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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Att gå från sjuksköterskestudent till verksam sjuksköterska är ett stort steg. Det ställs 

ständigt nya krav på sjuksköterskeyrket. För att kunna utföra de mest krävande arbetsuppgifterna, 

behöver sjuksköterskan få en möjlighet att öva upp sin yrkesskicklighet. Nyutexaminerade 

sjuksköterskor är vana att vara i en lärande situation. Under introduktionen har den 

nyutexaminerade sjuksköterskan inte den fulla arbetsbelastningen eller det fulla ansvaret. När då 

introduktionen tar slut kan det bli omtumlande att arbeta självständigt.  

 

Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av 

introduktionen vid första anställning på en medicinklinik.  

 

Metod: En kvalitativ studie med innehållsanalys genomfördes. Fyra nyutexaminerade 

sjuksköterskor intervjuades om upplevelser av sin introduktion vid sin anställning på en 

medicinklinik. Intervjuerna analyserades enligt Graneheim och Lundmans kvalitativa 

innehållsanalys.  

 

Resultat: När intervjuerna analyserats uppstod fem teman; tid för introduktion, handledning av en 

eller flera, introduktionshäfte, stöd i personalen och osäkerhet i den nya rollen. Nyutexaminerade 

sjuksköterskor fick en utsatt tid för introduktion, denna tid varierade från två, -tre veckor upp till tio 

veckor. Det var önskvärt att det fanns någon person som hade det övergripande ansvaret för 

introduktionen. De nyutexaminerade sjuksköterskorna ansåg att de fick ett bra stöd av sin 

handledare, även om de i vissa fall hade fler än en under introduktionstiden. Osäkerhet fanns inför 

moment som inte utförts tidigare, det fanns dock utrymme att ställa frågor om och om igen.  

 

Slutsatser: Tydliga riktlinjer för introduktion är av vikt och att den tid som är avsatt för 

introduktionen fullföljs. Handledarna bör ha det övergripande ansvaret för att introduktionshäftet 

har gåtts igenom tillsammans med den nyanställde. Känslor som den nyutexaminerade 

sjuksköterskan känner bör diskuteras i kollegiet för en ökad förståelse.  

 

 

Nyckelord: Introduktion, nyutexaminerade sjuksköterskor, upplevelser 

Keywords: Introduction, newly graduated nurses, experiences 
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INLEDNING 

För att nyutexaminerade sjuksköterskor ska kunna utföra en god vård med bra kvalité när de 

börjar sitt första arbete, är det viktigt att de får en bra introduktion. Det är även viktigt att den 

nyutexaminerade sjuksköterskan känner sig trygg i sin roll. Då vi snart blir färdiga med vår 

sjuksköterskeutbildning och kommer att börja vår första anställning som nyutexaminerade 

sjuksköterskor känns detta ämne viktigt för oss. På uppdrag av en Medicinklinik i 

Mellansverige, fann författarna till föreliggande studie det intressant att undersöka vad en 

introduktion bör innehålla för sjuksköterskor, samt hur den ska vara utformad. Vid 

Medicinkliniken pågår ett projekt där det har tagits fram en allmän introduktion för samtliga 

yrkeskategorier. Syftet med projektet vid Medicinkliniken är att utforma en mer specialiserad 

introduktion inom varje yrkeskategori. Författarna till föreliggande studie undersökte 

nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser om vad som har varit betydelsefullt i deras 

introduktion när de började sina anställningar vid denna Medicinklinik. Förhoppningen är att 

detta examensarbete kan leda till att Medicinkliniken kan vidareutveckla och förbättra 

introduktionen för nyutexaminerade sjuksköterskor. 

 

Sjuksköterskeutbildningen 

Varje år examineras cirka 4000 sjuksköterskor i Sverige (Högskoleverket, 2011).  

Utbildningen omfattar tre års heltidsstudier vilket ger 180 högskolepoäng (SFS, 1993:100) 

och i Sverige bedrivs sjuksköterskeutbildningen av universitet och högskolor. 

Sjuksköterskeutbildningen grundar sig på ett humanistiskt synsätt och leder både till 

akademisk examen samt yrkesexamen. De primära ämnesområdena i utbildningen är 

omvårdnadsvetenskap, medicinsk vetenskap samt samhälls- och beteendevetenskap. I 

utbildningen ingår även den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) vars syfte är att 

sjuksköterskestudenterna skall bekanta sig med hälso- och sjukvårdens olika verksamheter 

och samtidigt få träna på att tillämpa teori i praktik (Ohlsson, 2009).  Sjuksköterskestudenter 

ska ha grundläggande kunskaper avseende områdets vetenskapliga grund, kunna planera, leda, 

samordna vård- och hälsoarbetet samt hålla sig a jour med aktuell och relevant forskning. 

Sjuksköterskestudenter ska ge vård och behandling självständigt och tillsammans med 

patienter och närstående, samt identifiera det vårdbehov som patienterna har. Vidare ska 

sjuksköterskestudenterna kunna samarbeta med andra yrkesgrupper, ha självkännedom, visa 

empati, ha en helhetssyn på människan samt kunna hantera läkemedel på ett för patienten 

säkert sätt (SFS, 1993:100). I Newton och McKennas (2007) studie, beskrivs begreppet 
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”reality shock”, att i övergången från sjuksköterskestudent till legitimerad sjuksköterska 

upptäcker hon/han sig oförberedd på att utföra sin profession, något hon/han trodde sig vara 

förberedd på. Förland och Alvsåg (2006) beskriver vidare i sin studie att nyutexaminerade 

sjuksköterskor gång på gång bad sina erfarna kollegor om råd vid osäkerhet och i vissa 

situationer där de inte visste hur de skulle agera. McKenna, Smith, Poole och Coverdale 

(2003) beskriver i sin studie att erfarna kollegor ofta bemöter nyutexaminerade sjuksköterskor 

med nonchalans och behandlar dem som om de fortfarande var studenter. Genom att erfarna 

kollegor istället berättar och undervisar om hur den nyutexaminerade sjuksköterskan kan gå 

tillväga utvecklar hon/han på detta sätt sina färdigheter och kunskaper. I en studie av Maben 

och Macleod (1998) visade resultaten att de svåraste arbetsuppgifterna nyutexaminerade 

sjuksköterskor upplevde var ronden samt bemästra läkemedelshanteringen.  

 

Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor  

Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska klargör professionen och 

yrkesutövningen som därmed medverkar till en god och säker vård för patienten. Detaljerade 

arbetsuppgifter nämns inte i kompetensbeskrivningen då den är generell och vänder sig till 

sjuksköterskor med varierande erfarenhet (Jahren-Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2005). 

Enligt Socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor beskrivs 

tre huvudsakliga arbetsområden. Oavsett vårdform och verksamhet är dessa tre 

kompetensområden av betydelse för sjuksköterskors arbete.  

 Omvårdnadens teori och praktik  

 Forskning, utveckling och utbildning 

 Ledarskap.  

Sjuksköterskans arbete skall behärskas utifrån ett etiskt förhållningssätt och en helhetssyn 

genom samtliga kompetensområden. Omvårdnad skall ges till alla människor oberoende av 

ålder, hudfärg, trosuppfattning, kultur, handikapp eller sjukdom, kön, nationalitet, politisk 

åsikt, ras eller social status. 

 

Omvårdnad 

Omvårdnad bygger på en humanistisk människosyn och på värden som kärleken till 

medmänniskor, omsorg och barmhärtighet. Personlighetsdragen är de viktigaste redskap en 

sjuksköterska har och detta reflekterar sättet en sjuksköterska behandlar sina medmänniskor 

på. Omvårdnad som ett praktiskt yrke består av kompetensområden och delkompetenser som 

omfattar sjuksköterskans profession och yrkesutövning (Jahren-Kristoffersen & Nortvedt, 
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2005).  Omvårdnad är kärnämnet i sjuksköterskeutbildningen, men beskrivs också som en 

verksamhet och som ett kunskaps- och forsknings område. Omvårdnad är idag en 

vetenskaplig disciplin och ett eget ämne (Jahren Kristoffersen, 1998).  

Det primära i disciplinen är att omvårdnad sker på personnivå (Svensk sjuksköterskeförening, 

2010). Edvardsson (2010) beskriver personnivå som att personen ska stå i fokus och skall 

inkluderas i alla vårdprocesser och vårdbeslut. Att kunna se personen bakom sjukdom, 

symtom, åldrande och beteende är vad personcentrerad omvårdnad handlar om. 

Sjuksköterskan skall kunna se den andres position och tillvaro från dennes 

synvinkel, oavsett om individen lider av akut sjukdom eller annan åkomma. Sjuksköterskan 

bör ha som strävan att göra mer än vanligt men också besitta vetskap om personen, dennes 

behov och intressen. Jahren Kristoffersen (1998) skriver att sjuksköterskan har vid utövandet 

av yrket ett eget yrkesansvar. 

 

Vårdrelation 

En vårdande relation präglas av hur sjukvårdspersonalen bemöter och uppmärksammar sin 

patient. När personalen har ett cariativt förhållningssätt (ständigt värnar om patientens 

värdighet), samt tar ett yttre ansvar för vårdsituationen och ett inre ansvar för patientens 

möjligheter, då upplever patienten en tillit till sjukvårdspersonalen. Ett inre ansvar inbegriper 

att det skapas möjligheter för patienten att växa och utvecklas utifrån sin egen syn och hur 

hon/han vill leva sitt liv. I en vårdrelation är det betydelsefullt att få växa som individ och i 

den relationen får patienten en möjlighet att uttrycka sina problem, behov och begär. Idealisk 

vård är där sjukvårdspersonalen och patientens mål sammanfaller. Det är även viktigt att 

poängtera att vårdrelationen alltid är asymmetrisk, eftersom att personalen med sitt yrke och 

kunskap står i en maktposition (Wiklund, 2003).  

 

Makt i sig är ett negativt laddat begrepp. Därmed är det betydelsefullt hur personalen utövar 

sin makt. För att vården inte ska bli oetisk bör sjukvårdspersonalen tänka på att främja 

patientens bästa. Om personalen skulle använda sin makt för att dominera finns det en risk för 

att patienten blir utsatt för ett oetiskt handlande. Makten kan användas till att manipulera, 

styra eller vara beskyddande/överbeskyddande. Men sjukvårdspersonalen kan även genom sin 

auktoritet fungera som en trygg bas för att stärka patientens makt. Då får patienten en 

möjlighet att kunna växa och ta tillvara på sina resurser. I situationer där patienten inte har 

kraften att kunna utnyttja sina resurser får personalen handla för patientens räkning. Det kan 

även beskrivas som att patienten ger personalen sin fullmakt (Wiklund, 2003). 
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Patientsäkerhet 

I Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), § 2 a, framgår det att hälso- och sjukvård 

ska utövas så att den förverkligar kraven på en god vård. Enligt Statens offentliga utredningar 

(SOU, 2008) utgår hög patientsäkerhet från, kompetensen och yrkesskickligheten på de 

individuella yrkesutövarna samt att behandlings- och undersöknings metoder är 

evidensbaserat. Patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari, 2011. Syftet med denna lag 

är att främja patientsäkerheten. Lagen ställer krav på förebyggande och systematiskt 

patientsäkerhetsarbete och att samtliga i vården skall bidra till att hög patientsäkerhet bevaras. 

Patienter och närstående skall i patientsäkerhetsarbetet ses som en tillgång med sina insikter 

om brister i vården. Genom den nya patientsäkerhetslagen förstärks det personliga 

yrkesansvaret genom att legitimerade yrkesutövare ska anmälas om det finns en misstanke om 

fara för patientsäkerheten, och att då hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd i större omfattning 

kan ålägga prövotid och genom tydligare bestämmelser dra in legitimationen (SFS 2010:659).  

 

Den nyutexaminerade sjuksköterskan - introduktionens betydelse 

Enligt Socialstyrelsen (2005) är en god introduktion av vikt för en nyutexaminerad 

sjuksköterska. Det ställs ständigt nya krav på sjuksköterskeyrket gällande vetenskapligt 

förhållningssätt, självständigt arbete, professionellt ansvar och mångkulturellt kunnande. För 

att kunna utföra de mest krävande arbetsuppgifterna, behöver sjuksköterskan få en möjlighet 

att öva upp sin yrkesskicklighet. 

Ohlsson (2009) menar att en introduktion till sjuksköterskeyrket kan skilja sig åt inom olika 

verksamheter, gällande innehåll och tid. Introduktionen kan variera mellan arbetsplatser. En 

del arbetsplatser har introduktion i några dagar och andra i flera veckor. Boychuk Dushscher 

(2009) beskriver att nyutexaminerade sjuksköterskor är vana att vara i en lärande situation och 

under introduktionen upplever de inte att de har den fulla arbetsbelastningen eller det fulla 

ansvaret. När då introduktionen tar slut kan det bli omtumlande att arbeta självständigt. 

 

Känslor och upplevelser hos den nyutexaminerade sjuksköterskan 

Ohlsson (2009) beskriver att nyutexaminerade sjuksköterskor upplever olika känslor såsom 

glädje och stolthet men även rädsla, oro och stress inför arbetet som sjuksköterska. Oron kan 

bestå i att inte ha kontroll över de praktiska arbetsuppgifterna särskilt om dessa uppgifter inte 

givits tillfälle att praktisera under studietiden. Thrysoe, Hounsgaard, Bonderup & Wagner 

(2011), beskriver i sin studie om sjuksköterskors tankar om att kunna hantera sin 

självständighet. Självständigheten upplevdes överväldigande och många gånger uttryckte sig 
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dessa tankar i rädsla och oföretagsamhet. Att få vara en del av arbetsgruppen är en önskan hos 

nyutexaminerade sjuksköterskor. De uppfattar sig själva som blivande sjuksköterskor och vill 

räknas in i sjuksköterskornas yrkesgemenskap, att känna gemenskap och tillhörighet till 

gruppen. Efter att ha varit osjälvständiga under studietiden, vill nu de nyutbildade 

sjuksköterskorna handla självständigt (Ohlson, 2009). För många nyutexaminerade 

sjuksköterskor tog deras arbete mycket energi, och arbetet upptog mycket av deras tankar 

även på fritiden. En känsla av utmattning uppstod när de inte kunde koppla bort tankar på 

arbetet under den lediga tiden, vilket gjorde att de aldrig kände sig lediga (Lilja-Andersson & 

Edberg, 2010). 

 

Övergång från sjuksköterskestudent till verksam sjuksköterska  

Övergången från sjuksköterskeutbildningen till yrkesverksamheten är en process som innebär 

att gå från den välbekanta rollen som student till en ny roll som sjuksköterska (Boychuk 

Duchscher, 2008). De nyutexaminerade sjuksköterskorna kommer i fortsättningen inte att röra 

sig mellan högskolan och hälso- och sjukvården som en student, utan befinna sig enbart inom 

hälso- och sjukvårdens olika vårdområden som yrkesperson (Ohlsson, 2009). Kunskaper som 

sjuksköterskor har med sig från sin grundutbildning och som sålunda omfattar deras 

kunskapsbas när de börjar arbeta, har både sin grund inom högskolan och de olika 

verksamheterna inom hälso- och sjukvård som de mött under sin verksamhetsförlagda 

utbildning. Förmånen med en utbildning som innehåller dessa båda delar är att studenten får 

en förberedelse för yrket samt insyn i olika verksamhetsområden (Abrandt Dahlgren, Hult, 

Dahlgren, af Segerstad & Johansson, 2006). 

 

Från novis till expert  

Enligt Benner (1993) bygger denna modell på erfarenhet och teoretisk kunskap. Erfarenheten 

förvärvar sjuksköterskan sig genom att vara verksam inom olika vårdverksamheter under 

långvarig tid. Det är inte bara erfarenheten i sig som leder till ett ökat kunnande. Genom att 

kombinera erfarenhet, teoretisk kunskap och en förmåga att reflektera samt att kunna förena 

betydelsen med sin egen personlighet, först då kan expertkunnande uppstå. Utifrån denna 

modell menar Benner att sjuksköterskans utveckling i arbetet sker på fem olika nivåer:  från 

novis, avancerad nybörjare, kompetent, skicklig och slutligen till expert. 

I första nivån som novis, ställs sjuksköterskan inför situationer där han/hon förväntas att 

prestera fast denne saknar erfarenheten. Som avancerad nybörjare i den andra nivån, har 

sjuksköterskan knappt presterat tillfredsställande. Hon/han har ställts inför olika situationer 
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för att urskilja det som för situationen är av betydelse. Detta sker på egen hand eller med stöd 

från handledare. På den kompetenta nivån som är den tredje nivån, har sjuksköterskan blivit 

mer organiserad och effektiv, alla pusselbitar börjar ramla på plats. Sjuksköterskan har arbetat 

i två till tre år under samma eller liknande förhållanden. Sjuksköterskan känner att hon/han 

kan behärska en situation och kan klara av händelser som är oförutsedda. Den kompetenta 

sjuksköterskan saknar dock anpassningsförmåga och den skicklige sjuksköterskans snabbhet. 

På fjärde nivån som skicklig sjuksköterska, ser du olika vårdsituationer som en helhet, inte 

bara en lista på saker som ska göras. Här har sjuksköterskan genom erfarenhet lärt sig vad 

hon/han kan vänta sig i de olika situationer de kan ställas inför och att då givna planer kan 

komma att förändras. Slutligen på den femte nivån som expert har sjuksköterskan en grund av 

långvarig erfarenhet och behöver inte slösa tid på olika lösningar utan angriper 

problemområdet på en gång där expertsjuksköterskan använder sig av sin intuition. Modellen 

kan appliceras på vilken färdighet som helst som t ex, att lära sig köra bil, att cykla eller att ge 

intravenösa vätskor. I början av inlärningen är prestationerna begränsade och vacklande, och 

man är tvungen att följa uttryckliga anvisningar. Det är reglerna som ska styra 

sjuksköterskans prestationer. I Benners modell konstateras det att färdigheter förändras genom 

erfarenhet och innebär att prestationen förbättras (Benner, 1993).  

 

Problemformulering 

Det ställs ständigt nya krav på sjuksköterskeyrket. Många nyutexaminerade sjuksköterskor 

upplever att de inte har det övergripande ansvaret eller den fulla arbetsbelastningen under 

introduktionen. När introduktionen sedan tar slut, kan detta upplevas som omtumlande för den 

nyanställda sjuksköterskan att börja arbeta självständigt. Detta kan resultera i känslor som 

osäkerhet, frustration, rädsla och stress. För att en nyutexaminerad sjuksköterska skall kunna 

utföra de krävande arbetsuppgifterna som yrket innebär behövs möjligheten att öva upp sin 

yrkesskicklighet. En introduktion till sjuksköterskeyrket skiljer sig åt inom olika verksamheter 

gällande tid och innehåll.  Avsikten är att undersöka nyutexaminerade sjuksköterskors känslor 

och upplevelser av sin introduktion. Vad som varit stödjande respektive hinder inför de 

kommande arbetsuppgifterna. Detta är betydelsefullt för att nyutexaminerade sjuksköterskor 

skall få en bra möjlighet att introduceras i sin nya yrkesroll. 

 

 

 

 



 

10 
 

Syfte 

Att undersöka nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av introduktionen vid första 

anställning på en medicinklinik. 

 

Frågeställning 

Vad upplever nyutexaminerade sjuksköterskor som stöd respektive hinder under 

introduktionen? 

 

Definition av centrala begrepp 

Nyutexaminerade sjuksköterskor – sjuksköterskor som tagit examen i januari 2012 eller juni 

2012 (egen definition). 

Introduktion – de åtgärder som används för att främja en övergång till nya arbetsuppgifter, ny 

miljö och nya arbetskamrater (Granberg, 2011). 

 

Metod 

Design 

Examensarbetet utfördes som en kvalitativ studie med innehållsanalys.  

Kvalitativa metoder används när målet är att få veta mer om upplevelser, tankar och 

förväntningar, de mänskliga fenomenen (Paulsson, 2008). Data samlades in genom 

semistrukturerade intervjuer med hjälp av en intervjuguide (Bilaga III och IV). Enligt Polit 

och Beck (2012) är det forskarens uppgift vid intervjun att få informanten att prata öppet om 

frågorna utifrån intervjuguiden.  

 

Setting 

Vid Medicinkliniken finns cirka 250 anställda varav 110 personer är anställda som 

sjuksköterskor. Medicinkliniken består av fyra avdelningar och tio mottagningar. Kliniken 

utreder, behandlar och vårdar patienter med medicinska sjukdomar som; diabetes/endokrina, 

hematologiska, neurologiska, mage och tarm, lung- och allergi samt njursjukdomar. De olika 

mottagningarna som finns inom medicinkliniken är; hematolog, CAPD (påsdialysenhet), 

dialys (hemodialys/bloddialys), diabetes och endokrinologi, dietist, lung- och allergi, mag- 

och tarm, neurofys, neurologi samt njurmottagningen. 
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Urval och population 

Verksamhetschefen vid Medicinkliniken kontaktades skriftligt via brev för godkännande av 

studien (bilaga I). Därefter togs kontakt med klinisk adjunkt vid högskolan Dalarna samt 

vårdutvecklaren på medicinkliniken. Dessa två vidarebefordrade erbjudandet om att delta i 

studien - till respektive avdelningschef, som vidare förmedlade kontakt till de tänkbara 

informanterna via e-post (bilaga II). Urvalet för denna studie var nyutexaminerade 

sjuksköterskor som arbetade på Medicinkliniken. Urvalet begränsades inte till kön eller ålder, 

för att få en bred spridning av informanter. Inklusionskriterier för att delta i studien var att 

intervjupersonerna skulle vara nyutexaminerade legitimerade sjuksköterskor verksamma inom 

Medicinkliniken. De skulle ha en viss tids- eller en tillsvidare anställning. De skulle ha tagit 

examen i januari eller juni 2012. På Medicinkliniken fanns det totalt tolv sjuksköterskor som 

matchade inklusionskriterierna och som tillfrågades. Fem av sjuksköterskorna svarade per e-

post att de ville delta i studien. Kontakt med samtliga deltagare om datum, tid och plats 

förmedlades via e-post. Samtliga fem informanter fick information genom elektronisk post 

om förfrågan att delta i studien före intervjutillfället. Denna information omfattades bl.a. av 

bakgrund, syfte och metod med studien, samt ett sista datum för anmälan om att kunna delta i 

studien. Innan genomförandet av intervjun upplystes informanter att de närhelst kunde 

avbryta intervjun. Informanterna gav skriftligt samtycke genom att underteckna brevet som 

medfördes vid intervjun (bilaga II). Om informanterna hade frågor angående studien fanns det 

möjlighet att ställa dessa innan intervjun startade. Datum, tid och plats för intervjuerna valdes 

av deltagarna. Av fem informanter tackade alla ja, men då ingen vidare kontakt kunde tas med 

en av informanterna valde författarna se det som att den presumtive informanten tackade nej. 

Totalt intervjuades fyra nyutexaminerade sjuksköterskor. 

 

Datainsamlingsmetod 

En intervjuguide konstruerades med semistrukturerade frågor för att kunna besvara studiens 

syfte (bilaga IV). Intervjuerna ägde rum under oktober och november 2012 på det aktuella 

sjukhuset. Samtalsrummet där intervjuerna genomfördes hade en dörr som gick att låsa och 

bokades av vårdutvecklaren inför varje intervju. Inför intervjun fick informanten möjlighet att 

ställa frågor. Intervjuerna inleddes med en öppen fråga: - Hur har du upplevt din introduktion 

som nyutexaminerad sjuksköterska? Intervjuerna utfördes enskilt och längden på intervjuerna 

varierade mellan 24 och 38 minuter. Intervjuerna fullföljdes utan avbrott. Intervjuerna 

spelades in med hjälp av en diktafon. 
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Analys 

Intervjuerna bandades och transkriberades ordagrant av författarna till detta examensarbete. 

Det transkriberande materialet granskades och tolkades med kvalitativ innehållsanalys. I det 

första steget lästes texten upprepade gånger för att få en känsla för helheten. Därefter 

identifierades meningsbärande enheter. De koncentrerade meningsenheterna kodades och 

kategoriserades. Slutligen framkom det latenta innehållet i intervjuerna och fem teman 

identifierades. (Hällgren Graneheim & Lundman, 2008). Dessa var: tid för introduktion, 

handledning – av en eller flera, introduktionshäfte, stöd i personalen och osäkerhet i den nya 

rollen . Exempel från analysen ses i Tabell 1. 

 

Forskningsetiska aspekter 

Informationskravet: betyder att författarna till studien skall informera deltagarna om deras 

åtagande gällande studien och vilka villkor som gäller för deltagandet, samt rätten till att 

avbryta sin medverkan (Hermerén, 1986). Detta tillgodosågs då deltagandet var helt frivilligt 

och att informanterna närsomhelst innan, under och efter intervjun kunde avbryta sin 

medverkan utan att ange skäl för detta. Informanterna blev erbjudna att få ett eget exemplar 

av examensarbetet. 

 

Samtyckeskravet: innebär att författarna till studien erhåller deltagarnas samtycke 

(Hermerén, 1986). Detta tillgodosågs genom att informanterna tackade ja till att delta i studien 

både muntligt och skriftligt (Bilaga II) denna bilaga undertecknades av informanterna i 

samband med intervjutillfället.  

 

Konfidentialitetskravet: de informanter som medverkar i en studie bör försäkras total 

sekretess och att obehöriga inte kan ta del av det insamlade materialet (Hermerén, 1986). 

Detta tillgodosågs genom att materialet avidentifierades så att det inte framgick vem som har 

sagt vad. Intervjuerna kodades för att inte återge den enskilde deltagaren. Vidare valde 

uppsatsförfattarna att inte skriva ut koden på informanterna efter citaten då det endast var fyra 

informanter. Detta kan ses som en brist eftersom det kunde varit intressant för läsaren att se 

vilken informant som sa vad i de teman som framkom i resultatet. Det är endast föreliggande 

studies författare och handledare som har haft förfogande till detta material.  Inget citat 

presenterades så att det var möjligt att identifiera en enskild informant. Allt intervjumaterial 

förstördes efter det att studien var avslutad. 
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Nyttjandekravet: innebär att insamlade uppgifter om enskilda personer endast får användas 

för studiens syfte och ej för kommersiellt bruk (Hermerén, 1986). Materialet i denna studie 

kommer inte att användas för kommersiellt bruk. 

 

Resultat 

I resultatet kommer de olika teman att presenteras som egna underrubriker: 

Tid för introduktion, Handledning - av en eller flera, Introduktionshäfte, Stöd i personalen 

och Osäkerhet i den nya rollen. 

 

Tid för introduktion 

Av de fyra informanterna var det två som gjorde sin introduktion på samma 

avdelning/mottagning hela introduktionstiden. De övriga hade växlat mellan avdelning och 

mottagning under introduktionstiden. En anledning till att en av informanterna fick skifta från 

avdelning till mottagning var byte av vikariat under introduktionstiden. Den andra 

informanten hade tidigare arbetat som undersköterska på avdelningen och fick därför gå in 

och arbeta på avdelningen under sin introduktion på mottagningen, utan någon introduktion 

på avdelningen. 

 

 Och sen var det väl lite, - ”har du inte gått klart introduktionen snart?” 

För det är ju så att det fattas folk och de vill att man ska gå in och jobba. Så 

där hade jag väl velat ha längre.  

 

Resultatet visade att informanterna fick en avsatt tid för introduktionen. Den skilde sig dock åt 

mellan avdelning och mottagning gällande hur lång tid som var avsatt för introduktionen. 

Tiden varierade från två, - tre veckor upp till tio veckor. Längden på introduktionen upplevdes 

olika av informanterna. En av informanterna upplevde sig inkastad i arbetet men såg inte detta 

som något negativt utan som en spännande utmaning. 

 

Att man blev inslängd i arbetet efter två till tre veckor, det kanske inte är 

negativt heller. För då har väl ändå cheferna sett att man klarar av ansvaret 

och att de litar på att man går ut som egen sjuksköterska. Så det var ju både 

spännande och lite pirrigt.  
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Två av informanterna uppgav att de var nöjda med den tid de fått avsatt för introduktion. En 

hade fått åtta veckor och en annan fick den introduktionstid som var utlovad, det vill säga sex 

veckor, plus två veckor extra vilket upplevdes bra. I en intervju framkom det att en informant 

erbjudits en längre inskolning om det skulle behövts vilket uppskattades av informanten. 

 

Då fick ju jag ännu längre inskolning, jag tror att det var åtta veckor i alla 

fall. Eftersom jag då fick introduktion på både avdelning och mottagning. 

 

Två av informanterna uppgav att de fått avbryta sin introduktion tidigare än den 

förutbestämda tiden på grund av flera orsaker. De orsaker som de uppgav var: hård 

arbetsbelastning, stress, många som skulle ha introduktion samtidigt, överbeläggningar och 

personalbrist.  

 

Andra omständigheter som just arbetsbelastningen och överbeläggningar. 

Sådant har kanske gjort att man inte har kunnat följa introduktionsplanen till 

100 procent.  

 

En av informanterna upplevde tung arbetsbelastning och tog det övergripande ansvaret för 

patienterna själv under introduktionen. Detta kunde bidra till att exempelvis vissa 

undersökningar inte hann studeras under introduktionen. Denna informant upplevde även att 

en längre tid för introduktionen hade varit önskvärd. 

 

Jättemycket att göra. Och sen just det här att man tog det största ansvaret 

själv, att man verkligen ville ha ansvar för patienterna man hade. Då fanns 

det liksom inte tid att gå undan och utforska andra saker, som t ex  olika 

undersökningar.  

 

Men det var inte förrän tre fyra veckor sedan, som jag var med och såg på 

min första undersökning. Det har inte funnits tid och sätta av för sådant. Har 

det känts som i alla fall.  

 

Informanterna upplevde att introduktionen var utformad på ett bra sätt.  
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Jag tycker att de haft ett väldigt bra upplägg på introduktionen. Just det här 

med att man får tid. För till slutet på introduktionen så kände man i alla fall 

nu ska jag göra det, nu kan jag det här. Nu behöver inte du stå här och kolla 

mig över axeln, för det här klarar jag. 

  

Det fanns en önskan om att det borde finnas en sjuksköterska som har det övergripande 

ansvaret för att tiden för introduktionen fullföljs, samt att den nyutexaminerade 

sjuksköterskan tagit del av viktiga arbetsuppgifter/moment som ingår i verksamheten. 

 

Det här att sätta av tid för den som inskolas att gå på vissa saker. Och att 

cheferna är med på det och att handledarna. Att då chefen och handledaren 

säger att ”nu ska du gå på det här för, det här ska du ha sett, det här är en 

del av kriterierna inför inskolningen”.  

 

Vissa informanter saknade också återkoppling från chefer. 

 

Det har inte varit någon direkt uppföljning med chefen. Högsta chefen. För 

hon/han har man ju inte sett eller pratat så mycket med, just om 

handledningen och sådär. Det har varit två uppföljningstillfällen och då har 

det aldrig varit att någon av cheferna som har kommit ut till oss på golvet och 

kollat mer. Det tycker jag är lite tråkigt faktiskt, för de ser ju inte  vad man är 

bra på och sådär.  

 

Handledning – av en eller flera? 

Under intervjuerna framkom det att en av informanterna hade haft en och samma handledare 

under sin introduktion. De andra tre informanterna hade gått med flera olika handledare där en 

av informanterna hade haft en handledare som huvudhandledare. Vissa informanter upplevde 

det positivt att ha flera handledare då det gav olika perspektiv och infallsvinklar. 

 

Man har en handledare som är mer kunnig på ett område, då kan man missa 

lite små grejor som man kanske skulle ha fått om man gått med någon annan. 

Så det har säkert varit bra att gå några veckor till med någon annan så att 

man har fått allt. 

 



 

16 
 

Dock uttryckte informanterna att det hade känts bättre med en och samma handledare i början 

av introduktionen.  

 

 Just i början, några veckor, att gå med samma ändå.  

 

Informanterna uttryckte också negativa erfarenheter av att ha flera handledare då handledarna 

inte reflekterade med varandra om vad den nyutexaminerade sjuksköterskan behärskade. 

 

Just det här att de inte riktigt visste vad man hade gjort, så när man gick med någon 

ny så var det som att ta ett halvt steg tillbaka. 

 

Man hoppar runt bland olika, så alla kanske inte tänker på det att man 

behöver träna.  

 

Två av informanterna belyste vikten av att den som tar på sig rollen som handledare verkligen 

vill axla den rollen och att man även känner sig trygg i den rollen. Det fick inte bero på att 

sjuksköterskan tog på sig ansvaret för handledning för att få en högre lön. En av 

informanterna fick ombesörja att själv se till att det fanns en handledare att tillgå dagen efter, 

då det inte var ordnat. Detta skapade en extra belastning för informanten:  

 

Ibland kunde det vara så att det inte var bestämt i förväg vem man skulle gå 

med nästa dag. Så att innan man skulle sluta sitt pass, då fick man försöka 

leta reda på någon som man kunde gå med dagen efter.  

 

En bra handledare, det tror jag verkligen är a och o. Så har du inte en bra 

handledare så blir det inte bra. Det tror jag faktiskt. Och att handledaren 

verkligen vill vara där och hjälpa till och inte bara göra det för lönen.  

 

Introduktionshäfte 

Tre av fyra informanter erhöll ett introduktionshäfte med rutiner och metoder som skulle 

fungera som ett stöd under introduktionen. Det låg på deras egna och handledarens ansvar att 

gå igenom häftet i sin helhet.  
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Själva inskolningen, man fick ett litet häfte eller vad man ska säga ifrån 

chefen som man skulle ha med sig under introduktionen. Det var ju ens eget 

ansvar och handledarna, att man skulle hinna med och se allting som stod i 

häftet, om alla olika metoder.  

 

Stöd i personalen 

Alla fyra informanterna upplevde att de var välkomna till arbetsplatsen. De uppfattade att det 

var ett bra arbetsklimat, öppet, gemytligt och en härlig stämning i personalgruppen. 

  

Man kan komma och prata lite om vad som helst och det är …………det är 

väldigt härlig stämning, det är öppet och gemytligt.  

 

Väldigt välkomnande, man har ju känt att de har tyckt att man har gjort ett 

bra jobb. Att de vill ha en kvar. 

 

Samtliga informanter upplevde att personalen var väldigt tillmötesgående. Det fanns alltid 

någon att fråga vid problem och om någonting nytt uppstod som kändes osäkert. Utrymme 

fanns till att ställa samma fråga om och om igen. 

 

Det fanns ju alltid någon man kunde fråga, så det var ju inga problem  

 

De var så tålmodiga, man fick den tid man behövde. Och man fick fråga 

samma sak tio gånger. Det var en bra fråga alla gånger, vilket det i själva 

verket är. Men jag kan tänka mig själv, att det måste vara lite enerverande 

också (skratt). Och sen att de ……förklarade väldigt bra.  

 

Man kommer inte ihåg efter bara en gång, även fast man skulle önska… 

(skratt) det. 

 

Personalgruppen accepterade att den nyutexaminerade sjuksköterskan var ny, och att 

arbetsuppgifterna tog lite längre tid. Informanterna upplevde en saknad av någon form av 

fortbildning som berörde verksamhetens olika områden.  
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 Så är de ju väldigt bra att ha och göra med, accepterar att det tar tid. Sen 

det man saknar, är att man har ju inte fått gå någon kurs i de sjukdomar de 

har på avdelningen.  

 

En annan informant upplevde ett stöd i att ha handledaren att fråga vid funderingar och 

osäkerhet under introduktionen. 

 

Men under introduktionen så hade man ju en person att vända sig till. Som 

man visste att man fick vända sig till, så det kändes tryggt. Att ha just den 

personen och ställa frågor till, och visa att man inte riktigt är säker på det 

man ska göra och få hjälp med det.  

 

I resultatet framgick att alla fyra informanterna upplevde träffarna i 

omvårdnadshandledningen som stödjande. Träffarna gav varierande perspektiv på olika 

omvårdnadssituationer. Samtliga fyra informanter upplevde att den som höll i handledningen 

var väldigt pedagogisk. 

 

De här handledarträffarna som vi hade, dom var jättebra. 

  

Då fick man sitta och diskutera vad man varit med om och vad man har 

upplevt. Då fick man ju bekräftat att det är fler än man själv som ….tycker  

samma och som har känt att samma saker har varit jobbiga. Man har känt 

att samma saker har varit lite roligare, så det har varit ett jättebra utbyte. 

 

En av informanterna hade även upplevt att äldre vårdpersonal hade svårt att bli styrda av 

yngre och framförallt nyutexaminerade sjuksköterskor med nya kunskaper. Detta bidrog till 

att informanten fick ta hjälp av andra kollegor för att delegera ut vissa uppgifter då det inte 

var någon som lyssnat. 

 

Det är ju också så här att lite äldre personal, som inte riktigt vill bli styrda 

av yngre, det är väl det som har hindrat en att blomma ut, eller vad man ska 

säga. Ja i alla fall som har haft en attityd om att du ska inte komma här och 

med dina nya kunskaper och säga att, men det är ju inte så många som har 

den attityden, tack och lov (skratt).  
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Osäkerhet i den nya rollen 

 

Flera av informanterna upplevde blandade känslor inför det nya ansvaret och att stå på egna 

ben. Informanterna beskrev en pirrig känsla, känna sig som en belastning när det behövdes 

fråga om saker hela tiden, nervositet, rädsla och osäkerhet vid moment som ej tidigare utförts. 

 

Men lite pirrigt är det att få stå egna ben, när man inte riktigt känner till 

arbetsplatsen och alla metoder.  

 

              Sen kanske man är mer nervös än okunnig i början också. 

 

Informanterna beskrev både känslor av osäkerhet och otillräcklighet inför ronder och 

rapporteringar. Inför ronderna kunde det dyka upp frågor som informanten inte kunde svara 

på, vilket då inte kändes bra. En informant upplevde att läkarna ofta vände sig till den som 

handledde och endast lyssnade på vad handledaren hade att säga. Läkarna lyssnade inte gärna 

på vad de nya sjuksköterskorna hade att säga, men det var något som blev bättre med tiden.  

 

Mer otäckt i början egentligen, just det där med läkarna och att man skulle 

ronda. För det var ju ofta som de ställde frågor som man inte hade tänkt på 

och kollat upp - men - ja man kunde ju känna sig lite värdelös just dom 

första ronderna man hade, när man inte riktigt visste vad man skulle kolla 

upp och sådär.  

 

Sen är det vissa läkare som inte heller vill riktigt lyssna på nya, men det var 

mer i början då. Då pratade de alltid med handledaren i början,  jag kanske 

hade skrivit, att så här, men då frågade de alltid min handledare och hon 

frågade mig ”ja men vad tycker du då?” 

 

En del av informanterna upplevde stress och tidspress vid olika arbetstuppgifter. Framförallt 

när man inte hade kontroll. 

 

Hinner liksom inte fråga mycket. Det är ju det där att vi måste ha de här patienterna 

nu.  Och vi måste klara av dem innan lunch.  Och då har man ju kanske känt lite att 

man inte vill stå och fråga hela tiden, vad gör du nu?  Varför då?  
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Diskussion 

 
Sammanfattning av huvudresultat 

 
Huvudresultatet visade att nyutexaminerade sjuksköterskorna på medicinkliniken fick 

varierande tid för introduktionen. Tiden varierade från två, -tre veckor upp till tio veckor. En 

viktig aspekt som framkom i resultatet var att det inte fanns någon person som hade det 

övergripande ansvaret för introduktionen och att detta var önskvärt. Resultatet visade även att 

de nyutexaminerade sjuksköterskorna upplevde att arbetsklimatet var bra och att personalen 

var välkomnande under introduktionen. Vidare ansåg de nyutexaminerade sjuksköterskorna 

att de fick ett bra stöd av sina handledare även om de i vissa fall hade fler än en under 

introduktionstiden. En viktig aspekt för de nyutexaminerade sjuksköterskorna var att de kände 

att de kunde ställa frågor om och om igen vid osäkerhet. De kände dock osäkerhet inför nya 

moment de inte utfört tidigare som ronder med läkare och rapporteringar. De 

nyutexaminerade sjuksköterskorna ansåg att stöd och uppskattning var viktigt för att komma 

in i arbetet, gemenskapen och för att de skulle känna sig trygga.  

 

Resultatdiskussion 

Tid för introduktion 

Resultatet i denna studie visade att sjuksköterskorna ansåg att det var påfrestande att behöva 

gå mellan avdelning och mottagning under introduktionen. Det framkom även att tiden för 

introduktionen varierade mellan avdelning och mottagning. Tiden varierade från två, tre 

veckor upp till tio veckor, trots att det handlar om samma klinik. De nyutexaminerade 

sjuksköterskorna uppgav att det hade varit önskvärt att det finnas någon som har det 

övergripande ansvaret, gällande tiden för introduktionen och att den fullföljs.  Betydelsen av 

detta styrks av Wangensteen, Johansson och Nordström (2008) som påpekar att det viktigaste 

är att en introduktion fullföljs, längden på introduktionen är således inte lika viktig enligt 

dem. Applin, Williams, Day och Buro (2011) menar att en längre klinisk utbildning är viktigt 

för att nyutexaminerade sjuksköterskor lättare ska komma in i yrkesrollen. Introduktionen 

kunde ibland brytas av orsaker som: hård arbetsbelastning, stress, många som skulle ha 

introduktion samtidigt, överbeläggningar samt personalbrist. Introduktionen vara så väl 

förankrad i organisationen så att sådana orsaker inte borde förkorta nyexaminerade 

sjuksköterskors introduktion. Bennett, Brown, Barlow & Jones (2010)  anser att arbetsplatsen 

bör möjliggöra för nyutexaminerade sjuksköterskor att komma in i sjuksköterskerollen. 
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Granberg (2011) skriver att det är viktigt vid en nyanställning att introduktionen är 

genomtänkt för att den nyanställde ska känna sig mottagen på arbetsplatsen. 

 

Stöd 

I föreliggande studie framkom det att nyutexaminerade sjuksköterskorna kände ett stöd i att 

kunna ställa frågor om och om igen vid osäkerhet. Att kunna ställa frågor är betydelsefullt 

eftersom nyutexaminerade sjuksköterskor kan känna osäkerhet över att behöva fråga om saker 

hela tiden och inte veta i vilken ordning arbetet ska prioriteras (Wangensteen, Johansson & 

Nordströms, 2008). Det är också viktigt att nyutexaminerade sjuksköterskor får stöd och 

feedback under introduktion i övergången från teori till praktik (Bennett, Brown, Barlow & 

Jones, 2010). I vår studie upplevde de nyutexaminerade sjuksköterskorna att arbetsklimatet 

var bra och att personalen var välkomnande under introduktionen. Informanterna upplevde det 

som viktigt att de fick komma in i gemenskapen och känna att de erfarna sjuksköterskorna 

fanns och stöttade vid behov. Detta stöds av forskning som visar att det är viktigt med 

feedback och stöd från kollegor eftersom detta stärker deras självförtroende, minskar stress 

och ångest som ofta upplevs av nyutexaminerade sjuksköterskor (Wangensteen et al. 2008; 

Duchscher, 2008). Vidare menar Ohlsson (2009) att de nyutexaminerade sjuksköterskorna 

uppfattar sig själva som sjuksköterskor och vill räknas in i sjuksköterskornas 

yrkesgemenskap. I resultatet framkom det att handledningen i omvårdnad som 

medicinkliniken erbjöd upplevdes som stödjande för de nyutexaminerade sjuksköterskorna 

där de kunde träffas för att utbyta liknande upplevelser och erfarenheter. 

 

Osäkerhet 

I studien framkom det att nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde både stress och tidspress. 

Detta kan äventyra patientsäkerhet. Detta stämmer överens med Fero, Witsberger, Wesmiller, 

Zullo & Hoffmans (2009) som beskrivs att patientsäkerheten kan äventyras om 

nyutexaminerade sjuksköterskor utsätts för stress under inlärningsperioden. I vårt resultat 

framkom det att nyexaminerade sjuksköterskor hade känslor som rädsla och nervositet inför 

moment som de nyutexaminerade sjuksköterskorna inte utfört tidigare. Ett stressmoment 

kunde t.ex. vara att kollegor observerade dem när de skulle utföra undersökningar eller 

moment som de var osäkra inför. Thrysoe, et al. (2011)  påvisade att nyexaminerade 

sjuksköterskor upplevde att känslan kunde vara överväldigande och många gånger uttryckte 

sig dessa tankar i rädsla och oföretagsamhet. Vidare beskriver Ohlsson (2009) att 
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nyutexaminerade sjuksköterskor oro kan bestå i att inte ha kontroll över de praktiska 

arbetsuppgifterna.  

 

Metoddiskussion 

 

Hällgren Graneheim och Lundman (2008) redogör för begreppen giltighet, tillförlitlighet och 

överförbarhet i kvalitativa studier. Detta för att ge en bild av trovärdigheten i de resultat som 

framkommer av studien. Trovärdigheten måste forskaren klargöra för att det sällan finns en 

sanning, utan flera alternativa tolkningar. 

 

Giltigheten 

Giltigheten behandlar hur sanningsenligt ett resultat är (Long & Johnson, 2000). Urvalet som 

gjorts i föreliggande studie anses vara av värde för giltigheten. Eftersom syftet var att 

undersöka hur nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde sin introduktion, så menar 

författarna att urvalet styrker denna studies giltighet. För att styrka giltigheten ytterligare så 

har en utförlig beskrivning av analysen gjorts och ett exempel ur analysförfarandet 

presenteras. En faktor som kan ha påverkat studiens resultat var att författarna var oerfarna att 

intervjua. För att förbättra denna förmåga erhölls förslag från handledaren vad författarna 

kunde tänka på. Författarna provintervjuade varandra vid ett tillfälle. Efter varje intervju 

diskuterades hur författarna hade upplevt intervjun och om någonting kunde förbättras 

gällande intervjutekniken inför kommande intervjuer. Författarna använde sig av en 

intervjuguide (bilaga IV) som innehöll en övergripande fråga med stödord till hjälp. Hade 

författarna använt sig av flera frågor hade eventuellt ett annat resultat framkommit. 

Ett annat sätt att bedöma giltighet för läsaren är att det redovisas citat från intervjuerna i 

resultatet (Hällgren Graneheim & Lundman, 2008), vilket har gjorts i studiens 

resultatpresentation.  

 

Tillförlitlighet 

En studies tillförlitlighet påverkas av arbetets noggrannhet i relation till analysen (Hällgren 

Graneheim & Lundman, 2008). Uppsatsförfattarna har skrivit ut intervjuerna ordagrant, gjort 

analysen tillsammans i alla steg samt diskuterat de olika tolkningsmöjligheterna och kommit 

fram till samma resultat. Vid intervjuerna deltog bägge författarna. Trost (2010) är av den 

uppfattningen att detta kan innebära både för- och nackdelar. En fördel med att vara två har 

varit att författarna har ett stöd i varandra. Nackdelen med två intervjuare är att informanten 



 

23 
 

kan komma att känna sig i underläge. Författarna upplevde dock inte att informanterna 

påverkades negativt.  

 

Överförbarhet 

Överförbarheten innebär i vilken omfattning ett resultat från en studie kan överföras till andra 

grupper och situationer (Polit och Beck, 2008). Då urvalet är nyutexaminerade sjuksköterskor, 

menar uppsatsförfattarna att studiens resultat har en viss överförbarhet till andra 

sjuksköterskor. Ett större urval och en mer djupgående studie hade ökat överförbarheten. 

Fyra intervjuer genomfördes, vilket kan ses som otillräckligt. Dock var det totala antalet 

nyutexaminerade sjuksköterskor under tiden för studien endast 12 stycken på denna 

medicinklinik.  Trost (2010) menar att vid för många intervjuer kan materialet bli för 

övermäktigt och svårt att överblicka, vilket kan leda till att viktiga detaljer missas.  

 

Informanterna rekryterades genom att en första kontakt togs med verksamhetschefen vid 

medicinkliniken, som godkände att studien genomfördes. Därefter tog en klinisk adjunkt vid 

högskolan och en vårdutvecklare vid medicinkliniken över rekryteringsprocessen. Dessa två 

vidarebefordrade erbjudandet om att delta i studien till respektive avdelningschef som i sin tur 

tog kontakt med berörda via e-post. Det fanns både för- och nackdelar med att gå via klinisk 

adjunkt, vårdutvecklare och avdelningschef. En fördel var att det besparade oss författare tid 

med att förmedla kontakt med de berörda. Nackdelen var tiden det tog från att kontakt 

förmedlades från kliniks adjunkt, vårdutvecklare och avdelningschef till att svar hamnade hos 

författarna, samt att författarna inte själva kunde rekrytera. Författarnas uppfattning är, att om 

de själva fått sköta rekryteringen, kunde antalet informanter blivit flera. Informanterna har då 

kanske känt en större trygghet i att delta i studien och upplevt en ökad känsla av anonymitet. 

 

En informant tackade initialt ja, men då ingen vidare kontakt kunde tas så valde författarna att 

se det som att den presumtive informanten tackade nej.  Ingen uppföljning av bortfallet 

gjordes varför författarna kan inte svara på anledningen till bortfallet.  En brist för denna 

studie skulle kunna vara att inga män deltog vilket har kunna bidragit till att flera 

infallsvinklar och perspektiv identifierats. Vidare hade det varit önskvärt att variationen av 

åldrarna varit lite större, tre av de fyra informanterna var yngre än 25 år och om flera var äldre 

kunde åldern och mognad påverkat resultatet. .  
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Slutsats  

Det är av vikt att det finns tydliga riktlinjer i introduktionen och att den tid som är avsatt för 

introduktionen fullföljs. Handledarna bör ha det övergripande ansvaret för att 

introduktionsmallen/häftet har gåtts igenom tillsammans med den nyanställde. 

Omvårdnadshandledning som en del i introduktionen vore önskvärt på fler kliniker, där de 

nyutexaminerade sjuksköterskorna kan träffas och utbyta erfarenheter och reflektera olika 

omvårdnadssituationer med varandra.  Känslor som rädsla, nervositet och osäkerhet är något 

som bör diskuteras i kollegiet så att alla anställda är medvetna om att nyutexaminerade 

sjuksköterskor ofta har dessa känslor. Är all personal införstådda och har kunskap om detta 

menar vi att både de nyutexaminerade sjusköterskorna och övrig personal lättare kan prata om 

känslor, och att rädslan, nervositeten samt osäkerheten minskar. Vidare menar 

uppsatsförfattarna att går det att förebygga negativa känslor så påverkar det patientsäkerheten 

på ett positivt sätt. 

Förslag till vidare forskning 

Uppsatsförfattarna menar att det är viktigt att göra större studier i ämnet och att både kvinnor 

och män bör inkluderas så att jämförelser kan observeras. Det vore intressant att göra ett 

validerat instrument som kan fånga dessa frågor. Detta för att kunna göra större kvantitativa 

studier där man kan se skillnader mellan variablerna: män, kvinnor och ålder och tidigare 

erfarenheter inom vårdyrket samt mellan vårdens olika yrkeskategorier. Det vore även 

intressant att göra fler kvalitativa studier med andra yrkesgrupper som t.ex. läkare då dessa 

även ingår i medicinklinikens introduktionsprogram. 

Studiens kliniska betydelse 

Ett fungerande introduktionsprogram för nyutexaminerade sjuksköterskor har betydelse för 

patientsäkerheten och för personalhälsan. Denna studie har en klinisk betydelse då resultatet i 

föreliggande studie är en hjälp för medicinkliniken att ytterligare förbättra sitt 

introduktionsprogram. 
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Tabell 1. Exempel på meningsbärande enheter, koder, kategorier och teman 

 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kod Kategori 
 

Tema 

Flera stycken som 
skulle 
introduceras 
samtidigt på 
arbetsplatsen så 
det vart ju inte sex 
veckor som man 
var lovad utan det 
var ju att man fick 
komma ut tidigare 
i själva arbetet och 
jobba ensam 

Blev lovad sex 
veckors 
introduktion.  
Många 
introduktioner 
samtidigt, fick 
kortare 
introduktion 

Lovad sex 
veckors 
introduktion, 
fick kortare. 

Kortare 
introduktion 
än utlovat 

Tid för introduktion 

 

 

En bra handledare 
alltså, det tror jag 
verkligen är A och 
O. har du inte en 
bra handledare så 
går det ju åt 
skogen. Alltså det 
tror jag faktiskt 
liksom att 
handledaren 
verkligen vill vara 
där och hjälpa till. 

Bra handledare 
är A och O för 
att det ska bli 
en bra 
introduktion. 
Viktigt att 
handledaren 
vill vara 
handledare. 

Bra 
handledning 
förutsättning 
för en god 
introduktion. 
Handledaren 
ska vara 
intresserad av 
att handleda.  

Bra 
handledning 
ger en bra 
introduktion. 

Handledning 

 

Själva 
inskolningen ja, 
man fick ett litet 
häfte eller vad 
man ska säga ifrån 
chefen som man 
skulle ha med sig 
under och det var 
ju både ens eget 
ansvar och ja dom 
som man gick 
med handledarna 
att man skulle 
hinna med och se 
allting som stod 
med i det här 
häftet om alla 
olika ja metoder. 

Fick ett häfte 
med rutiner 
och metoder 
som var bra att 
gå igenom 
under 
introduktionen. 
Det låg på ens 
egna och 
handledarens 
ansvar att se 
över att allt 
gåtts igenom 
under 
introduktionen. 

Häfte med 
rutiner och 
metoder 
erhölls som 
stöd för 
introduktionen. 
Låg på det 
egna och 
handledarens 
ansvar. 

Häfte som 
stöd. Eget 
och 
handledarens 
ansvar. 

Introduktionshäfte 

 

Själva teorin i 
utbildningen har 
varit lite 
korvstoppning, 
så att man har 
ju inte kanske 
känt sig helt 
hundra på själva 
teorin, men det 
är ju någonting 
man får lära sig 
allt eftersom 
och ta det dit 
man kommer 

Utbildningen 
var 
förberedande 
då det var 
mycket praktik, 
men det 
berodde på hur 
mycket ansvar 
handledaren 
gav en. Teorin 
är något man 
får lära sig dit 
man kommer. 

Praktiskt 
förberedd efter 
utbildningen. 
Teorin 
kommer allt 
eftersom. 

Utbildningens 
betydelse i 
teori och 
praktik. 

Utbildning 
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och lära sig om 
det man håller 
på med. 

De var så 
tålmodiga man 
fick den tid man 
behövde å man 
fick fråga samma 
sak tio gånger. Å 
det var en bra 
fråga alla gånger, 
vilket det i själva 
verket är. Men jag 
kan tänka mig 
själv att det måste 
vara lite 
enerverande. 

Personalen 
tålmodiga. Man 
fick fråga hur 
många gånger 
som helst. Man 
behövde inte 
kunna det efter 
första gången. 
Man behöver 
tid för att det 
ska sätta sig. 

Tålmodig 
personal. Man 
fick fråga hur 
många gånger 
som helst. 
Behövde inte 
kunna det efter 
första gången 

Tålmodig 
personal, fick 
fråga hur 
många gånger 
som helst. 

Stöd 

 

Sen är det ju vissa 
läkare som inte 
heller vill riktigt 
lyssna på nya, men 
det var mer i 
början då, för då 
pratade dom alltid 
med min 
handledare i 
början. För jag 
kanske hade 
skrivit att så här, 
men då var det 
alltid min 
handledare som sa 
då ja, men vad 
tycker du då? 

I arbetet med 
läkarna var det 
svårt i början,, 
de vände sig 
oftast till den 
som handledde 
och lyssnade 
inte gärna på 
de som var 
nya. Det blev 
dock bättre 
efter ett tag. 

Arbetet med 
läkarna svårt i 
början. Vände 
sig till 
handledaren, 
och lyssnade 
inte gärna på 
de som var 
nya. 

Samarbetet 
med läkarna 
svårt, då de 
inte gärna 
lyssnade på 
de som var 
nya. 

Osäkerhet 
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                                                                                                                          Bilaga I  

 

     Falun 2012-10-05 

 

 

Till Verksamhetschef 

XXXXXXXXXXXXXXX 

 

Verksamhetschefs godkännande att genomföra datainsamling för kandidatuppsats 

 

Våra namn är Katarina Zettergren och Helena Östlund, vi studerar till sjuksköterskor vid Högskolan 

XXXXX. Som en del i utbildningen görs en kandidatuppsats vars syfte är att undersöka hur nyutexaminerade 

sjuksköterskor upplever sin introduktion på medicinkliniken.  Metoden är kvalitativ intervjustudie. 

Datainsamlingen till kandidatuppsatsen kommer att ske på medicinkliniken XXXXX i samråd med 

informanterna. All data kommer att avidentifieras så ingen person kommer att kunna identifieras. Beräknad tid 

för datainsamling är under perioden oktober-november 2012.  

 

Om Du godkänner att studien genomförs, är vi tacksamma för Din underskrift av bifogad bilaga som därefter 

returneras i bifogat svarskuvert. Om Du känner Dig tveksam till att studien genomförs är vi tacksamma för 

besked.  

 

Har Du frågor rörande undersökningen är Du välkommen att kontakta oss eller vår handledare. 

 

Med Vänlig hälsning 

 

 

 

Student    Handledare 

   

Katarina Zettergren   Marie Olsen 

Mobil: 070-241 60 90   Högskolan xxxxx 
E-post: v10katze@xx.se   Mobil:0730-536156 
Helena Östlund   E-post: moe@xx.se  

Mobil: 070-284 15 20  

E-post: v09helos@xx.se     

    

    

____________________________ 

Helena Östlund 

 

 

_____________________________ ______________________________ 

Katarina Zettergren   Marie Olsen   
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                                                                                                                      Bilaga II 

 

 

Erbjudande om att delta i studien 

 ”Nyutexaminerade sjusköterskors upplevelse av introduktionen på 

medicinklinken, xxxxx” 
 

Vi är två sjuksköterskestudenter på Högskolan som studerar den sista terminen och ska göra vårt examensarbete. 

Vi har valt att undersöka hur nyutexaminerade sjusköterskor upplever den introduktion de fått på 

medicinkliniken på xxxxx. Denna frågeställning är en del i ett större förbättringsprojekt på medicinkliniken. 

Du har fått din sjuksköterskeexamen januari 2012 eller juni 2012 och du får därför förfrågan om att delta i denna 

studie. 

Deltagandet i studien är frivilligt och du som deltagare har rätt att avbryta din medverkan i studien när som helst 

utan att uppge skäl för detta. 

Metoden som vi har valt är en semistrukturerad intervju som ska spelas in och skrivas ut. Tiden för intervjun 

beräknas till 30-40 minuter och kommer att genomföras i avskildhet på xxxxxx.  

Resultatet av studien kommer sedan att anknytas till teoretiska aspekter i aktuellt ämne och presenteras i form av 

en uppsats vars resultat kommer att diskuteras på ett diskussionsseminarium på Högskolan xxxxx och i 

ledningsgruppen på medicinkliniken xxxxxxx. Om så önskas har du möjlighet att ta del av resultatet eller hela 

studien. 

 

All data som samlas in genom deltagandet i studien ska sammanställas och bearbetas av studiens författare och 

kommer att avidentifieras och behandlas konfidentiellt. Allt material som insamlas kommer att förstöras när 

studien är klar. 

 

Om Ni vill delta i vår studie är vi tacksam att Ni tar kontakt direkt med oss. 

Har du frågor om studien är du välkommen att höra av dig till oss eller till vår handledare! 

 

Studenter    Handledare 

   

Katarina Zettergren   Marie Olsen 

Mobil: xxx-xxx xx xx   Högskolan xxxxxx 
E-post: v10katze@xx.se   Mobil:xxx-xxx xx xx 
Helena Östlund   E-post: moe@xx.se  

Mobil: xxx-xxx xx xx  

E-post: v09helos@xx.se     
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Bilaga III 

 
Mall för intervjuerna. 

 
Informant nummer:  
 
Bakgrund 
 

* ÅLDER 

 

* KÖN                                       Kvinna                                  Man 

 

* TIDIGARE VÅRDERFARENHET (arbetat eller VFU inom landstinget) 

 

JA:   VFU                     vart:_________________________                       

          

         ARBETAT          vart:_________________________       

 

NEJ: 

 

 

* NÄR BÖRJADE DU DIN ANSTÄLLNING?__________________________ 

 

Tillsvidare:____________________            

 

Visstids:_______________________ 

 

* PÅ VILKEN HÖGSKOLA GJORDE DU DIN UTBILDNING?   

 

_________________________________________________________ 

 

 

* NÄR TOG DU EXAMEN?   Januari 2012                          Juni 2012 

 

 

 

* HAR DU DELTAGIT I HANDLEDNING I OMVÅRDNAD SOM 

MEDICINKLINIKEN ERBJÖD? 

                                         JA                               NEJ 
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Bilaga IV 

 

 

 

HUR HAR DU UPPLEVT DIN INTRODUKTION SOM 

NYUTEXAMINERAD SJUKSKÖTERSKA? 

 

 

Bra -> kan du ge exempel på vad som varit bra i introduktionen 

Dålig -> kan du ge exempel på vad som varit dåligt i introduktionen 
 

 

POSITIVT 

* upplägget, hur har introduktionen gått till (ssk 1 eller ssk 2) 

* längden 

* hur förberedande har utbildningen varit 

* vad har hjälpt just dig i din introduktion 

* vad kände du att du behärskade mest 

 

NEGATIVT 

*stört introduktionen 

* personalbrist 

* många olika handledare 

* vad har varit svårt för just dig 

 

 

 

ÄR DET NÅGOT MER SOM DU VILL TILLÄGGA INNAN VI 

AVSLUTAR? 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


