2010). Health
professionals for a new century: transforming education to strengthen health
systems in an interdependent world. The Lancet, 376(4), 1923-1958. doi:
10.1016/S0140-6736(10)61854
Furåker, C., & Nilsson, A. (2013). Kompetens, kunskap och lärande. I J. Leksell, & M.
Lepp (red.), Sjuksköterskans kärnkompetenser. (1. uppl., s. 15-36).
Stockholm: Liber

Folkhälsomyndigheten (2018). Varför har den psykiska ohälsan ökat bland barn och
unga i Sverige?-Kortversion. (Artikelnummer: 18023-1). Hämtad från
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/ab5e6aed7dd642418a814
4c6e08badd2/varfor-psykiska-ohalsan-okat-barn-unga-18023-1-webbkortversion.pdf
Graneheim, U.H. & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing
research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse
Education Today, 24(2), 105-112. doi:10.1016/j.nedt.2003.10.001
Hallman, E-B., Gillsjö, C. (2005). Avancerad specialistsjuksköterska –från idé till
verklighet. Vård i norden, 25(3), 76-78. doi:10.1177/010740830502500317
Hollinghurst, S., Horrocks, S., Anderson, E., Salisbury, C. (2006). Comparing the
cost of nurse practitioners and GP´s in primary care: modelling economic
data from randomised trials. British journal of general practice, 56(528) 530535. https://bjgp.org/content/bjgp/56/528/530.full.pdf
Horrocks, S., Anderson, E. & Salisbury, C. (2002). Review: nurse practitioner
primary care improves patient satisfaction and quality of care with no
difference in health outcomes. Evidence-Based Nursing, 5(4), 121.
doi.org.ezproxy.bib.hh.se/10.1136/ebn.5.4.121
ICN (2008), Definition and characteristics of the role. Hämtad från
https://international.aanp.org/Practice/APNRoles
Johansson, E., & Wallin, L. (2013). Evidensbaserad vård. I A-K. Edberg (red.),
Omvårdnad på avancerad nivå: kärnkompetenser inom sjuksköterskans
specialistområden. (1. uppl., s. 103-145) Lund: Studentlitteratur

Jokiniemi, K., Haatainen, K., Meretoja, R., Pietilä, A.M. (2015). The future of the
clinical nurse specialist role in Finland. Journal of Nursing Scholarship, 47
(1), 78-86. doi:10.1111/jnu.12109
Jones, B. (2018). Practice characteristics of nurse practitioners in mental health and
psychiatric settings. Archives of Psychiatric Nursing, 32(4), 599-603.
doi:/10.1016/j.apnu.2018.03.012
Lag om etikprövning av forskning som avser människor. (SFS 2003:460) Hämtad
från https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/lag-2003460-om-etikprovning-av-forskning-som_sfs2003-460
MacLellan, L., Levett-Jones, T., & Higgins, I. (2014). Nurse practitioner role
transition: A concept analysis. Journal of the American Association of Nurse
Practitioners, 27(7), 389-397. doi:10.1002/2327-6924.12165
Mantzoukas, S., & Watkinson, S. (2007). Review of advanced nursing practice: the
international literature and developing the generic features. Journal of Clinical
Nursing, 16(1), 28-37. doi:10.1111/j.1365-2702.2006.01669.x
Palinkas, L., Horowitz, S., Green, C., Wisdom, J., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015).
Purposeful Sampling for Qualitative Data Collection and Analysis in Mixed
Method Implementation Research. Administration And Policy in Mental
health, 42(5), 533-44. doi:10.1007/s10488-013-0528-y
Savrin, C. (2009). Growth and development of the nurse practitioner role around the
globe. Journal of Pediatric Health Care, 23(5), 310-314.
doi:10.1016/j.pedhc.2008.10.005
Socialstyrelsens publikationer. (2018). Fortsatt ökad användning av ADHD-.
läkemedel 2017. Artikelnummer: 2018-3-30. Hämtad från
https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2018/2018-3-30
Spånberg, E., Tenhunen, E. (2017). Psykiatrisk omvårdnad i svenska sjuksköterskeprogram: En tvärsnittsstudie. Magisteruppsats vid Röda Korsets Högskola.
oai:DiVA.org:rkh-2413
Statens offentliga utredningar. (2018). Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll,
nya möjligheter. SOU 2018:77. Hämtad från
https://www.regeringen.se/4ab6f6/contentassets/6f67c0e786f0491899a98579a
002508c/framtidens-specialistsjukskoterska--ny-roll-nya-mojligheter-sou201877
Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom
humanistisksamhällsvetenskaplig forskning. Vetenskapsrådet. Hämtad från
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf

Weber, M., Delaney, K., McCoy, K., Snow, D., Scharf, M., & Brackley, M. (2012).
Quality and Safety Graduate competencies in Psychiatric Mental Health Nurse
Practitioner Education. Archives of Psychiatric Nursing, 26(5), 350-357.
https://doi.org/10.1016/j.apnu.2012.06.005
Weber, M., Delaney, K., & Snow, D. (2016). Integrating the 2013 Psychiatric Mental
Health NP Competencies Into Educational Programs: Where Are we now?
Archives of Psychiatric Nursing, 30(3), 425-431.
doi:10.1016/j.apnu.2015.12.004
Wisur-Hokkanen, C., Glasberg, A-L., Mäkela, C., Fagerström, L. (2015). Experiences
of working as an advanced practice nurse in Finland –the substance of
advanced nursing practice and promoting and inhibiting factors. Scandinavian
Journal of Caring Sciences, 29(4), 793-802. doi:10.1111/scs.12211
World Medical Association Declaration of Helsiniki (2018). Ethical principles for
medical research involving human subjects. Hämtad från
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethicalprinciples-for-medical-research-involving-human-subjects/
Åberg, J., & Fagerström, L. (2005). Åberg, J., & Fagerström, L. (2005). Expert nurse
-a finnish version of nurse practitioner –a possibility for nurses in developing
their clinical competence. Vård i Norden, 25(3), 84-87.
doi.org/10.1177/010740830502500319

Bilaga A

Intervjuguide
Allmänna frågor
-

-

Hur länge arbetat inom psykiatri/barnpsykiatri? Hur länge som spec.ssk? Har
du annan vidareutbildning som är relevant för ditt arbete inom barn- och
ungdomspsykiatri?
Har du läst igenom infobladet? Genomgång av konfidentialitet och samtycke.

Frågor
-Hur ser du på fenomenet AKS och utvecklingen av denna nya kompetensnivå i
Sverige?
-Hur ser du på/vad har du för tankar kring det i relation till arbete inom
BUP/psykiatri?
-Vad ser du för fördelar/nackdelar för sjuksköterskor och patienter, andra
personalkategorier och samhället om AKS med inriktning psykiatri skulle bli
verklighet?
-Vad har du för förhoppningar/farhågor?
-Vad tror du införandet av AKS med inriktning psykiatri skulle innebära för den
psykiatriska omvårdnaden?
-Hur ser du på kravet på masterexamen och förlängd vidareutbildning för att verka
som avancerad klinisk sjuksköterska?
-Hur tänker du kring behov av erfarenhet inför studie/arbete som AKS?
-Skulle du vara intresserad av att arbeta som AKS alternativ vara beredd att
vidareutbilda dig? Vilka omständigheter skulle kunna påverka din inställning?
-Har du några andra reflektioner?

Bilaga B
Kompletterande information gällande begreppet ANP/AKS
Inom fältet advanced practice nursing, avancerad klinisk omvårdnad, arbetar sjuksköterskor
med flera olika titlar beroende på vilket land man arbetar i. De två vanligast förekommande är
nurse practitioner (NP) och clinical nurse specialist (CNS). Översatt till svenska kallas
yrkeskategorin avancerad specialistsjuksköterska (ASS), avancerad klinisk sjuksköterska eller
avancerad klinisk specialistsjuksköterska (AKS). I denna skrift kommer titlarna ANP och
AKS att används som paraplybenämningar för begreppet.
ANP´s har funnits och verkat i USA sedan 60-talet och i Storbritannien sedan 1970-talet. I
större delarna av Europa har dock yrkeskategorin fått fäste först under de senaste decennierna.
Finland tillhör det land som varit i framkant inom utvecklingen i Norden.
I Sverige startade den första utbildningen till avancerad specialistsjuksköterska 2003 som ett
projekt på Högskolan i Skövde. Programmet omfattade 60hp och innebar en möjlighet för
distriktssjuksköterskor att vidareutbilda sig och utvecklades i samarbete med flera svenska
myndigheter och socialstyrelsen samt i med ett college i Storbritannien. På Linköpings
universitet erbjuds i dagsläget ett mastersprogram med inriktning kirurgi som leder till
ASS/AKS examen. I Sverige finns i dagsläget ca 30st yrkesverksamma ASS/AKS.
För att arbeta som ANP krävs sjuksköterskeutbildning och utöver det ofta en mastersexamen
inom valt omvårdnadsområde men i en del länder, t.ex. i Storbritannien har man satsat på att
utbilda erfarna sjuksköterskor i interna utbildningsprogram för att uppnå tillräcklig
kompetens. I många fall genomgår ANP´s också en särskild utbildning för att licensieras
vilket ger dem rätt att förskriva vissa läkemedel. ANP`s har traditionellt sett verkat inom
primärvården. Under de senaste decennierna har en utveckling dock skett och de återfinns
numera inom de flesta sjukvårdsinriktningarna i USA, inte minst inom psykiatrin där de
räknas som tillgångar på framförallt öppen- och primärvårdsnivå. I USA har således en
mängd olika specialistinriktningar utvecklats. ANP´s specialiserade inom psykiatri har
yrkestiteln Psychiatric Mental Health Nurse Practitioner (PMHNP). PMHNP´s kan också vara
subspecialiserade inom olika områden av psykiatrisk omvårdnad, till exempel barn- och
ungdomspsykiatri. ANP´s arbetar ofta självständigt, driver egna kliniker inom primärvård och
förskriver ofta läkemedel.
Att sammanfatta innebörden av begreppet ANP är komplicerat då olika kriterier för
yrkestiteln finns i olika länder. The International Council of Nurses (ICN) har gjort följande
förslag till definition:
“A Nurse Practitioner/Advanced Practice Nurse is a registered nurse who has
acquired the expert knowledge base, complex decision-making skills and clinical
competencies for expanded practice, the characteristics of which are shaped by the
context and/or country in which s/he is credentialed to practice. A Master’s degree is
recommended for entry level” (ICN, 2008).
Länkar för mer information:

https://www.regeringen.se/4ab6f6/contentassets/6f67c0e786f0491899a98579a002508
c/framtidens-specialistsjukskoterska--ny-roll-nya-mojligheter-sou-201877
https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/nurses-in-advancedroles_5kmbrcfms5g7-en
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