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Bakgrund:  Intensivvårdssjuksköterskan kan med sin specialistkompetens identifiera,
agera och förebygga risker för patienter  som sviktar i  sitt  hälsotillstånd. Forskning
indikerar  att  kontinuerlig  kompetensutveckling  är  viktig  för  att
intensivvårdssjuksköterskan  ska  känna  sig  trygg  i  sin  yrkesroll  och  för  att
patientsäkerheten  ska  förbättras. Syfte:  Syftet  med  denna  studie  var  att  beskriva
intensivvårdssjuksköterskornas upplevelser av möjligheterna till kompetensutveckling
i relation till patientsäkerhet. Metod: En kvalitativ metod har använts för att på bästa
sätt besvara syftet. Datainsamlingen genomfördes med sex stycken intervjuer på två
intensivvårdsavdelningar. Intervjuerna har analyserats med kvalitativ innehållsanalys
som  beskriven  av  Krippendorff  (2004). Resultat:  Resultatet  mynnar  ut  i  tre
huvudkategorier.  Den  första  kategorin  visar  på  de  befintliga  möjligheterna  med
förbättringar  och  kollegialt  lärande.  De  möjligheter  som  erbjuds  kräver  även  att
individen tar sitt ansvar. Den andra kategorin pekar på begränsningar av möjligheterna
som ekonomi, tidsbrist, attityder och prestige. Den tredje och sista kategorin behandlar
avsaknad av möjligheter till  kompetensutveckling där intensivvårdssjuksköterskorna
kände  ett  behov av  anpassad  kompetensutveckling  och helhetstänkande.   Slutsats:
Intensivvårdssjuksköterskor  upplever  att  de  har  goda  möjligheter  till
kompetensutveckling i relation till patientsäkerhet inom vissa områden. Möjligheterna
kan  ytterligare  förbättras  genom  ett  helhetstänkande  och  en  mer  anpassad
kompetensutveckling.  Genom  att  uppmärksamma  problem  med
patientsäkerhetskulturen  kan  även  det  kollegiala  lärandet  stärkas.
Kompetensutvecklingen  bör  rikta  sig  till  både  intensivvårdssjuksköterskornas
yrkeskategori och till dem som individer.



Abstract

Title: Intensive care nurses possibilities for 
competence development 
related to patient safety.

Faculty: Health, Science and Technology

Course: Degree project – nursing, 15 ECTS

Author: Malin Hanisch

Supervisor: Anna Nordin and Mona Persenius

Examiner: Marie-Louise Hall-Lord

Pages: 36

Date for the examination: Juni 2016

Key Words: Competency Based Education, Intensive 
Care Unit, Nurse, Patient safety

Background: With their expertise knowledge the Intensive care nurse identify, act and
prevent risks for critical ill patients. Research indicate the importance of continuous
professional  development  to  make  the  Intensive  care  nurse  feel  confident  in  their
profession and to improve patient safety. Purpose: The purpose of this study was to
describe  Intensive  care  nurses  possibilities  for  competence  development  related  to
patient safety. Method: In order to answer the purpose in best possible way, the study
was conducted with a qualitative approach. Six interviews were used as data collecting
method  in  two   separate  Intensive  care  units.  The  interviews  were  analysed  with
Krippendorff’s (2004) qualitative content analysis. Result:  The result revealed three
main categories. The first main category illustrates the already existing possibilities
and describes improvements,  collegiate competence development but also demands
individual responsibility.  The second category deals with the existing limitations of
possibilities  such  as  financial  issues,  lack  of  time,  attitudes  and  prestige  among
colleagues.  The third category deals with the lack of possibilities where the Intensive
care  nurse  felt  a  need  of  individualized  competence  development  and  a  holistic
approach. Conclusion: Intensive  care  nurses  described  good  possibilities  of
competence development related to patient safety in some areas. Improvements can be
made by a holistic approach, individual and professional adaptation. To improve the
collegial learning the Patientsafety culture have to be acknowledged and highlighted.
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Bakgrund

Sjuksköterskor spelar en nyckelroll för att  hälso- och sjukvården ska fungera både i
vardagen  och  kriser  enligt  World  Health  Organization  (WHO,  2010).  Framtidens
sjuksköterskebemanning  är  bekymmersam  (Aiken,  Sloane,  Bruyneel,  Heede  och
Sermeus, 2012), enligt Aiken et al. (2012) planerade 20 - 50 % av sjuksköterskorna i
tolv  europeiska  länder,  däribland  Sverige  och  Norge,  att  sluta  på  sin  nuvarande
arbetsplats inom ett år. Av dessa planerade 20 - 40% att lämna sjuksköterskeyrket helt
(Aiken  et  al.,  2012).  För  att  kunna  vända  den  negativa  trenden  med  personalflykt,
pensionsavgångar  och  en  negativ  bild  av  professionen  menar  WHO  (2013)  att
effektivare  strategier  behöver  arbetas  fram.  Enligt  WHO  (2010)  bör  hälso-  och
sjukvården  erbjuda  både  allmän-  och  specialistsjuksköterskor  kontinuerlig
kompetensutveckling  och  karriärmöjligheter  för  att  tillgodose  verksamheterna  med
kompetent personal. För att sjuksköterskor ska ha möjlighet att ge en evidensbaserad
och säker vård till  sina patienter måste sjuksköterskor ges möjlighet till  ett livslångt
lärande med utbildning och utveckling (WHO, 2003). Bristfällig kompetensutveckling
och  träning  av  sjuksköterskor  leder  till  otillräckliga  kunskaper  och  försämrad
vårdkvalité (WHO, 2010).

Antalet  specialistsjuksköterskor  i  förhållande  till  Sveriges  befolkningsmängd  har  de
senaste  åren  sjunkit,  samtidigt  som  medelåldern  har  stigit  enligt  Socialstyrelsen
(2015b). Orsaken till detta anses bland annat vara att specialistutbildning inte lönar sig
för  individen  ekonomiskt  (Socialstyrelsen,  2015b).  Enligt  Statistiska  Centralbyrån
(SCB, 2014) har 80 % av arbetsgivarna brist på både nyutexaminerade och yrkeserfarna
specialistsjuksköterskor,  bland  annat  inom  intensivvård.  Enligt  Ulrich,  Lavandero,
Woods och Early (2014) planerade närmare 30 % av intensivvårdssjuksköterskorna att
lämna sitt nuvarande arbete inom tre år och drygt 20 % planerade att lämna inom ett år.
Enligt Burgess, Irvine och Wallymahmed (2010) är det viktigt att rekrytera och behålla
erfarna intensivvårdssjuksköterskor för att förebygga organisatoriska konsekvenser som
sjukskrivningar, personalomsättning och att misstag begås i vården på grund av stress.

Intensivvårdssjuksköterskans kompetens 

Kompetens betyder skicklighet  eller  behörighet  och kompetent  betyder  behörig eller
duglig  (Svenska  Akademiens  ordlista,  2006).  Enligt  Socialstyrelsen  (2015a)  är
yrkeskompetensen inom hälso- och sjukvården viktig för att  veta att  personalen kan
utföra sina arbetsuppgifter på ett korrekt och patientsäkert sätt. Enligt WHO (2003) ska
en  sjuksköterska  ha  avslutat  både  en  grundutbildning  till  sjuksköterska  och  en
specialistutbildning inom intensivvård för att få kalla sig för intensivvårdssjuksköterska.
Anledningen till att sjuksköterskor inom intensivvården ska ha specialistutbildning  är
för  att  säkerställa  ett  minimum  av  kompetensen  (Valentin  och  Ferdinande,  2011).
Storesund  och  McMurray  (2009)  menar  att  intensivvårdssjuksköterskan  genom  sin
specialistutbildning kan identifiera, agera och förebygga risker om patienten sviktar i
sitt  hälsotillstånd.  Intensivvårdssjuksköterskan  ska  enligt  WHO  (2003)  vara  väl
förberedd för att göra välgrundade, snabba prioriteringar och för att kunna hantera svåra
etiska  dilemman som uppstår  på intensivvårdsavdelningen.  Frivold  och Dale (2013)
menar  att  intensivvårdssjuksköterskor  värderar  sin  egen  kompetens,
kompetensutveckling och erfarenhet högt. En ökad kompetens ger en större trygghet i
yrkesrollen och intensivvårdssjuksköterskorna upplever ett lugn när de ska hantera de
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situationer som kan uppstå i arbetet med patienten (Frivold & Dale, 2013).

Enligt  Riksföreningen för anestesi  och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening
(2012) ska intensivvårdssjuksköterskan vårda, övervaka och prioritera åtgärder för svårt
sjuka patienter. Det sker i en högteknologisk miljö där intensivvårdssjuksköterskan ska
minimera  risker  och  främja  hälsa  i  enlighet  med  evidensbaserad  vetenskap  och
beprövad  erfarenhet.  Intensivvårdssjuksköterskan  behöver  kontinuerligt  utveckla  sin
kunskap genom extern och intern utbildning för att kunna leda och prioritera arbetet i en
högteknologisk miljö i ständig utveckling (Riksföreningen för anestesi och intensivvård
& Svensk sjuksköterskeförening, 2012).

Intensivvårdssjuksköterskor känner sig kompetenta och mer självsäkra i sin roll när de
har både teoretisk kunskap och praktiska färdigheter enligt Kynoch, Paxton och Chang
(2010).  Enligt  Benner,  Tanner  och  Chesla  (2009)  måste  en  nybliven
specialistsjuksköterska använda sin nyvunna teoretiska kunskap och omvandla den i
praktiken för att kunna göra egna snabba bedömningar, prioriteringar och utveckla sin
egen intuition.  Detta  sker  i  flera  steg  och tar  olika  lång tid  för  olika  individer.  En
nybliven specialistsjuksköterska använder sig av lärandemiljön på ett annat sätt än en
mer erfaren. Den nyare specialistsjuksköterskan känner sig inte ansvarig för att hantera
de situationer som kan uppstå runt om på avdelningen under pågående utbildning. Det
beror på deras bristande kompetens om hur de situationerna ska hanteras. På grund av
skillnaderna i  ansvar  för  dessa  situationer  blir  även kvalitén  på inlärningen för  den
nyare respektive den mer erfarna intensivvårdssjuksköterskan olika (Benner, Tanner &
Chesla, 2009).

Kunskaper  som intensivvårdssjuksköterskor  har  fått  under  sin specialistutbildning är
inte  alltid  användbara  enligt  Kynoch,  Paxton  och  Chang  (2010).  Trots  att
intensivvårdssjuksköterskor  vet  att  de  läst  teoretiskt  om  vissa  patientkategorier  i
utbildningen så kan de inte använda sig av dessa kunskaper i praktiken. Om patienten
dessutom har mer kunskap än intensivvårdssjuksköterskan inom ett visst område kan
det  skapa  en  obekväm  känsla  hos  intensivvårdssjuksköterskan  och  påverka
helhetsvården  av  patienten  (Kynoch,  Paxton  &  Chang,  2010).  Enligt  Guilhermino,
Inder,  Sundin  och  Kuzmiuk  (2013)  vill  intensivvårdssjuksköterskor  ha  årligen
återkommande utbildningstillfällen för att bibehålla sin kompetens.

Kompetensutveckling

Sjuksköterskor  har  ett  eget  ansvar  för  att  aktivt  och  kontinuerligt  utveckla  sin
kompetens  inom  sitt  yrke  med  både  forsknings-  och  evidensbaserad  kunskap.  Vid
användning av ny teknik och forskning i vårdarbetet har sjuksköterskan ansvar för att
det  sker  på  ett  patientsäkert  sätt  (International  Council  of  Nurses,  ICN,  2012).
Kompetensutveckling  för  intensivvårdssjuksköterskor  sker  både  på  och  utanför
arbetsplatsen  (Huggins,  2004).  Enligt  Aiken  et  al.  (2012)  ansåg  hälften  av
sjuksköterskorna  i  sex  av  tolv  länder  i  Europa  att  deras  möjligheter  till
kompetensutveckling är så pass dålig att den gör dem missnöjda med sin arbetssituation
och mer benägna att säga upp sig. 

Enligt Socialstyrelsen (2013) är det inte automatiskt positivt för en verksamhet att ha
specialistutbildade  sjuksköterskor  så  länge som deras  kompetens  inte  utvecklas.  Det
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krävs  ett  kontinuerligt  arbete  med  kompetenshöjande  insatser  som  övningar  och
återkoppling.  Det  räcker  dock  inte  att  intensivvårdssjuksköterskor  utvecklar  sin
kompetens, den nya kompetensen måste kunna användas i praktiska situationer för att
ha någon betydelse (Storesund & McMurray, 2009). Kynoch, Paxton och Chang (2010)
menar att riktad kompetensutveckling inom vissa områden eller patientkategorier kan
stärka  intensivvårdssjuksköterskans  upplevelse  av  den  egna  kompetensen.  Om
intensivvårdssjuksköterskan  upplever  sig  ha  en  otillräcklig  kompetens  skapar  det
känslor av lågt självförtroende. Enligt Huggins (2004) är det inte alltid självklart för
intensivvårdssjuksköterskor  inom  vilka  områden  som  de  behöver  utveckla  sin
kompetens.  Det  behöver  tas  individuell  hänsyn till  vilka  intensivvårdssjuksköterskor
som önskar få reda på vilka delar i sin kompetens som de behöver utveckla och vilka
som själva tar reda på det (Huggins, 2004).

En  intensivvårdssjuksköterskas  arbetsuppgifter  ska  enligt  Valentin  och  Ferdinande
(2011)  vara  väl  avgränsade  och  en  eller  fler  intensivvårdssjuksköterskor  bör  ha
huvudansvaret  för  den  kontinuerliga  utbildningen  av  personalen,  utan  ett  dagligt
patientansvar.  Personalen  är  mer  nöjd  på  de  intensivvårdsavdelningar  där  det  finns
intensivvårdssjuksköterskor med lång erfarenhet ansvariga för utbildning (Muldowney
och  McKee,  2011).  Enligt  Huggins  (2004)  och  Storesund  och  McMurray  (2009)
föredrar  intensivvårdssjuksköterskor  att  få  kompetensutveckling  genom  kurser  och
lektioner som hålls av läkare. Valentin och Ferdinande (2011) föreslår att möten med
samtliga professioner på avdelningen bör hållas med jämna intervall bland annat för att
diskutera problem, dela information, möjliggöra kontinuerlig utbildning och förevisa ny
utrustning. 

Enligt Muldowney och McKee (2011) är intensivvårdssjuksköterskor som arbetat inom
intensivvården en längre tid mer nöjda med intensivvårdsavdelningen som lärandemiljö
än de som är nya inom intensivvården. En orsak till detta anses vara att verksamhetens
standardiserade modeller för kompetensutveckling ger otillräckligt stöd på individnivå
till  nya  intensivvårdssjuksköterskor  (Muldowney  &  McKee,  2011).  Inom
intensivvården finns ett större behov av individuellt anpassad kompetensutveckling än
inom  andra  områden  i  hälso-  och  sjukvården  på  grund  av
intensivvårdssjuksköterskornas  olika  självinsikter  kring  den  egna  kompetensen  och
kompetensutvecklingen  (Montagnini,  Smith  & Balistrieri,  2012).  Guilhermino  et  al.
(2013)  menar  att  när  stegvisa  utbildningstillfällen  erbjuds  är
intensivvårdssjuksköterskor  som arbetat  mellan  fyra  till  sex  år  inom intensivvården
mest  benägna  att  slutföra  utbildningen.  Det  är  däremot  lägre  sannolikhet  att
intensivvårdssjuksköterskor slutför utbildningen om de har arbetat tre år eller mindre
(Guilhermino et al., 2013).

Ulrich, Lavandero, Woods och Early (2014) menar att organisationer har blivit bättre på
att ge intensivvårdssjuksköterskor erkännande för kompetensutveckling de senaste sex
åren.  Däremot  har  en  försämring  skett  genom  ett  minskat  ekonomiskt  stöd  och
svårigheter  att  frigöra  intensivvårdssjuksköterskorna  för  att  möjliggöra
kompetensutveckling.  Intensivvårdssjuksköterskans  kompetensutveckling  påverkas
enligt Huggins (2004) av den egna motivationen, reflektioner, egenintresse, relevans till
yrket och den egna ekonomin. Enligt Huggins (2004) är det viktigt att organisationen
tillhandahåller kompetensutveckling i en lugn och tyst miljö. Negativa faktorer som står
i vägen för kompetensutveckling är svårigheter att planera utbildningstillfällen på grund
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av arbetsbelastning, konflikter i personalgruppen, hur väl utbildningen tillgodoser vad
intensivvårdssjuksköterskorna faktiskt behöver lära sig eller pedagogiken hos den som
lär ut (Huggins, 2004).

Det är enligt Huggins (2004) viktigt för intensivvårdssjuksköterskor att skapa en positiv
miljö  där  man  identifierar  och  uppmuntrar  varandras  utveckling.  Storesund  och
McMurray (2009) menar att genom att  intensivvårdssjuksköterskor delar med sig av
sina erfarenheter så uppmuntrar och inspirerar de varandra till ett kontinuerligt lärande.
Berland och Bentsen (2015) visar i sin studie att intensivvårdssjuksköterskor som fått
riktad kompetensutveckling inom kroniska obstruktiva lungsjukdomar upplevde att den
ökade kompetensen inom området ledde till en känsla av säkerhet, trygghet och kontroll
i det dagliga arbetet och i samarbetet med kollegor. Berland och Bentsen (2015) visade
även  att  intensivvårdssjuksköterskorna  administrerade  inhalationer  mer  korrekt  efter
kompetensutvecklingen, då endast 11 % hade administrerat inhalationer på rätt sätt före
utbildningen.

Patientsäkerhet

Enligt Hälso - och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982: 763) ska  hälso- och sjukvården ska
arbeta för att förebygga ohälsa och tillgodose patientens behov av säkerhet, trygghet
och kvalité.   Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) är vårdgivaren skyldig att
arbeta för att förebygga och förhindra risker för vårdskador hos patienter. Personalen
inom hälso- och sjukvården är skyldig att fullgöra sina arbetsuppgifter, ska arbeta enligt
vetenskap och beprövad erfarenhet och är skyldig till att patientsäkerheten upprätthålls. 

I  elva  av  tolv  länder  i  Europa ansåg mellan  25  % -  30  % av sjuksköterskorna  att
patientsäkerheten  äventyras  på  grund  av  att  den  inte  är  ett  prioriterat  område  av
ledningen (Aiken et al., 2012). Sjuksköterskor uttrycker enligt Aiken et al. (2012) oro
över  att  vårdkvalitén  urholkas  på  grund  av  hög  arbetsbelastning  och  att  många
arbetsuppgifter lämnas ogjorda i brist på tid, och enligt Ulrich et al. (2014) på grund av
ansträngd  bemanning  av  intensivvårdssjuksköterskor.  Det  leder  till  att  vissa
arbetsuppgifter  prioriteras  bort,  exempelvis  patientens  plan  inför  utskrivning  från
intensivvårdsavdelningen.  En  otillfredsställande  planering  inför  överförflyttning
äventyrar patientens hälsa och i slutändan organisationens ekonomi (Ulrich et al., 2014).

Enligt Socialstyrelsen (2015a) har samtliga landsting i Sverige utbildning i vissa delar
inom  patientsäkerhet,  men  det  saknas  både  en  helhetsbild  över  innehållet  i
utbildningarna  och  vem  eller  vilka  som  utgör  målgrupp.  De  områden  inom
patientsäkerhet  där  Socialstyrelsen  (2015a)  menar  att  det  finns  störst  behov  av
kompetensutveckling  är  patientdelaktighet  och  patientsäkerhetskultur.  Den  allra
vanligaste  utbildningen  inom  landstingen  är  enligt  Socialstyrelsen  (2015a)  en
basutbildning  som  alla  nya  medarbetare  erbjuds,  innehållet  i  och  hur  utbildningen
genomförs varierar. Vissa landsting har enligt Socialstyrelsen (2015a) hela temadagar
om patientsäkerhet som ibland är återkommande, medan andra publicerar information
på intranätet eller ger information på arbetsplatsträffar efter patientsäkerhetsmätningar.
Flera landsting har inte resurser att ta fram eget utbildningsmaterial och de önskar en
nationellt samordnad utbildning inom patientsäkerhetsområdet (Socialstyrelsen, 2015a).
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Enligt  Basuni  och  Bayoumi  (2015)  är  det  viktigt  att  organisationen  tillhandahåller
utbildningar i patientsäkerhet kontinuerligt för intensivvårdssjuksköterskor, dels för att
öka kunskaperna i ämnet men även för att kunna förbättra och utveckla arbetet kring
patientsäkerhet  på avdelningen.  Storesund och McMurray (2009) menar  att  faktorer
som påverkar patientsäkerheten på en intensivvårdsavdelning är oerfarenhet, otillräcklig
kunskap och tidspress. Enligt Ulrich et al. (2014) upplever intensivvårdssjuksköterskor
att det har skett en minskning av erfaren och kompetent personal de senaste sex åren.

Enligt Kendall-Gallagher, Aiken, Solane och Cimotti (2011) har patienter som vårdas på
intensivvårdsavdelningar  lägre  mortalitet  och  ökade  chanser  vid  återupplivning  om
sjuksköterskorna minst har en kandidatexamen inom intensivvård. Kendall - Gallagher
och Blegen (2009) menar att intensivvårdssjuksköterskans kompetens är en viktig del i
att  identifiera  och  förebygga  uppkomsten  av  risker  för  patienter.  De  mer  erfarna
intensivvårdssjuksköterskorna med en bred kompetens visade sig bland annat ha färre
patienter  med  kateterrelaterade  infektioner  och  färre  antal  felaktigt  administrerade
läkemedel (Kendall - Gallagher & Blegen, 2009). Intensivvårdsavdelningar har en lägre
förekomst av ventilator - assisterade lunginflammationer om de har en högre täthet med
sjuksköterskor specialiserade inom intensivvård enligt Boev och Xia (2015).

Problemformulering

Det är i Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) reglerat att personalen inom hälso- och
sjukvården ska arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, men enligt Kendall -
Gallagher och Blegen (2009) behövs mer forskning kring kompetens i förhållande till
patientsäkerhet  inom intensivvården.  Även Aiken et  al.  (2012)  menar  att  ytterligare
forskning  kring  sjuksköterskor  och  patientsäkerhet  behövs.  Socialstyrelsen  (2015a)
konstaterar  att  den  kompetensutveckling  som  är  relaterad  till  patientsäkerhet  som
erbjuds  i  landstingen ser  olika ut  och är  otillfredsställande  inom flera  områden och
behöver  ses över.  Dessutom visar  forskning att  kontinuerlig  kompetensutveckling är
viktig för att intensivvårdssjuksköterskan ska känna sig nöjd, trygg i sin yrkesroll och
för  att  patientsäkerheten  ska  förbättras.  Detta  väcker  frågan  hur
intensivvårdssjuksköterskorna själva upplever sina möjligheter till kompetensutveckling
i relation till patientsäkerheten.

Syfte

Denna  studie  syftar  till  att  beskriva  intensivvårdssjuksköterskornas  upplevelser  av
möjligheterna till kompetensutveckling i relation till patientsäkerhet.

Metod

I detta examensarbete  har en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer och en
kvalitativ  innehållsanalys  genomförts  för  att  på  bästa  sätt  beskriva
intensivvårdssjuksköterskors  upplevelser  av  möjligheterna  till  kompetensutveckling  i
relation till patientsäkerhet. Enligt Polit och Beck (2008) fångar den kvalitativa metoden
en helhet  och  förståelsen  för  det  som undersöks.  Krippendorff  (2004)  menar  att  en
kvalitativ metod fångar ett djup i resultatet genom en tolkning som mynnar ut i nya
berättelser.
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Urval

Ett  strategiskt  urval  har  gjorts  inspirerat  av  Krippendorff  (2004).  Det  innebär  att
urvalsgrupper väljs ut utifrån de egenskaper som söks kring fenomenet i studien. Det
strategiska urvalet innebär att författaren har en viss förkunskap om området och kan
välja  ut  egenskaper  hos  deltagare som representerar  den grupp som ska  undersökas
(Krippendorff, 2004).

Inklusionskriterier  för  detta  examensarbete  var  att  deltagarna  skulle  vara  utbildade
intensivvårdssjuksköterskor samt anställda, vara verksamma inom intensivvården och
arbeta  patientnära.  Hälften  av  deltagarna  skulle  ha  arbetat  som
intensivvårdssjuksköterskor upp till tio år, resterande hälft skulle ha arbetat över tio år
som intensivvårdssjuksköterskor, detta för att få största möjliga spridning. Ingen hänsyn
togs  till  genus  eller  ålder.  Denna  studie  exkluderade  sjuksköterskor  anställda  på
intensivvårdsavdelningen som inte hade specialistexamen inom intensivvård. Utbildade
intensivvårdssjuksköterskor som inte var anställda och verksamma inom intensivvården
eller  inte  hade  patientkontakt  exkluderades,  exempelvis  utbildade
intensivvårdssjuksköterskor som arbetade administrativt.

I  detta  examensarbete  har  sex  stycken  intensivvårdssjuksköterskor  inkluderats  och
intervjuats.  Fler  deltagare  ansågs  inte  vara  möjligt  inom  tidsramen  för  detta
examensarbete. Hälften av intensivvårdssjuksköterskorna hade arbetat med intensivvård
upp  till  tio  år  och  resterande  längre  än  tio  år.  Den  intensivvårdssjuksköterska  som
arbetat kortast tid hade arbetat i drygt ett år och den med längst erfarenhet hade arbetat i
tjugosex år (MD = 14 år). Av de sex deltagare som intervjuades var två män och fyra
kvinnor. På en av intensivvårdsavdelningarna intervjuades de tre som anmälde sig efter
information från författaren på arbetsplatsen, samtliga föll under inklusionskriterierna.
På den andra intensivvårdsavdelningen kunde författaren inte komma och presentera sig
innan på grund av arbetsbelastningen. Intensivvårdssjuksköterskorna informerades om
studien på en arbetsplatsträff av utbildningsansvarig på avdelningen. De tre som deltog i
intervjuerna den dag som författaren var inbokad att komma till avdelningen tillfrågades
av utbildningsansvarig på avdelningen. 

Datainsamling

I detta examensarbete har semistrukturerade intervjuer som beskrivet av Polit och Beck
(2008)  genomförts.  Det  innebär  att  forskaren  har  breda  ämnen  att  söka  svar  kring
snarare  än  specifika  frågor.  Forskaren  ska  enligt  Polit  och  Beck  (2008)  ha  en
intervjuguide  som stöd under  den semistrukturerade intervjun och kan inte  förutspå
vilka svar som kommer att ges. På detta sätt möjliggör forskaren att deltagaren kan
svara brett och öppet kring ämnena (Polit och Beck, 2008).

En intervjuguide (bilaga 1) arbetades fram som beskrivet av Polit  och Beck (2008).
Frågorna  ska  enligt  Polit  och  Beck  (2008)  ställas  i  en  logisk  ordning  med  breda,
inledande frågor  på ämnet  till  mer  specifika stödfrågor  förberedda för att  eventuellt
kunna komma djupare in på ämnet. Intervjuguiden till detta examensarbetet arbetades
fram efter att författaren läst in sig på ämnet kring kompetens, kompetensutveckling och
patientsäkerhet.  Frågorna  är  baserade  på  syftet:  att  beskriva
intensivvårdssjuksköterskors  upplevelser  av  möjligheterna  till  kompetensutveckling  i
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relation till patientsäkerhet. 

Verksamhetschefer  på  två  intensivvårdsavdelningar  kontaktades  för  förfrågan  om
genomförandet  av  detta  examensarbete  vid  deras  klinik  (bilaga  2  och  3).  Även  ett
informationsbrev  bifogades  till  avdelningscheferna  (bilaga  4).  Tid  och  plats  för
intervjuerna avtalades på ena sjukhuset med varje deltagare och vad som passade dem
inom tidsramen för detta examensarbete. På det andra sjukhuset var arbetsbelastningen
hög  och  författaren avtalade  datum  som  passade  med  utbildningsansvarig  på
avdelningen. 

I  detta  examensarbete  genomfördes  en  intervju  som  pilotstudie  och  utvärderades
därefter. Samma krav på informerat samtycke, konfidentialitet och frivilligt deltagande
gällde samtliga intervjuer, inklusive pilotstudien. Pilotstudien till detta examensarbetet
skedde som beskrivet  av Polit  och Beck (2008).  Resultatet  av pilotstudien till  detta
examensarbete  utvärderades  för  att  identifiera  vad  som  kunde  förbättras.  Intervjun
skedde  på  samma  sätt  som  övriga  fem,  där  plats  och  tid  avtalades  med
intensivvårdssjuksköterskan och intervjun spelades in och transkriberades.  Författaren
förde  korta  anteckningar  under  pilotintervjun som beskrivet  av  Patel  och  Davidson
(2011). Pilotstudien var till för att utvärdera intervjuguiden (bilaga 1), förfarandet och
den egna intervjutekniken. Inga förändringar gjordes i intervjuguiden (bilaga 1) efter
genomförd pilotintervju. Materialet inkluderades i den kvalitativa analysen till  denna
studie.

Enligt Polit och Beck (2008) ska intervjuerna spelas in och den som intervjuar ska inte
ta för mycket anteckningar. Detta kan vara distraherande och den som intervjuar kan
missa viktiga detaljer som blir sagda och därmed ställa följdfrågor till sådant som redan
är sagt. Under intervjuerna till detta examensarbete förde inte  författaren några längre
anteckningar mer än att vissa reflektioner noterades. Intervjuernas längd var mellan 19
och  35  minuter.  Samtliga  intervjuer  genomfördes  på  intensivvårdssjuksköterskornas
arbetsplatser.

Dataanalys

Kvalitativ innehållsanalys innebär enligt Krippendorff (2004) och Polit & Beck (2008)
att tolka och finna mönster i människors berättelser. I detta examensarbete utgjordes
kvalitativa data av inspelade och transkriberade intervjuer. En kvalitativ innehållsanalys
har därefter genomförts inspirerad av Krippendorff (2004).

Intervjuerna i denna studie spelades in och transkriberades så snart som möjligt efter
genomförd intervju, som beskrivet av Polit och Beck (2008). Samtliga transkriptioner
gjordes av författaren till denna studie. I transkriptionerna inkluderades utskrivna pauser
och andra ljud för att försöka fånga känslan i intervjun så korrekt som möjligt. Initialt
lyssnade författaren igenom materialet innan det transkriberades. När transkriptionerna
var färdiga lyssnades materialet ytterligare gånger för att få en känsla för att det skrivna
materialet verkligen fångade känslan i själva intervjun. Enligt Krippendorff (2004) och
Polit och Beck (2008) är det mycket viktigt att transkriptionerna blir korrekta och att de
inte missar den totala känslan och de underliggande meningarna i materialet. Välskrivna
transkriptioner  underlättar  analysprocessen  och  stärker  studiens  validitet  genom  att
återberätta vad som faktiskt sagts enligt Krippendorff (2004) och Polit och Beck (2008).
Det transkriberade materialet lästes upprepade gånger. Detta är enligt Polit och Beck
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(2008) viktigt  för  att  lära  känna sin  data  och få  en djupare  förståelse  för  vad som
faktiskt sagts.

När transkriptionerna ansågs korrekta läste författaren igenom dem i sin helhet. Därefter
påbörjades en sållning av materialet där meningsenheter som svarade på syftet valdes
ut. Det är enligt Krippendorff (2004) viktigt att inte enbart välja ut enstaka ord till sin
analys, utan att leta efter sammanhängande och upprepande meningar eller enheter som
är återkommande i texten. När detta var gjort sökte författaren till detta examensarbete
likheter  och  skillnader  i  de  meningsbärande  enheterna  som svarade  mot  syftet  och
därefter kategoriserades det utvalda materialet som beskrivet av Krippendorff (2004).
Detta  gjordes manuellt  vilket enligt  Krippendorff  (2004) kan göras om storleken på
materialet tillåter det. När detta var utfört så framträdde det  tre huvudkategorier som
svarade på syftet att beskriva intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av möjligheterna
till  kompetensutveckling  i  relation  till  patientsäkerhet.  Nedan  (tabell  1)  följer  ett
exempel  på  hur  den  kvalitativa  analysen  till  huvudkategorin  begränsningar  av
möjligheterna till kompetensutveckling har sett ut: 
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Kategori: Möjligheterna begränsas av 
prestige och attityder

Meningsbärande enhet: Subkategori:

Å ibland så kan det ju va lite svårt för många när
de  tycker  att  ”nä...  varför  ska vi  ändra oss  hela
tiden,  varför ska vi ändra på de här rutinerna”...
men …. ibland så får man ju... eller så tycker jag i
alla fall att man får tänka vad är bra för patienten,
vad  är  patientsäkert,  vad  är...  liksom...  vad  ger
gagn för patienten... 

Attityder
Kollegor

eh... Jag tror en minoritet av det som händer det
kommer ut till stora massan tror jag ege... det, det
är  ju  mer  om det  är  avvikelser  och  så  som det
kommer ut till... alla […]  men, för det är ju ändå
lite,  lite  prestige  också...  […] att  vissa  kan inte
erkänna att de har gjort fel... […]  För då är inte de
värda tillräckligt mycket tror de, och då vill inte de
berätta att de har gjort fel.  […] medans vissa kan
stå  och  säga  att  jag  har  gjort  det  här,  det  blev
skitfel ja... lär av... se och lär 

Prestige
kompetensutveckling

ehm, och ta... ehm, dra lärdom av varandras... […]
ehm, det kan bli bättre, men... det... eftersom det
är så mycket prestige så vill  inte alla berätta att
”jag har gjort fel”

Prestige
kompetensutv.

Förståelse!  Ehh...  eller  acceptans  från  resten  av
mina kollegor... […] ehh.. man får ofta avundsjuka
från  öv...  övriga  i  min..  personalkategori  […]
ehm... som ja... eller ja men... man får inte riktigt
berätta  att  man åker  på vissa grejer...  för då får
man skit för det sen

Attityder
kollegor

eller chefen är ju den som stöttar mig mest  […]
Jag undviker att berätta att jag ska på kurser och
så... innan jag åkt... jag berättar gärna efter

attityder

det  fick  jag  kanske  till  svar  en  gång  när  jag
började här att  ”kan du inte det!”,  men jag sa ”
hade... då hade jag inte frågat”

attityd

och det är svårt att avidentifiera att... vem det var
som gjorde det också för a, många vet ju att du var
där  inne,  jag  vet  att  det  var  du  typ...  […]
(Författaren: … och då håller man hellre tyst om
det?) […] ja, jag tror många mörkar, tror jag.

Prestige
attityder

(Tabell 1)
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Forskningsetiska överväganden

De  forskningsetiska  överväganden  som  gjorts  är  att  följa  de  krav  som  lagen  om
etikprövning ställer enligt SFS 2003:460 och de fyra forskningsetiska huvudkraven om
information, samtycke, konfidentialitet  och nyttjande, som finns beskrivna av Codex
(2015a). Inget tillstånd för etisk prövning har ansökts om då denna studie inte omfattar
patienter.

Enligt Codex (2015a) innebär informationskravet att de som ingår i forskningen ska
informeras  om dess syfte.  Samtyckeskravet  innebär  att  deltagarna själva har  rätt  att
bestämma  om de  vill  delta  och  att  deltagandet  är  frivilligt  och  när  som helst  kan
avbrytas utan motivering (Codex, 2015a). Inför intervjuerna till denna studie lämnades
ett brev med information till verksamhets - och avdelningschefer (bilaga 3 och 4) och
till  deltagarna (bilaga 5) för att  läsas igenom där bland annat examensarbetets syfte
finns beskrivet. Bilaga 3, 4 och 5 har utarbetats som beskrivet av Codex (2015c). För att
kunna uppfylla kravet om samtycke lämnades ett  informationsbrev (bilaga 5) till  de
deltagare som uppfyllde urvalskriterierna och som deltog. Deltagarna tillfrågades vid
intervjuns start om de förstått informationsbrevet som skickats ut till dem, om de deltog
frivilligt och att de var införstådda med att de kunde avbryta intervjun när som helst.

Samtliga  deltagare  i  undersökningen  ska  enligt  Codex  (2015a)  garanteras  största
möjliga konfidentialitet vilket innebär att alla uppgifter ska handhas på ett sådant sätt att
ingen ska kunna utsättas för någon risk att identifieras av utomstående. Enligt Polit och
Beck (2008) ska det redan i  förväg vara bestämt hur data kommer att  förvaras och
spelas in.  Intervjuerna i  denna studie spelades  in som MP3 -  filer  och utrustningen
testades innan intervjuerna ägde rum. Förvaringen av MP3 - filerna, före, under och
efter transkription har enbart författaren tillgång till. Enligt Polit och Beck (2008) ska en
säker förvaring förhindra att materialet sprids till  obehöriga. Inspelningarna till  detta
examensarbete kommer enbart att hanteras och lyssnas på av författaren och eventuellt
handledare  och  examinator.  Enligt  Codex  (2015b)  ska  rimlig  tid  förflyta  för  att
materialet ska hinna granskas för att verifiera resultatet innan gallring av materialet sker
och  materialet  inte  anses  ha  ytterligare  forskningsvärde.  Om  materialet  till  detta
examensarbete  anses  ha  ytterligare  forskningsvärde  kommer  det  att  förvaras  vid
Karlstad Universitet enligt Bevarande- och gallringsplan för forskningsmaterial (2002).

Deltagarnas  namn  och  arbetsplats  eller  detaljer  kring  dem  nämndes  inte   på
inspelningarna  av  författaren.  När  någon  känslig  detalj  nämndes  av  deltagaren
avidentifierades det under den kvalitativa analysen. Det inspelade materialet kommer
enbart  att  användas  i  forskningssyfte.  Detta  för  att  uppfylla  kravet  om  nyttjande
beskrivet av Codex (2015a).

Intervjuerna i denna studie riktade in sig på att beskriva intensivvårdssjuksköterskors
upplevelse av möjligheterna till kompetensutveckling i relation till patientsäkerhet och
inkluderar  inte  patienter.  Karlstads  Universitets  Riktlinjer  för  Examensarbete  15  hp
(2015) har följts. 
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Resultat

Utifrån syftet,  att  beskriva intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av möjligheterna
till kompetensutveckling i relation till patientsäkerhet har resultatet fördelats inom tre
huvudkategorier:

• Befintliga möjligheter
• Begränsningar av möjligheter
• Avsaknad av möjligheter

Befintliga möjligheter

Den  första  huvudkategorin  beskriver  intensivvårdssjuksköterskornas  möjligheter  till
kompetensutveckling med tre  underkategorier  som omfattar:  Utbildning och träning,
kollegialt lärande och individens ansvar. 

Utbildning och träning

Flera  av  intensivvårdssjuksköterskorna  ansåg  sig  ha  goda  möjligheter  till
kompetensutveckling  både  genom  utbildningar  som  hålls  på  avdelningen  och
möjligheter till  att träna simuleringar på dockor. När det presenterades nyheter inom
olika  arbetssätt,  apparater  och  rön  ansåg  intensivvårdssjuksköterskorna  att  de  fick
möjligheter till kompetensutveckling genom antingen undervisning eller via information
på möten. Att alla fick samma information ansågs stärka patientsäkerheten.

Ett  flertal  intensivvårdssjuksköterskor  ansåg  sig  ha  fått  ökade  möjligheter  till
kompetensutveckling.  Orsaken  till  de  ökade  möjligheterna  upplevdes  dels  vara
införandet  av  patientsäkerhetslagen  och  dels  att  arbetsgivaren  upplevs  ha  en  större
förståelse för att arbetsplatsen måste vara attraktiv för att behålla och rekrytera personal.
De ökade möjligheterna till  kompetensutveckling upplevdes stärka patientsäkerheten.
På intensivvårdsavdelningarna upplevde intensivvårdssjuksköterskorna att det är viktigt
att följa med i utvecklingen och vara uppdaterad på det senaste för att man i god tid
skulle kunna identifiera och förhindra att fel eller risker uppstod för patienten. Samtliga
intensivvårdssjuksköterskor  som  intervjuades  upplevde  att  all  kompetensutveckling
ökar patientsäkerheten. Intensivvårdssjuksköterskor uttryckte det som: 

… det kanske inte heter patientsäkerhet, men själva essensen av det hela
är ju patientsäkerhet och det ska ske på ett, ett bra humant och säkert sätt

… för nästan all vår kompetensutveckling går ju ut på att patienten, det
ska vara säkert för patienten. 

Utbildnings-  och  utvecklingsdagar  samt  patientsäkerhetsronder  på  avdelningen
nämndes  som  en  del  av  möjligheterna  till  kompetensutveckling.  Utvecklingsdagar
ordnade av den egna arbetsplatsen med föreläsningar och diskussioner beskrevs som en
del av möjligheterna till  kompetensutveckling,  ibland var det  även möjligt  att  få de
möjligheterna på andra sjukhus. En intensivvårdssjuksköterska beskriver: 
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dels har vi ju utbildningsdagarna där alla får samma utbildning... för det
är också viktigt att man har samma kompetens på... på en iva avdelning

Flera intensivvårdssjuksköterskor beskrev återkommande möjligheter till repetition på
medicinsk  teknik  och  A  –  HLR  som  något  positivt  och  viktigt.  Repetitionerna
resulterade i en upplevelse av ökad patientsäkerhet när intensivvårdssjuksköterskorna
använde  kunskaperna  i  sitt  arbete  och  det  beskrevs  som  ett  sätt  att  bibehålla  sin
kompetens.

Kollegialt lärande

Att  ta  hjälp  av  kollegor  beskrevs  av  samtliga  intensivvårdssjuksköterskor  som  en
möjlighet till kompetensutveckling. Kollegorna frågade varandra både för att de ibland
kände sig osäkra på något eller själva kände behov av upprepning. Det gjorde att de
kände sig mer säkra i sitt arbete. Det upplevdes vara viktigt att fråga kollegor om råd
oavsett hur lång erfarenhet man hade. En intensivvårdssjuksköterska uttrycker: 

Utan det, det är bra att man frågar, man måste göra det, även när man
varit länge... Det är också patientsäkerhet tycker jag då, jättemycket!

Flera intensivvårdssjuksköterskor upplevde det som att de kunde bli bättre på att lyfta
och diskutera patientsäkerhet och saker som gått bra i det vardagliga arbetet i den stora
personalgruppen.   Intensivvårdssjuksköterskorna  beskrev  att  man  gjorde  det  bra
tillsammans med den personalen som arbetade ihop på rummet, men det kom sällan
hela personalgruppen till  del som ett tillfälle för alla att  lära sig. Även att handleda
studenter ansågs ge en bra möjlighet att utveckla den egna kompetensen. 

Ytterligare en möjlighet till ökad kompetensutveckling var att engagera sig i något eller
några  ansvarsområden  på  avdelningen  menade  intensivvårdssjuksköterskorna.
Möjligheterna  till  att  kunna  fördjupa  sig  i  ett  område  ansågs  som  positivt  för
patientsäkerheten inom det området och efter genomförd utbildning sågs möjlighet att
få  dela  med  sig  av  sina  nya  kunskaper  till  kollegor.  En  intensivvårdssjuksköterska
beskriver:

jag har ett område jag är ansvarig för... […] å som jag har fått utveckla
mig, å jag har tagit, eh, reda på fakta så att jag har liksom, li... lite mer
utveckling i det området än andra områden. […] så handlar det ju också
om patientsäkerhet.

Individens ansvar

Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att individen måste ta eget ansvar både när det
gäller  att  ta  tillvara på  de möjligheter  till  kompetensutveckling  som finns  och även
själva vara medvetna om vad man saknar för kompetens. En intensivvårdssjuksköterska
upplever sig sakna kompetens inom vissa områden, men har inte förmedlat detta till sin
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chef. 

Intensivvårdssjuksköterskorna  säger  att  överlappningstiden  mellan  arbetspassen  kan
användas till att genomföra den kompetensutveckling som erhålls via datorprogram som
avdelningen  tillhandahåller.  En  intensivvårdssjuksköterska  beskriver  att  man  ibland
måste ta sig tiden man anser sig behöva: 

… men man får vara lite på så själv för och få till det med tiden så...

Intensivvårdssjuksköterskorna  beskriver  att  det  framförallt  gavs  möjlighet  till
kompetensutveckling av medicintekniskt ansvariga där olika apparater undervisas  extra
om i  olika  perioder.  Det  är  upp  till  varje  individ  att  ta  vara  på  möjligheterna  till
kompetensutvecklingen annars kan det bli en risk för patienten om det finns apparater
som personal inte kan. En intensivvårdssjuksköterska uttrycker det: 

kommer du inte så kan ju inte de springa runt och jaga dig heller, utan då,
det är ju mycket såhär att jag vet att det är bra och höra det

Begränsningar av möjligheter 

Den  andra  huvudkategorin  beskriver  hur  intensivvårdssjuksköterskorna  upplevde
begränsningar  av möjligheterna till  kompetensutveckling och resultatet  fördelas i  tre
underkategorier: ekonomi och personal, tid och struktur samt attityder och prestige.

Ekonomi och personal

Flera utav intensivvårdssjuksköterskorna upplevde att det snäva ekonomiska utrymmet
är ett hinder för möjligheterna till kompetensutveckling. Bristen på pengar gör att de
nekas  vissa  utbildningar  som  det  finns  ett  behov  av  och  det  gjorde  att
intensivvårdssjuksköterskorna upplevde att de får mindre kompetensutveckling idag än
vad de tidigare fått: 

jag tror att det numera är lite brist på pengar så vi får inte gå lika mycket
som vi fick förut

Vissa intensivvårdssjuksköterskor beskrev att bristen på pengar är det enda argument
som de får höra.  Intensivvårdssjuksköterskorna hade exempelvis informerats mycket
om vad olika material kostar och de beskrev att patientsäkerheten kan påverkas genom
att billigare och sämre material används. En intensivvårdssjuksköterska uttryckte: 

Jag  ska  tänka,  vad  är  bäst  för  patienten,  jag  ska  inte  tänka:  vilket  är
billigast för […]  styrelsen! […]  det har blivit mycket mer ekonomisk
medvetenhet, så är det
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Underbemanning var något som intensivvårdssjuksköterskorna upplevde som ett hinder
för  kompetensutvecklingen  och  patientsäkerheten.  Personalbristen  gjorde  att
intensivvårdssjuksköterskorna  upplevde  att  de  fick  åka  på  färre  utbildningstillfällen
utanför  den  egna  arbetsplatsen  än  vad  de  har  fått  tidigare,  ibland  med  flera  års
mellanrum. Flera intensivvårdssjuksköterskor upplevde att avdelningscheferna försöker
att  ge  intensivvårdssjuksköterskorna  utrymme,  men  möjligheterna  upplevs  inte  som
optimala på grund av brist på ekonomiskt utrymme och personal.

Tid och struktur

Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att det ibland var svårt att hinna läsa in sig på
patienter som de har hand om och då fanns heller ingen tid till att läsa in sig på aktuella
sjukdomstillstånd.  En  otillräcklig  kompetens  upplevdes  kunna  äventyra
patientsäkerheten genom att intensivvårdssjuksköterskan inte vet hur denne ska hantera
uppkomna fel:  

... ehm... kompetensutvecklingen har ju betydelse på det sättet att vet jag
inte hur jag gör, eller vet jag inte hur jag ska kunna hantera uppkomna fel
så  kan ju  det  äventyra patientsäkerheten  i  slutändan...  troligt..  eller  ja
risken för att det blir så ökar ju...

Tidsbristen  gjorde  att  intensivvårdssjuksköterskan ringde ansvarig  läkare  oftare  med
enkla frågor för att det gick snabbare och sparar tid. Denna tidsbrist gjorde att även det
egna ansvarsområdet var svårt att hinna med och intensivvårdssjuksköterskorna saknar
sammanhängande tid och arbetsro för möjligheten att utveckla det vidare. 

Det fanns möjligheter att utveckla sin kompetens, men flera intensivvårdssjuksköterskor
beskrev att möjligheterna hindras av bristen på struktur. En intensivvårdssjuksköterska
beskrev:

...  att ibland så...  kompetensutvecklar vi till  höger och vänster och det
kan... eh... man kanske inte riktigt... färdig med ena projektet innan vi ska
in  i  det  andra...  […] … och då  hinner  man liksom inte  riktigt  med i
utvecklingen heller...

En bättre struktur skulle enligt intensivvårdssjuksköterskorna kunna bidra till en garanti
till att all personal har rätt kompetens. Bristande struktur beskrevs vara när exempelvis
patientflödet  på  avdelningen  var  lägre  och  det  fanns  utrymme  för  kortare
kompetensutveckling inom olika ansvarsområden, framförallt inom medicinsk teknik.
Problemet blev när vissa intensivvårdssjuksköterskor inte hade tid, var låsta med patient
eller  hade  lediga  dagar  när  dessa  möjligheter  till  kompetensutveckling  erbjöds.  Det
uttrycktes en önskan om att strukturera upp vem som gått vilka utbildningar för att alla
skulle  få  samma  möjligheter  till  kompetensutveckling.  Möjligheterna  till
kompetensutveckling ansågs annars orättvis för att, som en intensivvårdssjuksköterska
uttrycker det: 
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de får ju inte gå på det... […] för de kan ju inte släppa sina patienter, eller
den personalen som är just ledig just den dagen...

Flera intensivvårdssjuksköterskor upplevde att de fick utbildning och utveckling inom
exempelvis ny medicinteknisk apparatur. Den nya kompetensen begränsades däremot av
tiden det tar innan alla fått utbildning till det att apparaten tas i bruk och en patient som
behöver den kommer. Det gjorde att den nya kunskapen var helt eller delvis bortglömd.

Attityder och prestige

Flera intensivvårdssjuksköterskor  upplevde att  de blivit  bemötta  med negativ attityd
från  de  egna  kollegorna  när  det  gäller  kompetens  och  kompetensutveckling.
Intensivvårdssjuksköterskorna  beskrev  hur  en  negativ  attityd  står  i  vägen  för
möjligheterna till kompetensutveckling. I den stora gruppen upplevde de att det uttrycks
negativa åsikter kring förändringar som föreslås istället för att gruppen reflekterar över
vad som faktiskt är bra och säkert för patienten. Flera kollegor smiter dessutom undan
kompetensutveckling och det resulterade i en ökad risk för felbehandling av patienten
menade intensivvårdssjuksköterskorna. En intensivvårdssjuksköterska beskrev även en
ovilja att nämna att denna skulle åka på kompetensutveckling på grund av att mötas av
negativ attityd från avundsjuka kollegor. En annan intensivvårdssjuksköterska beskrev: 

det fick jag kanske till svar en gång när jag började här att ”kan du inte
det!”, men jag sa ” hade... då hade jag inte frågat”

Kollegors prestige över att inte våga berätta om fel som begås, sågs även det som ett
hinder för kompetensutveckling och patientsäkerhet av intensivvårdssjuksköterskorna.
En intensivvårdssjuksköterska beskrev: 

eh...  Jag tror en minoritet  av det som händer det kommer ut till  stora
massan tror jag ege... det, det är ju mer om det är avvikelser och så som
det kommer ut till... alla […]  men, för det är ju ändå lite, lite prestige
också... […] att vissa kan inte erkänna att de har gjort fel... […] För då är
inte de värda tillräckligt mycket tror de, och då vill inte de berätta att de
har gjort fel. […] medans vissa kan stå och säga att jag har gjort det här,
det blev skitfel ja... lär av... se och lär!

Avsaknad av möjligheter

Den tredje och sista huvudkategorin beskriver intensivvårdssjuksköterskornas avsaknad
av  möjligheter  till  kompetensutveckling.  Resultatet  fördelades  inom  två
underkategorier: anpassad utbildning och helhetstänkande och återkoppling.

Anpassad utbildning

Flera intensivvårdssjuksköterskor saknade utbildningsdagar som enbart  är  riktade till
den  egna  yrkeskategorin.  Intensivvårdssjuksköterskorna  upplevde  en  rädsla  från
arbetsgivaren att  dela på de olika yrkeskategorierna.  Dagar som är ämnade till  både
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undersköterskor och intensivvårdssjuksköterskor uppskattas och det upplevdes som en
bra repetition, men dagarna upplevdes även som stelbenta när innehållet ska anpassas
till alla. 

Intensivvårdssjuksköterskorna  saknade  möjligheter  till  individanpassat  utbud  av
kompetensutveckling.  De  digitaliserade  möjligheterna  till  kompetensutveckling  som
finns upplevdes inte alltid som positiva. Vissa intensivvårdssjuksköterskor upplever inte
alls att de lär sig på det, utan de behövde stå med apparaten framför sig för att kunna ta
till sig kunskapen. Flera uppger att de har gått på föreläsningar på sin fritid, men andra
intensivvårdssjuksköterskor som har saknat att få gå vissa kurser har valt att inte lägga
sin fritid på det:

om jag ska få en kompetensutveckling då får jag söka utomstående kurser
[…]  … antingen läsa på min fritid alternativt gå ner i tjänst...

Helhetstänkande och återkoppling

Mer helhetstänkande och krav uppifrån menade flera intensivvårdssjuksköterskor skulle
kunna  öka  möjligheterna  till  kompetensutveckling.  De  uttryckte  en  avsaknad  av
möjligheter  att  tillsammans  med  sin  chef  kunna  få  till  en  mer  individanpassad
kompetensutveckling. Flera intensivvårdssjuksköterskor upplevde även att de har bett
om att få möjlighet till riktad kompetensutveckling hos chefer, men att de inte känt att
de fått gehör. En intensivvårdssjuksköterska uttryckte: 

men att det ändå fanns någon ja... en liten plan att när man jobbat en tid
att man måste repetera och lära sig efter hand

Ett flertal intensivvårdssjuksköterskor upplevde att bristen på helhetstänkande bidrar till
att  viss  kompetensutveckling  upprepas  mycket.  Kompetensutveckling  inom  det
medicinska  ansågs  det  finnas  utrymme  för  men  det  saknas  möjligheter  till
kompetensutveckling  inom  andra  bitar  som  ingår  som  exempelvis  arbetsmiljö  och
skyddande av personuppgifter med mera:

vi är så inriktade på ann... en annan typ av patientsäkerhet... […] om man
säger så... just med de här vitala delarna  

Flera  intensivvårdssjuksköterskor  upplevde  att  de  saknade  möjligheter  till  mer
regelbunden kompetensutveckling. Det är dels möjligheten till att regelbundet få åka
iväg på  kompetensutveckling  som de saknar  och dels  saknar  de utrymme för  den i
vardagen. En intensivvårdssjuksköterska uttryckte: 

man lär sig nya saker varje dag fast man jobbat här i tio år![…] … och då
förstår man ju hur mycket som händer så att man skulle ju ännu mer vilja
ha...  ehmm...  ha till  sig utbildningar och och, andra sätt  att  jobba och
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liksom kanske andra sätt att öva

Korta läkarledda föreläsningar var något som intensivvårdssjuksköterskorna sa att de
hade tidigare men som de nu saknar:

Förut kunde vi ha en gång i veckan, någon läkare då som kanske pratade
om olika ämnen då kanske […]  I samband med kaffepaus och sådär. Eh,
det har vi sällan nu... 

det  har  vi  dåligt  med,  läkarundervisning...  […]  ja!  Mycket  mer
regelbundet […]  att man tog upp patientfall och diskuterade och så […]
och lärde sig utifrån dem

Det beskrevs att läkarna plötsligt kunde börja ge andra ordinationer när de har varit iväg
på utbildning om de senaste nyheterna inom intensivvård, men den informationen har
inte kommit ut till intensivvårdssjuksköterskorna. Även möjligheter att få utveckla sin
kompetens  utifrån återkoppling till  patientfall  och diskussioner  kring dem var  något
som  flera  intensivvårdssjuksköterskor  upplevde  att  de  saknade.  En
intensivvårdssjuksköterska  saknade  även  möjligheter  till  mer  återkoppling  på  de
vårdskador som inträffat på avdelningen för att även lära sig av dem.
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Diskussion

Tre  huvudkategorier  beskriver  intensivvårdssjuksköterskornas  befintliga  möjligheter,
begränsningar av möjligheter  och avsaknad av möjligheter till kompetensutveckling i
relation  till  patientsäkerhet.  Samtliga  intensivvårdssjuksköterskor  beskrev  att  de
upplevde att all kompetensutveckling är relaterad till att förbättra patientsäkerheten även
om det oftast är outtalat.

Resultatdiskussion

Resultatet  visar  att  flera  intensivvårdssjuksköterskor  beskriver  att  de  har  befintliga
möjligheter till kompetensutveckling i relation till patientsäkerhet inom flera områden.
Möjligheterna  till  kompetensutveckling  ges  via   utbildningar  på  avdelningen  vid
nyheter,  repetitioner  i  A -  HLR,  egna  ansvarsområden  och  simuleringar  på  dockor.
Intensivvårdssjuksköterskorna  upplever  att  patientsäkerheten  stärks  genom  all
kompetensutveckling även om det inte är tydligt uttalat. Både Frivold och Dale (2013)
och Kynoch, Paxton och Chang (2010)  har visat att  intensivvårdssjuksköterskor som
får både praktisk och teoretisk utbildning känner sig trygga och självsäkra i sin roll.
Resultatet i detta examensarbete visar att  intensivvårdssjuksköterskorna upplever att
möjligheterna till kompetensutveckling har förbättrats och anledningen upplevdes vara
införandet av patientsäkerhetslagen samt att arbetsgivaren försöker vara mer attraktiv.
Detta är ett steg i positiv riktning då Aiken et al. (2012) menar att det finns en utbredd
oro hos sjuksköterskor över en urholkad patientsäkerhet på grund av att det inte är ett
prioriterat område av ledningen. 

Intensivvårdssjuksköterskorna  upplever  en  begränsning  av  kompetensutveckling  på
grund  av  bristande  struktur  och  helhetstänkande.  Det  leder  enligt
intensivvårdssjuksköterskorna  till  en  ojämn  kompetens  bland  kollegor  och  det
resulterar  i  att  patientsäkerheten  äventyras.  Denna  bild  överensstämmer  med
Socialstyrelsen (2015a) som beskriver att det saknas helhetsbild både i innehållet och
vem  som  utgör  målgrupp  i  de  utbildningar  som  är  relaterade  till  patientsäkerhet.
Intensivvårdssjuksköterskans kompetens är en viktig del för identifiering av risker för
patienterna  enligt  Kendall  –  Gallagher  och  Blegen  (2009).  Vissa
intensivvårdssjuksköterskor i detta examensarbete anser att brist på pengar och personal
är en begränsning för kompetensutvecklingen. Det bekräftas av Ulrich et al. (2014) som
har visat på att det har skett försämringar i kompetensutvecklingen inom intensivvården
på grund av minskat ekonomiskt stöd och svårigheter att frigöra personal. 

Intensivvårdssjuksköterskorna  beskriver  en  avsaknad  av  regelbundenhet  och
möjligheter till en kompetensutveckling som är individanpassad och ibland enbart riktad
till den egna yrkeskategorin.  Det stämmer väl överens med Muldowney och McKee
(2011)  som  menar  att  standardiserade  modeller  för  kompetensutveckling  inte  ger
tillräckligt  stöd  på  individnivå.  Både  Alayed,  Lööf  och  Johansson  (2014)  och
Guilhermino  et  al.  (2013)  bekräftar  att  intensivvårdssjuksköterskor  önskar
återkommande kompetensutveckling.  Alayed, Lööf och Johansson (2014) menar att det
är  viktig  för  att  förbättra  patientsäkerheten.  Däremot  menar  ICN  (2012)  att  det  är
individens eget ansvar att aktivt  och kontinuerligt utveckla sin kompetens, samtidigt
som  Huggins  (2004)  och  Montagnini,  Smith  och  Balistrieri  (2012)  menar  att
intensivvårdssjuksköterskan inte  alltid har självinsikt inom vilket område som behövs
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ytterligare kompetensutveckling inom. Det bekräftas av examensarbetets resultat som
visar  på  att  det  finns  möjligheter  till  kompetensutveckling,  men  flera  av
intensivvårdssjuksköterskorna anser att det vilar ett ansvar på individen att ta tillvara på
de möjligheter som erbjuds. Det nämns av en intensivvårdssjuksköterska att självinsikt
kring kompetensluckor finns, men individen har inte förmedlat detta till sin chef. Det är
svårt för arbetsgivaren att anpassa sitt utbud av kompetensutveckling om de inte får till
sig  vad  som  saknas.  Resultatet  visar  att  det  saknas  krav  och  riktlinjer  från
avdelningschefer  och  att  de  tillsammans  med  intensivvårdssjuksköterskan    ska
individanpassa kompetensutvecklingen.  Ett  nära samarbete med chefen skulle  kunna
vara ett alternativ till  att få ett mer anpassat och riktat utbud till  både individen och
gruppen. Tydliga krav på vad individen anses behöva för kompetens och hur den ska
utvecklas skulle även kunna bidra till att det är lättare för individen att ha självinsikt
kring vilka kompetensområden som behöver utvecklas.

Att  ta  hjälp  av  kollegor  ses  som  en  av  de  befintliga  möjligheterna  till
kompetensutveckling  för  att  känna  sig  mer  säker  i  sin  roll  enligt
intensivvårdssjuksköterskorna.  De  ansåg  även  att  de  kunde  bli  bättre  på  att  lyfta
patientsäkerhet  och  lära  sig  av  varandra  i  den  stora  personalgruppen  och  inte  bara
mellan dem som deltagit i omvårdnaden inne på rummet.  Enligt Huggins (2004) och
Storesund och McMurray (2009) är det viktigt att intensivvårdssjuksköterskorna själva
skapar en uppmuntrande och positiv miljö och delar med sig av sina erfarenheter för att
inspirera  till  en  kontinuerlig  kompetensutveckling,  men resultatet  visar  på  att  dessa
möjligheter begränsas av attityder och prestige bland kollegor. 

Kollegors attityder och prestige, både gentemot den kompetensutveckling som erbjuds
och  även  gentemot  varandra,  upplevs  vara  en  begränsning  av  möjligheterna  till
kompetensutveckling. En negativ attityd inom gruppen kan göra det svårt att dela med
sig av kompetens då tabu föreligger kring att lyfta både de egna och andras  brister. Det
skulle kunna indikera att det finns en dold negativ anda inom  patientsäkerhetskulturen
vilket är ett hot mot patientsäkerheten. Eklöf, Törner och Pousette (2014) bekräftar att
den psykosociala arbetsmiljön inklusive kultur och normer inom gruppen kan äventyra
patientsäkerheten  negativt.  Enligt  Sveriges  Kommuner  och  Landsting  (SKL,  2015)
påverkas  patientsäkerheten  av  den  patientsäkerhetskultur  som  råder  inom
organisationen.  Det  är  organisationen  som bygger  upp patientsäkerhetskulturen  med
både  skrivna  och  oskrivna  regler  och  värderingar.  Det  är  dessa  som i  sin  tur  styr
medarbetarnas  handlande  och  säkerhetsbeteende.  Enligt  Sveriges   Kommuner  och
Landsting (SKL, 2013) innebär en god patientsäkerhetskultur att det finns en öppenhet
och stöd mellan medarbetare, att misstag leder till ytterligare lärande, att det inte finns
en skuld- och skamkultur samt att det finns en benägenhet att rapportera risker som
upptäcks eller felaktigheter som begås. Vårdpersonalen är  enligt Patientsäkerhetslagen
(SFS 2010: 659) skyldig att både rapportera händelser som äventyrar patientsäkerheten
eller vårdskador som redan har inträffat. Resultatet i detta examensarbete visar att detta
inte alltid sker på grund av attityder och prestige. Om det är något som avdelningschefer
är medvetna om framgår inte av resultatet. 

Det framkommer inte i resultatet till detta examensarbete om det förekommer mätningar
inom patientsäkerhetskultur på avdelningarna. Dessa mätningar kan enligt SKL (2013)
påvisa både brister och möjligheter inom området. Samtidigt menar Farup (2015) att  de
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instrument som används i dessa mätningar inte alltid ger hela bilden av den rådande
patientsäkerhetskulturen på avdelningen och bör därför inte  ses som en sanning om
rådande  säkerhetsklimat  på  en  avdelning. I  resultatet  till  detta  examensarbete
framkommer det inte heller om  patientsäkerhetskultur är något som arbetas med aktivt i
personalgruppen. Det kan tänkas att det på en intensivvårdsavdelning blir fokus på den
tekniska och medicinska kompetensutvecklingen eftersom vården enligt Riksföreningen
för  anestesi  och  intensivvård  &  Svensk  sjuksköterskeförening  (2012)  sker  i  en
högteknologisk  miljö.  Det  skulle  kunna  innebära  att  andra  delar  inom
kompetensutveckling har lägre prioritet till fördel för utbildning inom medicinsk teknik,
eller som beskrivet av Ulrich et al. (2014) faller bort på grund av svårigheter med att
frigöra personal. Både Socialstyrelsen (2015a) och Basuni och Bayomi (2015) anser att
det behövs mer kompetensutveckling kring patientsäkerhet och patientsäkerhetskultur.
Att det är ett angeläget område bekräftar  resultatet till detta examensarbete. Det är inte
enbart ett angeläget område på grund av de risker för patientsäkerheten som negativa
attityder  och  prestige  medför,  utan  även  för  arbetsmiljön  och  enskilda  individers
välmående  på  arbetsplatsen  som  kan  tänka  påverkas  negativt.  Då  trenden  med
personalflykt  och  en  negativ  bild  av  professionen  redan  är  verklighet  enligt  WHO
(2013) så  är  resultatet  i  detta  examensarbete  bekymmersamt  både  i  nutid  och inför
framtiden.

Metoddiskussion

För att på bästa sätt besvara syftet att beskriva intensivvårdssjuksköterskors upplevelser
av  möjligheterna  till  kompetensutveckling  i  relation  till  patientsäkerhet  valdes  en
kvalitativ  metod.  Både Krippendorff  (2004) och Polit  och Beck (2008) anser  att  en
kvalitativ metod kräver mycket av den som genomför forskningen. Enligt Krippendorff
(2004) har den kvalitativa forskningen en god reliabilitet när den genomförs av mer än
en person och att  datainsamlingen sker  i  olika miljöer.  Att  genomföra en kvalitativ
forskning ensam är något som Krippendorff (2004) avråder ifrån då det kan ge resultatet
ett mindre djup, samtidigt som ett icke fungerande samarbete med en partner kan ge
samma grunda resultat. Detta har författaren till detta examensarbete varit väl medveten
om  och  därför  har  intervjuerna  genomförts  på  två  olika  intensivvårdsavdelningar,
tillvägagångssätt och data har diskuterats tillsammans med handledare för att resultatet
ska bli så omfångsrikt som möjligt och för att stärka examensarbetets reliabilitet.  

Ett  strategiskt  urval  utfördes  då  författaren  ansåg  att  det  skulle  ge  bästa  möjliga
spridning.  Författaren  ansåg  sig  ha  tillräckliga  förkunskaper  för  att  kunna  göra  ett
representativt  urval  för  den  grupp  som  skulle  undersökas.  Det  strategiska  urvalet
resulterade i att spridningen i yrkeserfarenhet som intensivvårdssjuksköterskor hade en
median på fjorton år. Urvalet gick olika till på intensivvårdsavdelningarna på grund av
olika  arbetsbelastning.  Detta  anses  inte  ha  påverkat  resultatet  nämnvärt  då  samtliga
deltagare var relativt samstämmiga i sina utsagor, oavsett längd på erfarenhet, genus
eller  vilken  avdelning  som  de  arbetade  på.  De  samstämmiga  utsagorna  stärker
examensarbetets reliabilitet. Enligt Krippendorff (2004) är reliabiliteten i den kvalitativa
forskningsprocessen god när  resultatet upprepar sig och är konsekvent trots variationer
i  omgivningen.  Deltagarnas  ålder  ansågs  inte  relevant  för  resultatet  och  togs  därför
ingen  hänsyn  till.  Anledningen  till  att  genus  inte  togs  hänsyn  till  i  urvalet  var  att
författaren inte hade de förkunskaperna om båda intensivvårdsavdelningarna som ingick
i  studien.  De  deltagare  som  inkluderades  i  studien  var  två  män  och  fyra  kvinnor.
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Männens  upplevelser  kring  möjligheterna  till  kompetensutveckling  i  relation  till
patientsäkerhet var liknande de kvinnliga deltagarnas. 

Datainsamlingen genomfördes med semistrukturerade intervjuer och en intervjuguide
(bilaga 1) utarbetades med öppna frågor för att deltagarna skulle kunna ge breda svar,
men även stödfrågor var förberedda för att både komma in på ämnet men även för att ge
stöd till författaren att kunna ställa frågor som ger mer djup i intervjun. Enligt Polit och
Beck (2008) är semistrukturerade intervjuer att  föredra när forskaren vill  få svar på
vissa specifika ämnen och deltagarna har med denna metod frihet att svara med sina
egna ord och så djupt som de själva önskar. Frågornas struktur och ordning (bilaga 1)
var avsedda  att under intervjuns gång leda in deltagaren på ämnet kring upplevelser av
möjligheterna  till  kompetensutveckling  relaterat  till  patientsäkerhet.  En  pilotintervju
genomfördes för att författaren skulle kunna utvärdera sin intervjuteknik och reflektera
över hur följdfrågor ställdes i relation till svaren på frågorna. Det var viktigt att göra
pilotstudien för att stärka instrumentets validitet och enligt Polit och Beck (2008) för
undvika  att  den  fullskaliga  datainsamlingen blir  ett  misslyckande.  Efter  pilotstudien
justerades  inte  intervjuguiden eftersom resultatet  av intervjun gav svar  på syftet  till
denna  studie.  När  pilotintervjun  var  transkriberad  skickades  transkriberingen  till
handledare för utvärdering och konstruktiv kritik.  Detta ansågs viktigt  för att  stärka
examensarbetets validitet och reliabilitet. Om instrumentet mäter vad det är avsett att
mäta så innebär det att validiteten är god enligt Krippendorff (2004) och om andra läser
och tolkar data på ett liknande sätt visar det på en god reliabilitet. Det är en svaghet för
intervjuguiden  och  intervjuerna  att  författaren  ensam  har  utarbetat  guiden  och
genomfört intervjuerna. Samtidigt genomfördes samtliga intervjuer på liknande sätt och
med samma intervjufrågor, vilket stärker en studies trovärdighet enligt Polit och Beck
(2008). Om andra frågor hade förberetts till guiden eller andra följdfrågor ställts under
intervjun kan det inte uteslutas att någon ytterligare dimension skulle ha framkommit.
Under intervjuerna svarade deltagarna redan under de inledande frågorna på studiens
syfte,  men  den  avslutande  frågan  gav  mer  djup  i  materialet  och  det  upplevdes  av
författaren som positivt för examensarbetets resultat. 

Kvalitativ  innehållsanalys  användes  för  att  analysera  insamlad  data.  För  att  stärka
resultatets  trovärdighet  har  stegen  i  den  kvalitativa  innehållsanalysen  inspireras  av
Krippendorff  (2004).  Det  är  enligt  Krippendorff  (2004)  viktigt  att  vara  noggrann  i
analysen och att den som analyserar har kännedom kring ämnet och materialet för att
stärka  en  studies  trovärdighet.  Något  som  påverkar  trovärdigheten  i  en  kvalitativ
innehållsanalys enligt Krippendorff (2004) är att text tolkas olika av dem som läser den.
Denna studie har genomförts av en ensam författare vilket kan ha påverkat  hur texter
har  tolkats  och  analyserats.  I  resultatet  presenteras  det  om  en  ensam
intensivvårdssjuksköterska  upplever  något,  om  flera  upplever  samma  sak  eller  om
samtliga intensivvårdssjuksköterskor har samma upplevelse. Enligt Krippendorff (2004)
kan det vara en styrka för analysen att visa på att många källor beskriver samma sak
även inom kvalitativ forskning. När resultatet sedan ska presenteras menar Krippendorff
(2004) att det inte ska skrivas ut i siffror hur många som sagt något, utan  siffrorna ska
bytas ut till beskrivande ord. Slutsatser som gjorts i examensarbetet utifrån analyserad
data bekräftas delvis av redan existerande forskning. Det bidrar till en god validitet för
resultatet enligt Krippendorff (2004).
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Delar  av  intensivvårdssjuksköterskornas  upplevelser  kring  möjligheterna  till
kompetensutveckling i relation till patientsäkerhet har valts bort i analysen, trots att det
svarade på syftet.  Detta  för  att  uppfylla  Codex (2015a)  forskningsetiska  huvudkrav.
Detta kan påverka analysens trovärdighet och djup negativt. Det ansågs föreligga en
risk för att intensivvårdssjuksköterskorna skulle kunna identifieras om de delarna hade
inkluderats då det var såpass specifikt och inte kunde tolkas av författaren på annat sätt
utan att förlora innebörden i vad som sagts. De delar som valdes bort skulle ha kunnat
ge de befintliga kategorierna mer djup. Det  kan påverka examensarbetets överförbarhet
negativt, då det enligt Polit och Beck (2008) och Schwandt, Lincoln och Guba (2007)
krävs att resultatet är omfångsrikt för att andra ska kunna dra slutsatser utifrån  det.
Detta  för  att  läsaren  ska kunna dra  jämförande slutsatser.  Överförbarheten  för  detta
examensarbete  stärks  då  utsagorna  varit  relativt  samstämmiga  och  att  resultatet
presenterats  tydligt  med  ett  flertal  citat.  En  svaghet  för  överförbarheten  är  att
examensarbetet  är  begränsat  till  enbart  två  intensivvårdsavdelningar  med  totalt  sex
stycken deltagare. Överförbarheten för resultatet av detta examensarbete är därför hög
på  de  avdelningar  som  examensarbetet  är  utfört.  Om  resultatet  som  presenteras  i
examensarbetet är överförbart till andra grupper eller kontexter är upp till läsaren själv
att avgöra. 

Framtida forskning och kliniska implikationer

Intensivvårdssjuksköterskor  upplever  sig  ha  både  goda  och  mindre  tillfredsställande
möjligheter  till  kompetensutveckling  i  relation  till  patientsäkerhet.  Det  skulle  vara
intressant  med  en  större  studie  som  kartlägger  de  behov  som  finns  gällande
kompetensutveckling relaterat till patientsäkerhet på Sveriges intensivvårdsavdelningar.
Resultatet pekar ut områden inom patientsäkerhetskulturen där det finns möjligheter till
förbättring,  detta  är  något  som  bör  forskas  vidare  på  då  det  inte  framkommer  av
resultatet om arbetsgivare och chefer är medvetna om problematiken.

Detta  examensarbete  ökar  kunskapen  om  kompetensutveckling  i  relation  till
patientsäkerhet  på  intensivvårdsavdelningar  utifrån  intensivvårdssjuksköterskornas
upplevelser.  Förhoppningen  är  att  resultatet  kan  inspirera  till  fler  och  varierande
möjligheter till en kontinuerlig kompetensutveckling som kan främja patientsäkerheten
på intensivvårdsavdelningar.
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Konklusion

Detta  examensarbete  visar  på  de  mångfacetterade  och  komplexa  upplevelserna  av
möjligheter till kompetensutveckling i relation till patientsäkerhet som finns. Resultatet
indikerar  att  det  delvis  finns  goda  möjligheter,  men  även  att  det  finns  en
förbättringspotential  inom ett flertal områden. För att uppnå en tillfredsställande och
kontinuerlig kompetensutveckling som är både dynamisk och flexibel och som bidrar
till  en  ökad  patientsäkerhet  ställs  stora  krav  både  på  arbetsgivaren  och
intensivvårdssjuksköterskorna själva. Ett samarbete med öppen kommunikation mellan
chefer  och  intensivvårdssjuksköterskor  skulle  kunna  bidra  till  en  förbättrad
lärandemiljö. Både chefer och intensivvårdssjuksköterskor skulle även kunna dra fördel
av  tydligare  kompetenskrav  och  uppföljning  av  dessa,  vilket  hade  förbättrat
patientsäkerheten genom att brister kan identifieras och förebyggande insatser sättas in.
Arbetsgivare inom intensivvård bör känna till examensarbeten som detta för att kunna
vidareutveckla  och  utvärdera  de  möjligheter  till  kompetensutveckling  i  relation  till
patientsäkerhet som finns idag. 
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Bilaga 1
Intervjuguide med stödfrågor. Huvudfrågor i fet stil, stödfrågor under

Vad innebär kompetensutveckling för dig?

• Kan du ge exempel på hur kompetensutveckling kan se ut?

• Vad finns det för fördelar med kompetensutveckling?

• Vad finns det för nackdelar med kompetensutveckling?

Hur upplever du dina möjligheter till kompetensutveckling?

• Vilka kompetenshöjande möjligheter finns på din arbetsplats?

• Vilken var den/de senaste kompetenshöjande utbildningarna, kan du ge 

exempel? 

• Vilken nytta hade du av dem? 

• Saknar du något eller är du nöjd? Vad saknar du/ vad är du nöjd med? 

• Vems var initiativet (ditt eget/ andra anställda/chefer/annans)

• Hur hade du önskat att dina möjligheter till kompetensutveckling såg ut?

Vad innebär patientsäkerhet för dig?

• Kan du ge exempel på bra/dåliga situationer/ händelser/ annat som varit 

relaterat till patientsäkerhet?

• Hur hade dessa situationer kunnat förebyggas enligt dig?

Upplever du att möjligheterna till kompetensutveckling har betydelse i relation till 

patientsäkerheten?

• Vilka kompetenshöjande möjligheter finns på arbetsplatsen som är 

relaterade till patientsäkerheten?

• Kan du ge exempel på den senaste kompetensutveckling du varit på kopplat 

till patientsäkerhet?

• Upplever du att det finns hinder när det gäller kompetensutveckling relaterat

till patientsäkerhet?

Är det något du tycker är viktigt att tillägga kring det vi samtalat om?



Bilaga 2

TILLSTÅND FÖR GENOMFÖRANDE AV EXAMENSARBETE 

……………………………………………………………………………………………
Studerandes namn, kurs 

…………………………………………………………………………………………… 
Studerandes namn, kurs 

…………………………………………………………………………………………… 

Ovanstående studerande vid, inom Omvårdnad, Karlstads universitet, erhåller tillstånd 
att genomföra examensarbetet benämnt:

…………………………………………………………………. 

vid klinik/enhet/motsvarande vid/i

…………….…………………………………………… 

…………………………………………….. 

Ort och datum 

…………………………………………………. 

Verksamhetschef/motsvarande 

OBS! Efter underskrift lämnas en kopia av tillståndet till handledaren och tillståndet ska
bifogas som bilaga till examensarbetet. 



Bilaga 3

Brev till verksamhetschef eller motsvarande
Jag studerar till intensivvårdssjuksköterska vid Karlstads Universitet och genomför nu
ett  examensarbete  på  15  högskolepoäng.  Det  syftar  till  att  undersöka
intensivvårdssjuksköterskans  upplevelser  kring  kompetensutveckling  i  relation  till
patientsäkerhet.  Förhoppningen  är  att  resultatet  kan  inspirera  till  en  kontinuerlig
kompetensutveckling och främja patientsäkerheten på intensivvårdsavdelningar.

Härmed ansöker jag om tillstånd att få genomföra en intervjustudie hos er med tre till
fyra intensivvårdssjuksköterskor, varav en kommer att vara en pilotintervju.

De empiriska data som kommer att  samlas in baseras på intervjuer med verksamma
intensivvårdssjuksköterskor  på  intensivvårdsavdelningar.  Intervjutillfället  beräknas  ta
ungefär 30 - 45 minuter. Om det är möjligt önskas intervjuerna genomföras i ett avskilt
rum i era lokaler. För att inte störa er ordinarie verksamhet önskas guidning om när på
dagen det passar er verksamhet bäst att genomföra intervjuerna.

Ett examensarbete på avancerad nivå är ett vetenskapligt arbete som utgår ifrån etiska
riktlinjer befästa i lag och beskrivna av Vetenskapsrådet. Deltagandet är helt frivilligt
för er avdelning och intervjupersonerna kan när som helst avbryta. Alla uppgifter om er
verksamhet och de som arbetar inom den kommer att avidentifieras och kommer inte att
kunna  spåras.  Materialet  kommer  analyseras  på  gruppnivå,  vilket  innebär  att  inga
enskilda kommer kunna identifieras. Arbetet kommer dels att publiceras i skrift och dels
i Karlstad Universitets databas DIVA.

Vid frågor vänligen kontakta Malin Hanisch
Karlstad, 2015 – 10 

Student
Malin Hanisch
0738 - 98 67 27
Malin.Hanisch@gmail.com

Handledare
Anna Nordin, lektor vid Karlstad Universitet

Mona Persenius, lektor vid Karlstad Universitet



Bilaga 4

Brev till avdelningschef eller motsvarande inför intervjustudie

Jag studerar till intensivvårdssjuksköterska vid Karlstads Universitet som genomför ett
examensarbete  på  15  högskolepoäng.  Det  syftar  till  att  undersöka
intensivvårdssjuksköterskans  upplevelser  kring  kompetensutveckling  i  relation  till
patientsäkerhet.  Förhoppningen  är  att  resultatet  kan  inspirera  till  en  kontinuerlig
kompetensutveckling och främja patientsäkerheten på intensivvårdsavdelningar.

Du får detta brev efter att godkännande om att genomföra delar av studien på din/ er
avdelning  har  erhållits.  De  empiriska  data  som  kommer  att  samlas  in  baseras  på
intervjuer med verksamma intensivvårdssjuksköterskor på intensivvårdsavdelningar, där
hälften av deltagarna har mindre än tio års erfarenhet och resterande hälft mer än tio års
erfarenhet. Totalt kommer mellan fem till åtta intervjuer att genomföras, varav tre till
fyra hos er.  För att komma i kontakt med intresserade deltagare på din/ er avdelning
deltar gärna undertecknad på en arbetsplatsträff eller motsvarande innan datainsamling
kommer  att  ske  under  november  eller  december  månad  2015. För  att  inte  störa  er
ordinarie verksamhet önskas guidning om när på dagen det passar er verksamhet bäst att
genomföra intervjuerna. Om det är möjligt önskas intervjuerna genomföras i ett avskilt
rum i era lokaler och de beräknas ta mellan 30 – 45 minuter. 

Ett examensarbete på avancerad nivå är ett vetenskapligt arbete som utgår ifrån etiska
riktlinjer befästa i lag och beskrivna av Vetenskapsrådet. Deltagandet är helt frivilligt
för er avdelning och intervjupersonerna kan när som helst avbryta. Alla uppgifter om er
verksamhet och de som arbetar inom den kommer att avidentifieras och kommer inte att
kunna  spåras.  Materialet  kommer  analyseras  på  gruppnivå,  vilket  innebär  att  inga
enskilda kommer kunna identifieras. Arbetet kommer dels att publiceras i skrift och dels
i Karlstad Universitets databas DIVA.

Vid frågor vänligen kontakta Malin Hanisch
Karlstad, 2015 – 10

Student
Malin Hanisch
0738 - 98 67 27
Malin.Hanisch@gmail.com

Handledare
Anna Nordin, lektor vid Karlstad Universitet

Mona Persenius, lektor vid Karlstad Universitet



Bilaga 5

Brev till intervjudeltagare

Jag studerar till intensivvårdssjuksköterska vid Karlstads Universitet som genomför ett
examensarbete  på  15  högskolepoäng.  Det  syftar  till  att  undersöka
intensivvårdssjuksköterskans  upplevelser  kring  kompetensutveckling  i  relation  till
patientsäkerhet.  Förhoppningen  är  att  resultatet  kan  inspirera  till  en  kontinuerlig
kompetensutveckling och främja patientsäkerheten på intensivvårdsavdelningar.

Du får detta brev efter att ha visat intresse att delta i denna studie. De empiriska data
som  kommer  att  samlas  in  baseras  på  intervjuer  med  verksamma
intensivvårdssjuksköterskor på flera intensivvårdsavdelningar. Intervjutillfället kommer
att  ske på din arbetsplats eller  annan avtalad plats och beräknas ta ungefär 30 – 45
minuter. Intervjun kommer att spelas in för att sedan skrivas ut i text.

Ett examensarbete på avancerad nivå är ett vetenskapligt arbete som utgår ifrån etiska
riktlinjer befästa i lag och beskrivna av vetenskapsrådet. När du deltar i undersökningen
är  ditt  deltagande  helt  frivilligt  och  det  kan  avbrytas  utan  motivering.  Materialet
kommer enbart att användas i vetenskapligt syfte och analyseras på gruppnivå vilket
innebär  att  inga  enskilda  kommer  att  kunna  identifieras.  Arbetet  kommer  dels  att
publiceras i skrift och dels i Karlstad Universitets databas DIVA.

Vid frågor vänligen kontakta Malin Hanisch
Karlstad, 2015 -07

Student
Malin Hanisch
0738 - 98 67 27
Malin.Hanisch@gmail.com

Handledare
Anna Nordin, lektor vid Karlstad Universitet

Mona Persenius, lektor vid Karlstad Universitet
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