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Sammanfattning 

Bakgrund: I en kaotisk miljö ställdes högre krav på den som skulle lära sig. Det har varit en 

stor personalomsättning inom akutsjukvården vilket har lett till en kompetensurvattning. En 

sak som framkommit är att introduktionen har blivit lidande som en följd av detta. Då nya har 

lärt upp nya har belastningen ökat på dem som jobbat kvar. Benner angav att det tog två till 

tre år innan sjuksköterskan räknades som kompetent och var redo för kritiskt tänkande.   

Syfte: Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors uppfattning av vad en 

introduktion, för nyanställda sjuksköterskor, på Akutkliniken ska innehålla.  

Metod: En kvalitativ intervjustudie med fenomenografisk ansats genomfördes. Nio 

sjuksköterskor som arbetar på Akutkliniken intervjuades.  

Resultat: Intervjuerna mynnade ut i fyra huvudkategorier vilka utgör utfallsrummet och är 

studiens huvudresultat; Upplägg under introduktionen, Handledare under introduktionen, Att 

lära under introduktionen och Tid att vara ny. Huvudkategorierna visade på att 

introduktionen borde sträva efter att ge den nyanställda sjuksköterskan en möjlighet Att känna 

trygghet vilket utgör studiens syntes. 

Slutsats: Med en väl genomförd introduktion kan personalomsättningen minska genom att 

en känsla av trygghet skapas hos den nyanställda sjuksköterskan. För att uppnå det behövs ett 

bra upplägg under introduktionen, tid att lära och vara ny samt framförallt en handledare.  
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Abstract  

Background: In a chaotic environment, higher demands were placed on those who would 

learn. There has been a large staff turnover among the emergency care nurses, which has led 

to a dewatering of competence. One thing that has emerged is that the introduction of newly 

hired staff has suffered because of this. As new ones have learned new, the load has increases 

on those who remained. Benner stated that it took two to three years before the nurse was 

considered competent and ready for critical thinking.  

Aim: The aim with this study was to explore nurse’s conception of what an introduction, for 

newly hired nurses, at the Emergency clinic, should contain.  

Method: A qualitative study with a phenomenographic approach was conducted. Nine nurses 

working at the Emergency clinic, were interviewed. 

Results: The interviews resulted in four main categories, which constitute the sample space 

and are the main findings of the study; Setup during the introduction, Preceptors during the 

introduction, To learn during the introduction and Time to be new. The main categories 

showed that the introduction should strive to give the newly hired nurse an opportunity To feel 

secure.  

Conclusion: With a well conducted introduction, turnover of nurses may be decreased by 

creating a feeling of security, for the newly hired nurse. To obtain this feeling of security a 

good setup during the introduction, time to learn, time to be new and, above all, a good 

preceptor is required. 
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1 Inledning 

Alla har rätt att vara nya i början och som nyanställd sjuksköterska ska du ställas inför 

arbetsuppgifter du känner att du klarar av och vid nya situationer ska handledning finnas 

tillgänglig (Wikström, 2012). Att fånga upp små förändringar i patientens status kräver 

kunskap och erfarenhet, vilket är svårt att tillgodogöra sig på en gång som sjuksköterska. Att 

nya sjuksköterskor introduceras av erfarna gör det lättare för nya att snabbare fånga upp små 

förändringar hos patienter då de kan få tips från tidigare erfarenheter hos kollegorna (Cork, 

2014). För att nya sjuksköterskor ska få en så bra start som möjligt i sitt lärande behöver de 

dels en stödjande och positiv miljö att arbeta i (Yeh & Yo, 2009), men även en flexibel miljö 

där de kan känna att deras kompetens används och de får möjlighet att lära sig fatta beslut 

(Yanas, Karatepe & Babakus, 2013). 

 

2 Bakgrund 

 

2.1 Akutklinikens enheter 

Enligt statistik från 2015 hade akutmottagningarna i Sverige ca 2,5 miljoner besök årligen. Av 

besöken kom ca 25% av patienterna med ambulans (Socialstyrelsen, 2015). 

Akutkliniken i regionen utgörs av två enheter; Ambulanssjukvården, där Sjukvårdens 

larmcentral ingår som en egen station och Akutmottagningen. Anställningskravet på 

Akutkliniken är minst två år inom yrket och inom ambulanssjukvården minst ett års erfarenhet 

av akutsjukvård vid ansökan om tjänst. Inom ambulanssjukvården ges en gruppintroduktion 

på fyra veckor en gång om året i samband med nyanställning. Därefter åker den nyanställda 

sjuksköterskan med som extra personal under två veckor. På akutmottagningen ges en kortare 

introduktion på två dagar ca två gånger om året. Sjuksköterskorna börjar kontinuerligt under 

året och går då dubbelt med ordinarie personal under ca två veckor (M. Malm, personlig 

kommunikation, 4 maj 2017).  

 

2.2 Ambulanssjukvård 

Ambulanssjukvården ska vara av god kvalitet, tillgodose patientens behov av trygghet i vård 

och behandling. Den ska vara lättillgänglig, respektera patientens självbestämmande och 

integritet samt främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonal 

(Hälso- och Sjukvårdslagen [HSL], SFS. 1982:762).  
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I Sverige finns specialistutbildning för ambulanssjuksköterskor vid tolv universitet. Störst 

fokus var på medicinsk vetenskap och inte lika mycket på omvårdnad, vilken är 

sjuksköterskans huvudprofession (Sjölin, Lindstöm, Hult, Ringstedt & Kurland, 2015). 

Gunnarsson och Warrén Stomberg (2009) beskrev ambulanssjuksköterskans svåraste och 

huvudsakliga uppgift som den medicinska bedömningen och beslutsfattande om vidare vård. 

De ansåg det viktigt med utbildning och övning i både beslutsfattande och medicinsk 

kunskap.  

 

Genom att använda sig av en standardiserad och systematisk undersökningsmetod, tex Rapid 

Emergency Triage and Treatment System (RETTS) (Predicare, u.å) kunde 

ambulanssjuksköterskan känna sig trygg och göra sina bedömningar snabbt. Bedömningen 

kunde också göras omedvetet av den erfarna sjuksköterskan som använde sina sinnen, utifrån 

tidigare erfarenheter (Elmqvist, Brunt, Fridlund & Ekebergh, 2009). Patientens första möte 

med ambulanssjuksköterskan beskrevs som en bekräftelse av patientens behov och det var 

viktigt att händelseförloppet förklarades för att patienten skulle förstå vad som skulle ske (Ahl 

& Nyström, 2012; Elmqvist et al., 2009). Ahl och Nyström (2012) beskrev att det vara vanligt 

förekommande att patienter inte visste vad en ambulanstransport innebar och medförde, vilket 

gjorde att patienten inte förstod varför ambulanspersonalen började utföra kontroller och 

åtgärder innan avfärd. Om patienten inte fått tillit till ambulanspersonalen lämnade den inte 

över sig själv helt utan ifrågasätta vad som hände. 

 

2.3 Akutmottagning 

Speciellt för arbetet på akutmottagningen vara att patienterna oftast sökte för symtom och inte 

hade klara diagnoser. De sökte dessutom för olika hälsoproblem vilket ställde höga krav på 

sjuksköterskorna kompetens. Akutmottagningen var sällan slutstationen för patienterna utan 

deras besvär skulle åtgärdas och patienterna kunde sedan återgå till hemmet eller skrivas in i 

slutenvården (Andersson, Wireklint, Sundström, Nilsson & Jakobsson, 2013; Fry, 2008).  

 

Goldman, Plack, Roche, Smith och Turley (2009) beskrev att patientintaget på 

akutmottagningen alltid har öppet och även om det var många patienter kunde det fortfarande 

komma fler. Det kunde vara svårt för sjuksköterskorna att prioritera sina åtgärder och 

samtidigt vara vaksam för eventuella förändringar i status hos patienterna. I det konstanta 

inflödet av patienter, de åtgärder som skulle göras med varje patient och de samordningar som 

skulle göras med andra enheter kunde erfarenhet och rutiner underlätta, men det tog ett tag att 
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arbeta in sig. När rutinerna var inlärda behövde sjuksköterskan inte lägga extra energi på att 

tänka på dem utan kunde fokusera mer på patienterna och vården blev mer personcentrerad 

(a.a). I personcentrerad omvårdnad sätts patienten som person i fokus, inte den specifika 

åkomman denne söker för, utan hur den påverkar patienten (Edberg et al., 2015). För 

patienten som kommit in till akutmottagningen med ambulans kunde det bli en otrygg känsla 

att bli en i mängden av patienterna på akutmottagningen och att inte veta vem som var 

ansvarig för vården av patienten längre (Ahl & Nyström 2012).  

 

2.4 Teamarbete 

Teamarbete innebär att personer med olika professionell bakgrund och kompetens gemensamt 

arbetar för patientens bästa. Det ska ske med respekt för varandras olika kompetens och det 

som framför allt utgör processen är intensiv kommunikation av hög kvalitet. Var och en bör 

utnyttjas där den gör bäst nytta för patienten och samtalen bör vara icke-hierarkiska (Edberg 

et al., 2015). I en kaotisk miljö kunde det minska stressen hos den enskilde genom att 

teammedlemmarna kunde ta stöd av varandra (Goldman et al., 2009). I team som hade jobbat 

ihop tidigare och kände varandra väl skedde en ickeverbal kommunikation och 

teammedlemmarna litade på varandra (Gunnarsson & Warrén Stomberg, 2009).  

 

I ambulanssjukvården bildar sjuksköterskan själv, tillsammans med en kollega som är 

antingen sjuksköterska eller ambulanssjukvårdare, ett team under varje arbetspass. Det är 

ambulanssjuksköterskan som är ansvarig för att göra en medicinsk bedömning och eventuellt 

påbörjande av behandling. Det ställer krav på bred kompetens hos sjuksköterskan då de 

kommer i kontakt med patienter i alla åldrar och med en stor variation av medicinska 

sjukdomar och/eller traumatiska skador. Då endast legitimerad personal får administrera 

läkemedel (SOSFS, 2009:10) är det krav på att det ska vara minst en sjuksköterska i 

ambulansen. Ambulanspersonalen bildar nya team i par med andra ambulansbesättningar 

(Andersson & Hammar, 2012). Team bildas också med polis och räddningstjänst. Genom att 

ha god kunskap om de olika professionerna och deras kompetenser skapades en respekt och 

förståelse mellan dem (Elmqvist et al., 2009). 

 

På akutmottagningen bildas också nya team under varje arbetspass och inför varje 

patientmöte, vilket gör att kraven på sjuksköterskan, och övriga teammedlemmar, på akuten 

ökar. Sjuksköterskan måste känna sig trygg i sin yrkesroll, vara ödmjuk inför sina 

arbetsuppgifter, ha respekt för övriga teammedlemmars kompetens, men också vara lyhörd för 
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deras eventuella brist på erfarenhet. Sjuksköterskan behövde ha god kunskap om rutiner på 

akuten och se till att flödet på akutmottagningen hölls igång. Preventiva teamövningar i olika 

situationer beskrevs underlätta att kunna arbeta tillsammans vid akuta situationer. 

Personcentrerad vård i team med en holistisk syn borde vara akutmottagningens mål 

(Andersson et al., 2013; Levy-Malmberg & Hilli, 2014).  

 

2.5 Omsättning hos sjuksköterskor inom akutsjukvård 

Då många sjuksköterskor valde att lämna ambulanssjukvården vid Sahlgrenska sjukhuset 

2014 beställdes en rapport, vilken genomfördes av Göteborgs Universitet, i syfte att bl.a. 

kartlägga bidragande faktorer till att sjuksköterskorna inom ambulanssjukvården valde att 

sluta. Rapporten visade bl.a. bristande möjlighet till kompetensutveckling, en 

kompetensurvattning där erfaren personal slutat och oerfaren börjat, sänkta kompetenskrav på 

nyanställda och hög arbetsbelastning som anledningar till att sjuksköterskorna valt att sluta. 

Hög personalomsättning resulterade i att teamkänslan på arbetsplatsen försvann (Danell, 

Holmqvist & Jonsson, 2014).  

 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gjorde 2014 en granskning, som innefattade 18 

akutmottagningar i Sverige. Den visade bland annat på bristande kompetens, otillräcklig 

bemanning, ökat antal patienter, hög arbetsbelastning och långa arbetspass. Det var hög 

personalomsättning bland sjuksköterskorna och på flera akutmottagningar hade majoriteten 

arbetat mindre än två år. Många oerfarna sjuksköterskor var en patientsäkerhetsrisk och en 

hög personalomsättning påverkade introduktionen av nyanställda sjuksköterskor. Orsakerna 

till att sjuksköterskorna slutade uppgavs vara den höga arbetsbelastningen och den obekväma 

arbetstiden. En hög personalomsättning och omfattande uppsägningar på akutmottagningarna 

innebar att introduktionen av nyanställda sjuksköterskor blev lidande, eftersom handledarna i 

vissa fall knappt hade hunnit bli inskolade själva. De introduktionsprogram som fanns 

fungerade inte tillfredsställande (IVO, 2015). Förlusten av vana sjuksköterskor ledde till en 

ökad belastning på de som arbetade kvar, vilket i sig gav ökad risk för utmattning hos 

personalen och ansågs kunna påverka patientsäkerheten negativt (Gardulf et al., 2005).  

 

En studie gjordes 2004 på Huddinge sjukhus med anledning av att de hade 10 % vakanta 

sjukskötersketjänster. Studien visade att anledningarna till att sjuksköterskorna slutade var 

bl.a. annat att de fann arbetet i sig stressigt och att de efter arbetspasset kände en trötthet 

orsakad av arbetet. Vidare angav sjuksköterskorna att arbetet var fysiskt krävande, de ville 
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prova något annat, eller ansåg att de inte kunde göra karriär. Kvaliteten på patientvården från 

dessa sjuksköterskor sjönk efter beslutet om att de skulle sluta. Det framkom ett missnöje med 

stödet från närmaste cheferna gällande möjlighet till utveckling och forskning. Andelen 

sjuksköterskor som planerade att sluta var högre bland de som varit färdigutbildade kort tid än 

hos de som jobbat länge (Gardulf et al., 2005). En av de saker som nyutbildade sjuksköterskor 

har angivit som extra stressfullt var att ta hand om kritiskt sjuka patienter. Döda och döende 

patienter var extra stressande, samt att inte veta vad som var fel på patienten innan diagnos 

(Yeh & Yo, 2009).  

 

Eget inflytande över arbetet och möjlighet att vara mer kreativ skulle enligt Yavas et al. 

(2013) få fler att stanna kvar på sitt arbete. Inom akutsjukvården i Sverige beskrevs en hög 

personalomsättning och stor sjuksköterskebrist vilket kan bli bättre genom att fler utbildar sig 

till specialistsjuksköterskor. Efter att olika Specialistsjuksköterskeutbildningar införts kan 

sjuksköterskorna få en karriärmöjlighet, patientsäkerheten ökar, vården blir effektivare och 

patienterna mer nöjda (Jangland et al., 2014). 

 

2.6 Inlärning inom akutsjukvård 

Både miljö och relationer spelade en avgörande roll i nya inlärningssituationer (Goldman et 

al., 2009). Miljön på en akutmottagning var ofta kaotisk där sjuksköterskan behövde hålla 

många bollar i luften samtidigt menade Fry (2008). En sådan miljö ställde höga krav på att 

den som skulle lära sig själv identifierade sina kunskapsluckor och sökte situationer där 

kunskap kunde insupas och kunskapsluckorna fylldes. Fyra viktiga sätt att tillgodose sig 

kunskap i en kaotisk miljö har identifierats; Deltagande i den dagliga verksamheten, 

fokuserade inlärningsmoment (där en “undervisare” var ett måste), upprepning och intensiva 

händelser. De intensiva händelserna var svåra fall, koncentrerad inlärning (genomgång av 

svåra fall), förstagångs-upplevelser och misstag. Relationerna som spelade stor roll i 

inlärningssituationerna var främst mot handledaren och de andra teammedlemmarna i arbetet. 

Som ny teammedlem var det viktigt att få deltaga i diskussioner och att få möjlighet att 

deltaga i vården eller observera den.  Genom att det ofta var en stor mängd patienter med 

varierande sjukdomshistoria och allvarlighetsgrad beskrevs akutmottagningen som en bra 

inlärningsmiljö (Goldman et al., 2009). Nya vägar att utbilda och handleda sjuksköterskor på 

kunde tas fram genom att studera det dagliga arbetet på akutmottagningen och se hur 

sjuksköterskan använde sin kompetens till att förstå och strukturera det dagliga arbetet (Fry, 

2008).  
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En studie av Cork (2014) visade att magkänslan hos den erfarna sjuksköterskan var lika 

trovärdig vid bedömning som tillgänglig information om patientens status. Genom att låta den 

nya sjuksköterskan arbeta tillsammans med den erfarna kunde denne observera och lära sig 

samt gavs tillfälle att ställa frågor. Gunnarsson och Warrén Stomberg (2009) beskrev 

ambulanssjuksköterskans magkänsla och instinkt som något positivt som växte fram med 

erfarenhet. Ambulanssjuksköterskor som tidigare hade arbetat inne på sjukhuset hade större 

erfarenhet att följa utvecklingen hos patienten och observera symtomen då tidigare erfarenhet   

gav vana att observera förändringar i allmäntillståndet hos flertalet patienter (Gunnarsson & 

Warrén Stomberg, 2009).  

 

2.7 Teoretisk referensram 

Enligt Benner, Tanner och Chesla (1996/1999) tar det två till tre år innan sjuksköterskan kan 

räknas som kompetent. Till en början räknas sjuksköterskan som Novis för att sedan bli 

Avancerad nybörjare, Kompetent, Skicklig och sist Expert. Novis utgörs av den första tiden i 

yrket för sjuksköterska, men också vid byte till annat kliniskt verksamhetsområde. Den 

Avancerade nybörjaren behöver, precis som novisen, hjälp i kliniska sammanhang och 

fokuserar på regler och riktlinjer då de kan sakna bakgrundsförståelse för situationen. Som 

Kompetent utvecklas det kritiska tänkandet ordentligt och sjuksköterskan klarar att prioritera 

arbetsuppgifter baserat på tidigare erfarenhet och därmed det kritiska tänkandet. Som Skicklig 

börjar sjuksköterskan uppfatta situationer som en helhet, se avvikelser och långsiktiga mål att 

planera för. Dessutom är beslutsfattande inte ansträngande här. Experten har speciella 

färdigheter och kan identifiera det viktiga i den totala situationen effektivt (Benner, 1982; 

Benner et al., 1996/1999).  

 

2.8 Definitioner 

I följande studie definieras uppfattning och introduktion som följande; 

Uppfattning: En uppfattning är ett sätt att förstå något eller att erfara något (Marton & Booth, 

1997/2008). Begreppet betecknar karaktären hos den meningsskapande relationen och 

innebörden i skapandet, vilket utgör grunden för människans kunskapsbildning 

(Alexandersson, 1994). 

 

Introduktion: “Med introduktion menas de åtgärder som vidtas för att underlätta övergången 

till nya arbetsuppgifter, nya arbetskamrater och ny arbetsmiljö.” (Granberg, 2011, s. 460).  
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Den anställde har rätt att få veta hur arbetet ska utföras och vilka rättigheter och skyldigheter 

som finns (arbetsmiljöupplysningen, u.å). Målet för introduktionen är att underlätta 

övergången till nya arbetsuppgifter, nya arbetskamrater och ny miljö för den nya 

medarbetaren (Granberg, 2011).  

 

2.9 Problemformulering  

Hög personalomsättning av erfaren personal inom akutsjukvården beskrivs leda till en 

kompetensurvattning. Det leder till att arbetsbelastningen på personalen som arbetar kvar ökar 

vilken kan påverka patientsäkerheten negativt. Personalomsättningen leder till en oro i 

arbetsgruppen då det är många nya kollegor som behöver slussas in i arbetet. Enligt Benner 

(1982) tar det tid att lära upp nya sjuksköterskor. Studieförfattarna har upplevt att nyanställda 

sjuksköterskor på Akutkliniken uttrycker en osäkerhet om vad som förväntas av dem och hur 

de ska göra det, ofta orsakat av en oerfaren handledare eller en bristande introduktion. 

 

3 Syfte 

 

Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors uppfattning av vad en introduktion, för 

nyanställda sjuksköterskor, på Akutkliniken ska innehålla.  

 

4 Metod  

 

4.1 Design 

En kvalitativ metod valdes då syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors 

uppfattning av vad en introduktion ska innehålla. Kvalitativa studier strävar efter att förstå 

helheten, ha ett holistiskt perspektiv samt framkalla en mening från det insamlade materialet. 

Studien var induktiv då studieförfattarna avsåg kunna dra slutsatser om fenomenet utifrån vad 

som framkom i studien. Designen var explorativ då den avsåg att undersöka vilka faktorer 

som påverkade fenomenet (Polit & Beck, 2012). Sjuksköterskors uppfattning av vad en 

introduktion ska innehålla utgör det fenomen som författarna avsåg undersöka med en 

fenomenografisk ansats. 

 

4.2 Fenomenografi 

“Ordet fenomenografi är sammansatt av delarna fenomeno (-n) och grafi. Fenomenon kan 

härledas ur det grekiska substantivet phainomenon som betyder ”det som visar sig”. Grafia 

http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/Amnen/Introduktion/
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kan översättas till att ”beskriva i ord eller i bild. Sammansättningen av det två delarna leder 

således fram till att fenomenografin ´beskriver det som visar sig.” (Alexandersson, 1994, sid. 

112). 

 

Den fenomenografiska undersökningen innebär att den empiriska undersökningen omfattar en 

kvalitativ analys av utskrivna intervjuer utförda av författarna själva (Alexanderson, 1994). 

Fenomenografin identifierar, formulerar och hanterar forskningsfrågor vilka främst är 

relevanta för lärande och förståelse (Marton & Booth, 1997/2008). Ansatsen utvecklades vid 

Göteborgs Universitet på 1970-talet av INOM (Inlärning och Omvärdsuppfattning) - gruppen 

(Alexandersson, 1994). Fokus är att identifiera och beskriva variationer i hur ett fenomen 

uppfattas, relationen mellan informanten och fenomenet (Marton & Booth, 1997/2008).   

 

En uppfattning är sättet en person upplever eller erfar en företeelse på. Något som erfars är 

relaterat till ett sammanhang. En del upplevelser framträder mer än andra beroende på vilken 

erfarenhet personen har med sig och gör tolkningen på. Det finns inga absoluta sanningar, hur 

en person erfar något är beroende av tidigare erfarenheter, fenomenet uppfattas olika (Marton 

& Booth, 1997/2008). Uppfattningen har en vad- och en hur-aspekt. Vad-aspekten utgör 

själva innehållet som individen riktar sin uppmärksamhet mot och hur-aspekten utgör den 

uppfattning som finns om företeelsen. De två är knutna till varandra, individen behöver ha en 

uppfattning om vad ett fenomen är innan den kan resonera om hur det är (Alexandersson, 

1994). Introduktionen på akutkliniken är studiens vad-aspekt och sjuksköterskornas 

uppfattning om den är hur-aspekten.  

 

Fenomenografin skiljer på första- och andra ordningens perspektiv. Första ordningens 

perspektiv syftar till att beskriva hur ett fenomen verkligen är, fenomenet i sig, medan andra 

ordningens perspektiv beskriver hur fenomenet förstås och/eller uppfattas. Andra ordningens 

perspektiv är unikt just för fenomenografin (Alexandersson, 1994).  Sjuksköterskors 

uppfattning om vad en introduktion, för nyanställda sjuksköterskor, på Akutkliniken ska 

innehålla utgör andra ordningens perspektiv.  

 

4.3 Genomförande och urval 

En frågeguide (se Bilaga 1) baserad på studiens syfte, med öppna frågor och stödord, 

utformades av studieförfattarna. Tillstånd för studien (se Bilaga 2) söktes hos Akutklinikens 
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verksamhetschef och via mail tillfrågades Akutklinikens samtliga sjuksköterskor om intresse 

att medverka i studien (se Bilaga 3).  

 

Inklusionskriterierna för studien var sjuksköterskor anställda vid Akutkliniken, stationerade 

på ambulansstationerna eller akutmottagningen. Vid akutmottagningen var det ett kriterium 

att vara upplärd på hela akutmottagningen. De första 13 sjuksköterskorna som visade intresse 

för att deltaga i studien och som uppfyllde inklusionskriterierna inkluderades i 

urvalsprocessen. Initialt var det tänkt att slumpa deltagare till studien vid högt intresse, men 

det var inte lämpligt vid en kvalitativ studie. Ett strategiskt urval gjordes, där studieförfattarna 

tog hänsyn till kön, ålder och arbetserfarenhet. Det är något som är viktigt för att få en 

variationsbredd av uppfattningar i den fenomenografiska studien (Alexandersson, 1994). 

Anledningen att sjuksköterskor exkluderades var p.g.a. beroendeställning, kort anställningstid 

eller sent svar. Exkluderade i studien var också de sjuksköterskor som endast arbetade på 

Sjukvårdens larmcentral då deras arbetsuppgifter skilde sig avsevärt gentemot övriga kollegor 

inom Akutkliniken. Totalt valdes nio sjuksköterskor för intervju, tre stycken hade erfarenhet 

från att arbeta på akutmottagningen, tre stycken hade erfarenhet från ambulansen och tre 

stycken hade erfarenhet från båda (se tabell 1). 

 

Tabell 1 Översikt över inkluderade sjuksköterskor 

Sjuksköterskor Kön Ålder Års erfarenhet  
inom akutsjukvård 

Erfarenhet från 
akut/ambulans 

Sjuksköterska 1 Kvinna 45 22 Båda 

Sjuksköterska 2 Kvinna 40 10 Båda 

Sjuksköterska 3 Kvinna 32 11 Akut 

Sjuksköterska 4 Kvinna 52 25 Akut 

Sjuksköterska 5 Kvinna 33 7 Båda 

Sjuksköterska 6 Man 42 16 Ambulans 

Sjuksköterska 7 Man 24 1 Akut 

Sjuksköterska 8 Man 44 17 Ambulans 

Sjuksköterska 9 Kvinna 26 2 Ambulans 

 

4.4 Datainsamling 

Efter skriftligt godkännande från Akutklinikens verksamhetschef genomfördes individuella, 

semistrukturerade intervjuer. Inför första intervjun studerades intervjuteknik enligt Kvale och 

Brinkman (1997/2014). Platsen för intervjun fick väljas av sjuksköterskan som skulle 
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intervjuas för att den skulle känna sig så bekväm som möjligt och kunna fokusera på att svara 

på frågorna, vilket rekommenderas. Initialt gjordes en pilotintervju, för att prova frågeguiden, 

vilken senare kunde inkluderas i studien då den visade att frågeguiden fungerade, något Trost 

(2010) anger kan göras. Frågeguiden användes sedan oförändrad under studiens 

genomförande. Inför varje intervju fick den deltagande sjuksköterskan underteckna en 

samtyckesblankett (se Bilaga 4).  Vid semistrukturerade intervjuer har intervjupersonen stor 

frihet att svara, likartade frågor ställdes i varje intervju, men inte alltid i samma ordning och 

det fanns utrymme för olika följdfrågor, vilket Patel och Davidson (2011) förespråkar vid 

intervjuer. Varje intervju inleddes med frågan: Beskriv din uppfattning av en bra introduktion. 

Vid behov användes följdfrågor som till exempel: Kan du utveckla det? Båda 

studieförfattarna var med vid samtliga intervjuer för att om möjligt få samma helhetsbild av 

intervjun, den ena var huvudintervjuare och den andra bisittare. Bisittaren satt med som 

åhörare och inflikade emellanåt med en extra följdfråga.  

 

Intervjuerna spelades in både på telefon och dator. De pågick mellan 13:35 och 41:12 minuter 

med en mediantid på 20:55 minuter. Intervjuerna transkriberades av den studieförfattare som 

varit huvudintervjuare. Materialet avidentifierades av studieförfattarna tillsammans för att 

säkerställa anonymiteten hos sjuksköterskorna och sparades på studieförfattarnas 

lösenordskyddade datorer. Utskrivet material förvarades i låsta kassaskåp i studieförfattarnas 

hem. Allt datamaterial kommer att förstöras efter att uppsatsen är avslutad. 

 

4.5 Förförståelse 

Enligt Kvale och Brinkman (1997/2014) ska den som intervjuar vara väl påläst och insatt i 

ämnet. Förförståelsen innebär att veta och kunna saker redan innan en studie påbörjas samt 

vilka värderingar och erfarenheter författarna har med sig. Båda studieförfattarna arbetar på 

den akutmottagning som ingick i studien, men har under intervjuerna försökt bortse från sin 

egen förförståelse genom att avsiktligt ställa förtydligande frågor och be sjuksköterskorna 

förklara/utveckla svar där författarna med sin erfarenhet och förkunskap egentligen redan 

förstått svaret.  

 

4.6 Databearbetning och analys  

Författarna har valt att ta stöd i den fenomenografiska analysprocessen i sju steg som 

Dahlgren och Fallsberg (1991) utvecklat och som sedan har förtydligats av Dahlgren och 

Johansson (2009); 
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Steg 1-att bekanta sig med materialet 

Intervjuerna lästes igenom flertalet gånger i sin helhet. 

Steg 2-kondensation 

Sjuksköterskornas beskrivningar, av egna uppfattningar kring introduktionen, identifierades 

och 202 meningsbärande citat togs ut. Citaten skrevs ut i pappersform. 

Steg 3-jämförelse 

Varje citat lästes gemensamt igenom och jämfördes och diskuterades i syfte att identifiera 

likheter och skillnader i materialet. 

Steg 4-gruppering 

Liknade citat lades i samma grupper. De olika variationerna diskuterades igen och citaten 

grupperades in i 35 kategorier.  

Steg 5-artikulera kategorierna 

Kategorierna diskuterades igenom ytterligare för att hitta de mest väsentliga likheterna. En del 

av citaten grupperades om och kategorier kunde slås ihop och bildade 28 nya kategorier. Efter 

ytterligare bearbetning återstod 17 kategorier. 

Steg 6-namnge kategorierna 

De olika kategorierna namngavs för att beskriva innebörden av citaten i varje kategori.  

Steg 7-kontrastiv fas 

Kategorierna jämfördes åter för att se likheter och skillnader. Till slut kunde det bildas fyra 

huvudkategorier vilka utgör utfallsrummet och är studiens huvudresultat (se tabell 2). 

 

Enligt Alexandersson (1994) kan en struktur bland huvudkategorierna i utfallsrummet 

urskiljas. Den strukturen är horisontell, vertikal eller hierarkisk. Genom en rangordning av 

huvudkategoriernas inbördes relation och hur de förhöll sig till varandra, tolkade 

studieförfattarna fram en hierarkisk struktur i utfallsrummet (se tabell 3).  

 

4.7 Etiska överväganden 

Studien utfördes inom ramen för högskoleutbildning på avancerad nivå, den var inte en studie 

på biologiskt material och innefattade inte personuppgifter. Inte heller utgjorde den ett fysiskt 

ingrepp eller utfördes med en metod som syftade till att påverka forskningspersonen, vilket 

innebar att ett tillstånd från etikprövningsnämden inte behövde sökas (Forskningsetik, u.å.; 

Lag om etikprövning av forskning som avser människor, SFS 2003:460). De forskningsetiska 

principerna inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning följdes 

(http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf). 

http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf
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Deltagarna i studien fick skriftlig och muntlig information om studien, dess syfte, 

datahanteringen samt information om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst 

kunde välja att avbryta sin medverkan i studien. Innan varje intervju startades inhämtades ett 

skriftligt samtycke av sjuksköterskan. Intervjuerna avidentifierades av studieförfattarna 

tillsammans för att säkerställa anonymiteten hos de deltagande sjuksköterskorna. Materialet 

har inte använts till något annat ändamål än studien. Efter avslutad uppsats kommer allt 

material att förstöras. 

  

5 Resultat  
 
Resultatet består av fyra huvudkategorier, vilka utgör utfallsrummet och synliggör 

sjuksköterskornas uppfattningar av introduktion av nyanställda sjuksköterskor och vad 

introduktionen ska innehålla. I huvudkategorin ”Handledare under introduktionen” framgick 

att det fanns en tydlig uppfattning om viktiga egenskaper som en handledare bör ha och en 

önskan om mentorer. Skillnaden var i kontinuitet eller variation av handledare. Kategorin 

betraktades som den grundläggande utgångspunkten då ett tydligt samband återfanns mellan 

den kategorin och övriga kategorier i resultatet. Huvudkategorin ”Upplägg under 

introduktionen” visade att sjuksköterskorna har olika uppfattningar om att börja i grupp eller 

komma ensam, standardiserad eller individanpassad introduktion. I ”Att lära under 

introduktionen” var uppfattningarna skilda angående hur praktiska moment ska övas in och 

hur rutiner och riktlinjer ska läras in. ”Tid att vara ny” visade en önskan om att få vara ny på 

arbetet och ha stöd från kollegor hos samtliga intervjuade sjuksköterskor. 

 I resultatredovisningen används huvudkategorierna som rubriker, under dessa återges både 

likheter, variationer och skillnader i sjuksköterskornas uppfattningar, som förtydligas genom 

citat och mynnar ut i ett gemensamt mål; ”Att känna trygghet” vilket utgör studiens syntes. 
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Tabell 2 Utfallsrum  

              Kategorier                                  Huvudkategorier 

• Första dagen  

 

 

Upplägg under introduktionen 

• Att introduceras i grupp 

eller ensam 

• Avgränsa introduktionen 

• Utformning av 

introduktionen  

• Bedömning 

• Egenskaper hos handledare  

 

Handledare under 

introduktionen 

• Tid till handledning 

• Kontinuitet av handledare 

• Variation av handledare 

• Mentor 

• Teori och praktik  

 

Att lära under introduktionen 

 

• Teoretiska och praktiska 

hjälpmedel 

• Praktiska moment 

• Rutiner 

• Att reflektera 

• Att få en helhetsbild och 

känna sig för 

 

Tid att vara ny 

• Stöd från erfarna kollegor 

 

5.1 Upplägg under introduktionen 

Flertalet sjuksköterskor var av uppfattningen att introduktionen bör vara standardiserad för att 

säkerställa kvaliteten, främst med avseende på innehållet. Några ansåg att den skulle 

individanpassas och ytterligare någon ansåg att den var en rättighet oavsett tidigare erfarenhet. 

Erfaren personal bör lägga sitt fokus på nya rutiner och riktlinjer då de redan har kunskap om 

patienterna. Genom att ha en bedömning innan introduktionens avslut ansågs nya 

sjuksköterskan kunna få hjälp att identifiera eventuella kunskapsluckor. En del sjuksköterskor 

uppfattade att fördelen med gruppintroduktion var att det börjar fler kollegor samtidigt som 

kunde stötta varandra och dela tidigare erfarenheter. Andra sjuksköterskor beskrev att det blev 

påfrestande för kollegorna på arbetsplatsen med många nya samtidigt, att det var bättre när 

nya började en och en.  

“Jag tror att introduktionen påverkar patientsäkerheten ganska mycket. Det är därför jag 

tycker man ska ha en lång och rejäl introduktion. Så att ja, både erfarna och den icke erfarna 

får samma möjlighet till den långa introduktionen så att alla kan bli trygga och säkra i det 

dom ska göra.” 
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Första dagen 

Samtliga sjuksköterskor uppgav att det var viktigt att få känna sig välkommen på sin nya 

arbetsplats, att de blivande kollegorna var förberedd på att det skulle börja en ny kollega (med 

fungerande inlogg, välkomstvideo, kläder, värdegrund, rundvisning etc.). Att förväntningarna 

som chefen hade på arbetstagaren var tydliga och att det fanns en som hade ansvar för 

introduktionen. 

“...gärna en handledare som tar emot en första dan, som bara tar emot alla som ska gå 

introduktion så att alla får samma start.” 

 

Att introduceras i grupp eller ensam 

En del av sjuksköterskorna beskrev fördelen med en gruppintroduktion. Då flera började 

samtidigt kunde de stötta varandra, dela erfarenheter med varandra och diskutera tillsammans. 

Introduktionen blev mer gedigen och utarbetad då det var många föreläsare som kunde ges 

plats vid ett tillfälle istället för då de nya medarbetarna kom en och en. Sjuksköterskor ansåg 

att det schemamässigt kunde vara svårt när flera började samtidigt och skulle ha egna 

handledare. De nya sjuksköterskorna behövde få ta extra tid på sig att utföra sina 

arbetsuppgifter och det blev en högre belastning på de som redan arbetade.  

“Då delar man erfarenhet från andra patientfall, andra situationer och vad man har med sig i 

bakgrunden...så det tror jag är bra, bättre än när man kommer en och en…”    

 

Avgränsa introduktionen 

Att först avgränsa introduktionen på akutmottagningen till en klinik och sedan utöka uppgavs 

vara viktigt. Behövdes mer tid till introduktionen på den kliniken skulle den tiden ges. Minst 

fyra veckors upplärning följt av en tid att arbeta in sig angavs som ett förslag. Genom att börja 

på den klinik där den nya haft sin tidigare anställning tillgodosågs tidigare kompetens. 

“Att man tar en klinik i taget. Man får introduktion där och sen jobbar man där ett tag tills 

man går vidare till nästa.” 

 

Utformning av introduktionen 

Sjuksköterskor uppgav att introduktionen bör vara standardiserad, metodisk och ges av 

kompetenta medarbetare då den ska ge en stadig grund för en ny kollega att stå på.  Den ska 

även ge känslan av att ha valt rätt arbetsplats. Sjuksköterskor ansåg att även erfaren personal 

ska ha samma möjlighet till att få en gedigen introduktion, ett standardprogram. Nya rutiner, 

riktlinjer och lokaler angavs som viktigt att gå igenom. Åsikter som framkom var att innan 
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den nya kollegan var redo att gå in på larmrummet behövde den ha fått en ordentlig överblick 

över alla klinikers funktioner och rutiner. Förkortad introduktion för en person ansågs av 

några sjuksköterskor kunna resultera i en osäkerhet i gruppen. Andra uppgav att ny personal 

som har tidigare erfarenhet från att arbeta vid andra akutmottagningar eller ambulansstationer, 

borde kunna tillgodoräkna sig det genom en individanpassad, kortare introduktion, då de 

redan har ett flödes-tänk.  

”en ny akutmottagning med nya rutiner och nya sätt att jobba...det ska vara samma längd 

liksom på själva upplärningen men sen kanske man inte behöver jobba, jobba kvar på samma 

klinik lika länge innan man går runt, men jag tycker fortfarande att man ska ha samma 

upplärning.” 

 

Bedömning 

Ett förslag som framkom var att det under upplärningen skulle finnas en bedömning i halvtid 

och vid upplärningens slut för att säkerställa att den nya kollegan kunde arbetet och hjälpa till 

att hitta eventuella kunskapsluckor som den nyanställda sjuksköterskan kunde ha. En 

genomtänkt checklista kunde vara bra och nödvändig för att säkerställa att den nyanställda 

sjuksköterskan hade fått ta del av all relevant information sa sjuksköterskor.  

...godkännande innan man är klar på kliniken... att det kommer nån rutinerad och bara kollar 

igenom att man inte har missat nånting och kanske hittar de här luckorna...examination så att 

säga på varje ställe…” 

 

5.2 Handledare under introduktionen 

Sjuksköterskorna ansåg det vara viktigt hos en handledare att den själv var redo för uppgiften 

och skulle få tid till att göra den bra. Att den arbetat en längre tid på arbetsplatsen och kunde 

”läsa av” den nya kollegan. Med kontinuitet av handledare fanns en person som kunde följa 

utvecklingskurvan, men med variation gavs den nye kollegan själv möjlighet att tillgodogöra 

sig, det som den ansåg vara, de bästa bitarna hos varje handledare.  

“För en del som är rutinerade, de tycker att det, de klarar ju av att ha olika som lär upp. De 

plockar det bästa av alla lite sådär, för de har egna erfarenheter. Men är man orutinerad då, 

då måste man ha en och samma, under en längre tid tycker jag.” 

 

Egenskaper hos handledare 

Egenskaper som sjuksköterskorna ansåg att en bra handledare borde ha var pedagogisk, 

lyhörd, erfaren, trygg, lätt att prata med, förstående, intresserad av att undervisa, stolt över sin 
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arbetsplats samt vara anpassningsbar. De ansåg även att det var viktigt att våga säga ifrån om 

den nye kollegan gjorde något som inte var rätt. När nya lär upp nya uppgavs det finnas risk 

att rutiner kunde missas eller inte hinnas med vilket kunde ge en ökad arbetsbelastning på 

kollegorna. Det kunde leda till en negativ stämning på arbetsplatsen ansåg sjuksköterskor. 

Sjuksköterskor beskrev en önskan om att den som lärde upp nya kollegor skulle vara en 

erfaren person, som hade arbetat på arbetsplatsen en längre tid och blivit trygg i sin roll, som 

hade sett många patienter och hunnit utvecklat en förmåga att kunna läsa av patienterna. De 

önskade att handledaren skulle våga ta ett steg tillbaka och släppa fram den nya kollegan. Det 

beskrevs vara viktigt att den som skulle handleda en ny kollega både skulle känna sig redo att 

ta den rollen och att den skulle ha erfarenheten för att klara av det. 

“En bra handledare ska tycka om att undervisa...ska kännas väldigt trygg...som känner 

trygghet i sitt jobb. Både vad gäller rutiner... har sett mycket, har träffat många patienter, 

eller har varit utsatt för svårt sjuka patienter.” 

 

Tid till handledning 

Sjuksköterskor beskrev att den som lär upp en ny kollega behöver få tiden till att göra det 

ordentligt, tid att bli frikopplad från verksamheten och inte ha patientansvar under den första 

tiden för introduktionen. Sjuksköterskor önskade att handledaren skulle ha möjlighet att 

kunna gå ifrån och visa runt. 

“Jag skulle vilja vända på det och säga att arbetsmiljön påverkar introduktionen...vi har 

väldigt mycket patienter...vi kan inte undervisa varje situation...jag tror att vår arbetsmiljö 

här gör att vi inte alltid är optimala som handledare” 

 

Kontinuitet av handledare 

Sjuksköterskor ansåg att det var bra att gå med en-två handledare för att få kontinuitet i 

upplärningen och att någon hade möjlighet att följa den nyanställda sjuksköterskans hela 

utvecklingskurva. Det gav även den nya en känsla av trygghet att ha samma handledare. 

“…kontinuitet...då har du nån som hela tiden har koll på hela utvecklingskurvan. Och hur, du 

lär känna personen och på vilken sätt den här personen vill bli handledd” 

 

Variation av handledare 

Sjuksköterskor beskrev att fördelen med att gå med olika handledare under introduktionen var 

att se olika sätt att hantera olika situationer, samma sak kunde göras på olika sätt. De ansåg att 
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olika personer lär sig nya saker bäst på olika sätt och att handledare har olika sätt att lära ut 

samma sak på. 

“det är roligt att gå runt med flera för man kan ta in så mycket kompetens från...det som 

någon annan missar kanske någon annan säger istället.”  

 

Mentor 

Ett önskemål som framkom var att ha en specifik person att kunna vända sig till när det 

behövdes, en mentor. Någon att kunna vända sig till då det ibland upplevdes vara lättare att gå 

till en kollega istället för en chef. Sjuksköterskor beskrev behovet av en mentor, både under 

själva introduktionen och under första åren. 

“Varje nybörjare på ambulansen fick ju en mentor...så det kändes ju tryggt att ha en specifik 

person att gå till även om alla är öppna och hjälpsamma och så…”       

                                                                          

5.3 Att lära under introduktionen 

Sjuksköterskorna ansåg att teori behöver varvas med praktik, det är många nya moment som 

behöver läras in. Det var skillnad i uppfattning hos sjuksköterskorna om de praktiska 

momenten skulle övas vid sidan av verksamheten i lugn och ro, eller om momenten skulle 

utföras direkt på en patient, men under handledning. Alla sjuksköterskor ansåg att rutiner är 

viktigt. En del ansåg att den nya sjuksköterskan skulle läsa in rutinerna allt eftersom behoven 

uppstod, andra att rutinerna skulle gås igenom och diskuteras ordentligt i förväg. Genom 

reflektioner kunde de nya sjuksköterskorna lära tillsammans med sina handledare.  

“Absolut, att man får känna av att ha några egna patienter men inte för många heller, utan 

att man känner att nu får jag inte vara ny heller utan man ska ändå få känna sig redo själv 

också tror jag…” 

 

Teori och praktik 

Det ansågs vara väldigt bra med teoretiska utbildningar, men det fick inte vara för mycket i 

början då det var lätt att glömma. Det bästa sättet att lära sig uppgavs vara genom att varva 

teori och praktik i lagom dos, både föreläsningar och att öva. Det uppgavs finns ett 

egenansvar hos den nya sjuksköterskan att själv läsa på inför nya moment.  

“lägga upp det i block kanske. Att man, att man går igenom vissa saker och sen går man ut i 

verksamheten och då fokuserar man på dom grejerna och vad man gör då...jag kan tycka att 

det är bra att varva.” 
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Teoretiska och praktiska hjälpmedel 

Sjuksköterskor ansåg att introduktionen behövde innehålla både de teoretiska och praktiska 

hjälpmedel som finns tillgängliga på arbetsplatsen t.ex. apparatur, triageringshjälpmedel, 

behandlingsriktlinjer och dokument. Det borde gås igenom så att den nya sjuksköterskan 

kunde bli så förberedd som möjligt och kunde ges verktyg att upptäcka de kritiskt sjuka 

patienterna. 

“Den kliniska bilden är viktig...vitala parametrar...att man vet innebörden i, hur viktigt det 

är, vad man kan se.…i dom vitala parametrarna. Få en bild av patienten.” 

 

Praktiska moment  

Praktiska moment ansågs av några sjuksköterskor vara bäst att få öva på vid sidan av 

verksamheten i lugn och ro innan de utfördes på en patient. Det kunde minska stressen som 

kan uppstå när nya moment skulle utföras i en akut situation. 

“Att man liksom gör det i lugn och ro först och inte med en patient första gången…” 

 

När en ny situation uppstod där ett hjälpmedel behövdes uppgav andra sjuksköterskor att det 

var bäst att under handledning få lära sig momentet. Genom en lång introduktion ansåg 

sjuksköterskor att chansen till att hinna få använda utrustningen på patienter under 

handledning ökade. 

“När varje situation uppstår, när man behöver den. Då är det nog bra att ha den tiden att få 

lära sig den...eller praktiskt använda den under övervakning…” 

 

Rutiner 

Det är mycket rutiner som behöver gås igenom, men en del sjuksköterskor ansåg att det var ett 

eget ansvar att göra det. De ansåg att den nya sjuksköterskan behövde få kännedom om att 

rutinerna fanns och hur de kunde hitta dem. Andra sjuksköterskor var av uppfattningen att 

rutiner behövde gås igenom noggrant under introduktionen. Rutinerna behövde läsas igenom 

och diskuteras med någon som kunde dem och följde dem. 

“...det tycker jag att man ska gå igenom ganska noga under introduktionen...här har vi 

rutinerna, här kan du sitta och läsa men det ger ingenting utan man måste läsa och diskutera, 

man måste prata med nån som kan det där och som jobbar efter dom. Så det är viktigt att man 

lägger tid på dom för, för annars gör man inte det…” 
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Att reflektera 

En viktig del i introduktionen var att skapa reflektioner, att få tid att reflektera och lära sig av 

varandra, sade sjuksköterskor.  

“Mycket med introduktion, det är att lära sig ny teknik, nya apparater, nya rutiner men, men 

alltså det viktigaste, det är att ta del av andras erfarenheter…” 

 

5.4 Tid att vara ny 

Samtliga sjuksköterskor beskrev att som ny sjuksköterska är det viktigt att få känna ett stöd 

från erfarna kollegor och att det ska få ta tid i början. Det önskades tid till att observera och 

känna sig för, att kunna ta lite i taget och sedan utöka. De beskrev ett behov av att kunna få en 

helhetsbild av sin nya arbetsplats, vilka funktioner och samarbetspartners som fanns.  

“Ja, men alltså DET, om man tänker patientsäkerhet. Om vi tänker nu introduktionen, eller 

att man går upplärning på larm men man går upplärning med en ganska oerfaren 

larmsköterska. Det kan verkligen...påverka patientsäkerheten.” 

 

Att få en helhetsbild  

Ett önskemål som framkom var att i lugn och ro få en helhetsbild av arbetsplatsen och genom 

bredvid dagar få en ökad förståelse för andra kliniker. Att kunna gå bredvid, bli inbjuden till 

och observera samt prova nya saker och få en längtan att gå vidare beskrev sjuksköterskor 

som viktigt. Sjuksköterskor uppgav att det var viktigt att kunna gå lite bakom och känna sig 

för. Att det skulle få ta lite tid när man var ny och det var viktigt att få den tiden, att få börja 

med några få patienter och sedan utöka. 

“Min uppfattning av en bra introduktion är att få chans att vara ny. Samtidigt få ta del av 

hela verksamheten och lära sig framförallt hur det ska fungera på jobbet.” 

 

Stöd från erfarna kollegor 

Stödet från kollegorna ansåg sjuksköterskor vara viktigt för att få en känsla av trygghet och 

för att inte äventyra patientsäkerheten. 

“...jobba med en sjuksköterska… för att du ska kunna ha ett medicinskt, medicinskt stöd med 

dig…Just för att styrka det så att det inte blir nån fara för patientsäkerheten.”  

 

5.5 Resultatsyntes: Att känna trygghet  

Sjuksköterskorna uppgav att första intrycket var viktigt, att få känna sig välkommen på en ny 

arbetsplats gav en trygghetskänsla. De ansåg att genom att träffa ansvariga för introduktionen 
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och få information om hur upplägget för introduktionen såg ut samt en presentation av 

handledaren skapades ett lugn hos den nya sjuksköterskan. Handledaren ansågs vara 

avgörande under introduktionen och det var viktigt att få öva under handledning samt ges tid 

att reflektera. Det framkom att det var viktigt att ges tid till att få vara nya och att få tid till att 

lära. Hela introduktionen borde sträva efter att ge en trygghet; trygghet för den nyanställda 

sjuksköterskan, trygghet för handledaren och övriga personalen samt i och med det trygghet 

för patienterna.  

“...så att alla kan bli trygga och säkra i det dom ska göra.” 

 

6 Diskussion 

 

6.1 Metoddiskussion  

 

6.1.1 Design 

Kvalitativ metod valdes för studien då syftet var att undersöka och erhålla en helhetsbild av 

sjuksköterskors uppfattningar, vilken kvalitativ forskning strävar efter, enligt Polit och Beck 

(2012). Den fenomenografiska ansatsen valdes för att finna variationer och bredder i sätten att 

uppfatta vad en introduktion ska innehålla och inte att undersöka introduktionen i sig. 

Ansatsen bedömdes vara väl vald för ändamålet då flera olika uppfattningar har kunnat 

påvisats, vilket enligt Alexandersson (1994) och Marton och Booth (1997/1999) är vad 

fenomenografisk forskning strävar efter. Explorativ design valdes för att få fram faktorer som 

påverkade uppfattningarna av introduktionen. Enligt Polit och Beck (2012) är explorativ 

design undersökande av ett fenomen som är lite utforskat. Det finns inte mycket forskat på 

introduktion av erfarna sjuksköterskor inom akutsjukvården. 

 

6.1.2 Fenomenografi 

Genom att ha läst och diskuterat samtliga citat gemensamt, identifierades de som uttryckt 

samma uppfattning, men på olika sätt. Innebörden i citaten kan ha tolkats fel och risken finns 

att författarna kan ha missat att något citat ur intervjuerna då det var mycket text. Med 

fenomenografin ska olikheter, likheter och skillnader i sätt att erfara ett fenomen identifieras 

och beskrivas. Det finns dock skillnader i att uttrycka sitt sätt att erfara fenomenet som inte är 

samma som att erfara det på olika sätt (Marton & Booth, 1997/2008). Då information om 

studien gavs till samtliga sjuksköterskor på Akutkliniken och de som var intresserade av att 

deltaga själva fick ta kontakt med studieförfattarna säkerställdes informanternas motivation 



25 

 

att delta i studien. I och med det ansågs troligheten för att sjuksköterskorna undanhållit sina 

åsikter ha minskat. En risk med fenomenografiska studier kan vara informantens motivation 

till att delta i undersökningen och forskarnas förståelse för vad informanterna försöker 

förmedla (Sjöström & Dahlgren, 2002). Informanten har alltid makten att vägra, förneka 

intervjuaren tillgång till tankar och reflektioner (Marton & Booth 1997/2008; Sjöström & 

Dahlgren, 2002). Studie bygger på att sjuksköterskorna varit ärliga mot studieförfattarna i sina 

svar och inte undanhållit något. En risk fanns i att studien genomfördes på studieförfattarnas 

egen arbetsplats och med kollegor då förväntningar kan skapas. Studieförfattaren var dock 

mycket noggranna med att påpeka att medverkan var helt frivillig. Alla som ingick i studien 

förtydligade att de ville vara med och upplevdes dela med sig av sina upplevelser och tankar.  

 

6.1.3 Genomförande och urval  

Frågeguiden utformades av studieförfattarna baserat på förförståelse i ämnet, med öppna 

frågor och stödord, i enlighet med Kvale och Brinkmann (1997/2014) och ansågs ha gett 

tillräckligt med material att analysera. För många och breda frågor kan ha en tendens till att ge 

för mycket material att bearbeta (Trost, 2010).  

 

Då fenomenografins forskningsintresse ligger i att identifiera variationer i hur ett fenomen 

uppfattas behövs ett strategiskt urval av informanter (Alexandersson, 1994). Informanterna i 

studien hade variation i kön, ålder, års arbetserfarenhet inom akutsjukvård samt erfarenhet av 

introduktion på olika delar inom Akutkliniken. Genom att ha inklusionskriteriet att vara 

upplärd på hela akutmottagningen breddades erfarenheten hos informanterna.  

 

Det är forskarens sätt att erfara variationen i andra människors sätt att erfara någonting som 

utgör målet med fenomenografin (Marton & Booth, 1997/2008). Studien genomfördes med 

nio informanter. Studieförfattarna bedömde att det fanns en variation och bredd i 

uppfattningar hos informanterna. Risken med att låta potentiella studiedeltagare själva söka 

upp de som ska utföra studien är att viktiga uppfattningar om fenomenet kan finns hos dem 

som inte tog kontakt och på så sätt inte kom att ingå.  

 

6.1.4 Datainsamling  

Semistrukturerade intervjuer användes. Det är den vanligaste datainsamlingsmetoden inom 

fenomenografisk forskning (Dahlgren & Fallsberg, 1991). Författarna har medvetet börjat 
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samtliga intervjuer med samma fråga för att ge sjuksköterskorna samma ingångsläge till 

intervjun. Första frågan avgör hur resten av intervjun kommer att fortlöpa (Trost, 2010). 

Intervjuerna bestod av öppna frågor för att inte styra sjuksköterskornas svar och följdfrågor 

användes där författarna ansåg att svaret behövde utvecklas eller förtydligas.  

 

Intervjuaren behöver omedelbart tolka vad informanten försöker att säga för att kunna avgöra 

var följdfrågor kan behövas (Kvale & Brinkmann, 1997/2014; Sjöström & Dahlgren, 2002). 

Enligt Kvale och Brinkman (1997/2014) bygger en bra intervju bl.a. på intervjuarens kunskap 

inom ämnet och förmåga att behärska frågetekniken. Författarnas förförståelse för ämnet 

underlättade då andemeningen i svaren flera gånger framgått, men behövde utvecklas och 

tydliggöras för att bli meningsbärande. Det blev studieförfattarna bättre på med tiden, vilket 

medförde att de senare intervjuerna utvecklades mer, något som uppmärksammades vid 

analysen. De semistrukturerade frågorna gav möjlighet att be informanterna utveckla sina 

svar, men gav också en tydlig struktur att falla tillbaka på under intervjun vilket Kvale och 

Brinkman (1997/2014) angivit som lämpligt.  

 

6.1.5 Förförståelse  

Båda studieförfattarna arbetar på akutmottagningen och är väl insatta i hur introduktionerna 

på Akutkliniken går till, vilket medför att stor kunskap om ämnet finns. Då intervjuer ska 

genomföras är den som ska intervjua skyldig att ha kunskap om ämnet för att på ett kompetent 

sätt kunna föra intervjun vidare (Kvale & Brinkmann, 1997/2014). Studieförfattarna har 

försökt att inte visa egna värderingar och åsikter i intervjuerna och har medvetet ställt neutrala 

följdfrågor för att inte riskera att påverka informanternas svar; t.ex. Kan du utveckla det? Hur 

menar du då? Här fanns en risk att studieförfattarna ändå har tolkat svaren och dragit 

slutsatser utifrån förförståelsen, vilket kan ha påverkat objektiviteten, reliabilitet och validitet 

på studien. Genom att vara medvetna om detta och reflektera över det anser studieförfattarna 

sig varit neutrala.  

 

6.1.6 Databearbetning och analys 

Efter varje genomförd intervju transkriberades den av den studieförfattare som varit 

huvudintervjuare. När det var svårt att höra i inspelningen vad sjuksköterskan sagt lyssnade 

båda författarna tillsammans för att säkerställa korrektheten i transkriptet. Dock har inte 
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författarna lyssnat igenom varandras intervjuer och jämfört med transkripten i sin helhet, 

vilket kan ses som en svaghet. 

 

Studieförfattarna har valt att ta stöd i de sju steg i den fenomenografiska analysprocessen som 

Dahlgren och Fallsberg (1991) beskrivit. Först identifierades meningsbärande citat som 

delades in i grupper för att sedan bilda kategorier. Studieförfattarna gick igenom citaten flera 

gånger och diskuterade igenom dem ordentligt för att få fram vad de egentligen sade och vad 

sjuksköterskorna egentligen menade för att säkerställa innebörden i varje citat. Kategorierna 

diskuterades också flera gånger för att försöka få fram variationer av fenomenet. Det finns en 

risk att meningsbärande citat har missats att identifieras i intervjuerna eller att citaten tolkats 

fel vid sortering till de olika kategorierna. Genom att namnge de olika kategorierna 

tydliggjordes innehållet i dem. Efter det kunde huvudkategorier bildas vilket gjordes i 

analysens sista steg. Enligt Alexandersson (1994) kan en struktur i utfallsrummet identifieras. 

Studieförfattarna upplevde att det var en tydlig hierarki inom huvudkategorierna i 

utfallsrummet (se tabell 3) som ledde fram till en slutlig syntes.  

  

6.1.7 Tillförlitlighet 

Inom kvalitativa forskningsfrågor beskrivs fem sätt att öka tillförlitligheten hos en studie; 

trovärdighet, pålitlighet, anpassningsbarhet, överförbarhet och äkthet (Polit & Beck, 2012). 

Specifikt för fenomenografin är tydliggörandet av skillnader i uppfattningarna hos 

informanterna, analysen av beskrivningarna är det centrala (Alexandersson, 1994). 

 

I studien gjordes ett strategiskt urval av sjuksköterskorna i syfte att bredda 

erfarenhetsvariationen, och därmed variationen av uppfattningar av introduktionen, vilket 

ökade studiens trovärdighet. Urvalet var både akutmottagningen och ambulanssjukvården 

som arbetsplats, dels då de tillhör samma klinik och dels då introduktionerna är upplagd på 

olika sätt, vilket författarna ansåg borde bredda variationen i uppfattning. Av samma 

anledning valdes sjuksköterskor med olika erfarenhet av introduktion på de båda ställena, 

olika års arbetserfarenhet, ålder och kön, vilket Graneheim och Lundman (2004); Polit och 

Beck (2012) anger som viktigt vid en kvalitativ studie. Pålitligheten styrktes när båda 

författarna tillsammans läste samtliga intervjuer och tillsammans diskuterade varje steg i 

analysarbetet. Frågeguiden innehöll öppna frågor för att inte begränsa eller styra 

sjuksköterskornas svarsmöjligheter, något som rekommenderas av Kvale och Brinkman 

(1997/2014). Kärnpunkten i en fenomenografisk studie är att visa förhållandet mellan 
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insamlat material och resultatet (Sjöström & Dahlgren, 2002).  För att visa att kategorierna 

som identifierats var korrekt och objektivt beskrivna har meningsbärande citat använts. 

Genom det visas anpassningsbarheten i en kvalitativ studie (Graneheim & Lundman, 2004; 

Polit & Beck, 2012; Sjöström & Dahlgren, 2002). Urvalet, datainsamlingen och analysen har 

noggrant beskrivits för att styrka överförbarheten i resultatet för andra läsare som är 

intresserade av ämnet. Det är läsaren som avgör om studien är överförbar (Graneheim & 

Lundman, 2004; Polit & Beck, 2012). Äktheten i resultatet uppstår när det beskrivs en rättvis 

och trogen bredd i materialet, det finns en variation som kan överföra en känsla till läsaren av 

att själv upplevt fenomenet (Polit & Beck, 2012). Det har studieförfattarna tydliggjort i 

beskrivningarna av kategorier och i huvudkategorierna.  

 

En medbedömare kan användas för att stärka reliabiliteten i en fenomenografisk studie 

(Alexandersson, 1994). Studieförfattarna har valt att inte använda sig av en medbedömare, för 

att försäkra att kategorierna stämmer överens med intervjuerna, då det skulle ta för mycket tid 

i anspråk. Enligt Sjöström & Dahlgren (2002) kan en medbedömare också användas för att 

styrka validiteten i en fenomenografisk studie. Validiteten anger om metoden verkligen mäter 

det den ska mäta (Polit & Beck, 2012). Om det är rätt företeelse som har mätts 

(Alexandersson, 1994). Då studien är kvalitativ med en fenomenografisk ansats utgör 

validiteten huruvida förståelse för fenomenet skapats eller inte, till skillnad från andra 

kvalitativa studier där begreppet validitet inte används. Studiens resultat kan ha påverkats av 

flera faktorer som att den intervjuade inte har svarat helt ärligt, eller gett svar som den tror att 

den intervjuande förväntar sig. Hur frågeguiden är konstruerad kan också påverka validiteten. 

En studie med fenomenografisk ansats är svår att reproducera då det är studieförfattarens 

tolkningar av informanternas uppfattningar som utgör resultatet vilket också innebär att det 

inte är önskvärt att kunna göra om den (Alexandersson, 1994; Marton & Booth, 2008). 

Studieförfattarna anser att det som framkommit i studien är det som avsågs undersökas; 

Sjuksköterskornas uppfattning av vad en introduktion, för nyanställda sjuksköterskor, på 

Akutkliniken ska innehålla. 

 

6.2 Resultatdiskussion 
 

6.2.1 Struktur i utfallsrummet 

Den huvudkategori som bedömdes vara hierarkiskt högre än de andra är Handledare under 

introduktionen. Ett antagande kan vara att en kompetent handledare kan känna av den 



29 

 

nyanställda sjuksköterskans behov, söka upp inlärningssituationer och ge den tid till att vara 

ny. Att lära under introduktionen och Tid att vara ny bedömdes likställda då båda delarna 

uppfattats som lika viktiga. Upplägg under introduktionen är hierarkiskt lägst då upplägget 

kan vara väl utarbetat, men ändå beroende av övriga tre kategorier under en introduktion.  

                            

Tabell 3 Struktur i utfallsrummet                

Handledare under introduktionen 

Att lära under introduktionen Tid att vara ny 

Upplägg under introduktionen 

 

6.2.2 Handledare under introduktionen 

Sjuksköterskorna beskrev flertalet egenskaper som de ansåg att en bra handledare bör ha, som 

att vara lyhörd, trygg, lätt att prata med och vilja undervisa.  Rodwell, Brunetto, Demir, 

Shacklock och Farr-Wharton, (2014) beskriver i sin studie att en för sträng handledare ökar 

risken för stress och vantrivsel på arbetet, vilket kan leda till att en ökad andel nyanställda 

sjuksköterskor slutar. Schmitt (2013) anser att alla sjuksköterskor inte är lämpliga som 

handledare för nyanställda då alla inte är tillräckligt ansvarstagande i sitt handledarskap. 

Vidare kan bristen på kommunikation vid flera handledare försämra introduktionen då 

moment kan missas eller upprepas i onödan. 

 

Varje person har olika sätt att utföra sitt arbete på och kan tillföra den nyanställda 

sjuksköterskan olika tips. Uppfattningar hos sjuksköterskor i studien skilde sig angående 

variation eller kontinuitet av handledare under introduktionen. Fördelen med variation av 

handledare ansågs vara att den nyanställda sjuksköterskan kunde tillgodose sig det bästa från 

olika handledarstilar. Fördelen med samma handledare under hela introduktionen ansågs vara 

att en person hade insikt om hela utvecklingskurvan för den nyanställde sjuksköterskan. 

Glynn och Silva (2013) beskriver i en studie att en handledare oftast är att föredra. Ferguson 

(2011) uppger att med en handledare ökar tilliten och respekten mellan handledaren och den 

nyanställda något Schmitt (2013) också påtalar. Goldman et al. (2009) menar att de som 

arbetar i en kaotisk miljö själva behöver ta ett signifikant ansvar för sitt eget lärande. Den 

nyanställda sjuksköterskan har själv svårt att identifiera sina kunskapsluckor, vilket Marton 

och Booth (1997/2008) beskriver i Menons paradox. “Hur kan man söka efter någonting när 



30 

 

man inte vet vad det är? Man vet inte vad man ska söka efter, och om man skulle stöta på det, 

skulle man inte känna igen det som det man letar efter.” (Marton & Booth, 1997/2008, s. 16). 

Sjuksköterskor i studien ansåg att den nyanställda sjuksköterskan behöver ha en del 

arbetserfarenhet inom området för att själv kunna identifiera sina kunskapsluckor.   

 

Sjuksköterskorna uttryckte en frustration över att relativt nyanställda sjuksköterskor lär upp 

nya kollegor, vilket resulterade i att rutiner missades och genom det fanns en risk att 

patientsäkerheten äventyrades. Det framkom också av IVO:s rapport och gällde för 

akutmottagningen (IVO, 2015). Inom ambulanssjukvården finns ett minimikrav på att den 

gemensamma ambulansarbetserfarenheten på en besättning måste vara två år, vilket resulterar 

i att en nyanställd sjuksköterska alltid åker med en erfaren kollega (M. Malm, personlig 

kommunikation, 4 maj 2017). Det kan vara mer patientsäkert med ett minimikrav på 

arbetserfarenhet vid introduktion, både hos den som ska introduceras och hos handledaren. 

Enligt Benner et al. (1996/1999) räknas sjuksköterskan inte som kompetent för kritiskt 

tänkande förrän efter två-tre år på arbetsplatsen. Den avancerade nybörjaren uppfattar ännu 

inte helheten i en situation. Rudman, Gustavsson och Hultell (2013) beskriver att det tar minst 

tre år att lära upp en nyutexaminerad sjuksköterska. 

 

Det framkom i resultatet att på ambulansstationerna hade de nyanställda sjuksköterskorna en 

mentor, någon som de kunde vända sig till. Det är inte något som finns på akutmottagningen, 

trots att båda arbetsplatserna tillhör Akutkliniken. Sjuksköterskor, med erfarenhet från 

akutmottagningen, uttryckte en önskan om att ha mentorer och sjuksköterskor med erfarenhet 

från ambulansen uttryckte en uppfattning om att det var bra med mentorer. Den som har haft 

en mentor har lättare att komma in i sitt nya arbete, har en trygghet i att veta var den kan 

vända sig med frågor och får en ökad förståelse för verksamheten (Ferguson, 2011; Glynn & 

Silva, 2012; Granberg, 2011). När behovet av en handledare efter introduktionen minskar blir 

istället önskan av att ha en mentor större, någon att kunna vända sig till för stöd i det 

vardagliga arbetet (Schmitt, 2013). 

 

Samtliga sjuksköterskor i studien har uppgett att en handledare under introduktionen ska vara 

erfaren och ges tid till att introducera den nya. Någon uppgav att handledaren också skulle 

känna sig redo för uppdraget. Sjuksköterskorna i studien ansåg att introduktionen ska ge en 

stadig grund för en ny kollega att stå på och ges av kompetenta medarbetare. På en 

barnavdelning i USA utvecklades ett program i syfte att stärka och stötta nyanställda 
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sjuksköterskor, för att öka kompetensen och säkra kvaliteten på vården. Genom att 

kompetenta ledare gick in och diskuterade vanliga diagnoser, provtagningar och mediciner 

ökades kunskapen hos de nyanställda (Cockerham, Figueroa-Altman, Eyster, Ross & Salamy, 

2011).   

 

6.2.3 Att lära under introduktionen 

Sjuksköterskorna i studien ansåg att det är ett bra sätt att lära genom att varva teori och 

praktik. Det är något som Glynn och Silva (2013) också redovisar i en studie, vilken 

undersöker ett introduktionsprogram för nyutexaminerade sjuksköterskor som är nyanställda 

på en akutmottagning. Bishold (2012) beskriver att nya sjuksköterskor i ett 

introduktionsprogram hade kunskapen som krävdes, men inte kunde omsätta den i handlingar, 

vilket också kan visa på ett behov av att varva teori och praktik.  

Det fanns olika uppfattningar hos sjuksköterskorna i den här studien angående hur nya 

arbetsrelaterade moment skulle utföras. Å ena sidan föredrogs att först öva momentet i lugn 

och ro i övningsmiljö innan momenten utfördes på riktigt. Å andra sidan ansågs det bättre att 

under handledning direkt utföra momentet på en patient när tillfälle uppstod. De nya 

sjuksköterskorna behöver erhålla kunskap om hur någonting ska utföras, i vilken ordning och 

av vilken anledning för att helt kunna förstå vad en situation handlar om (Bishold, 2012). 

Bishold (2012) beskriver också att de nya sjuksköterskorna fick ordentlig handledning i lugna 

och vardagliga moment, däremot i mer akuta situationer fick de observera hur kollegorna med 

erfarenhet arbetade. Några av sjuksköterskorna uppgav att det var viktigt att låta den 

nyanställda sjuksköterskan själv få arbeta och att handledaren kunde stå lite bakom, men i 

akuta situationer stiga fram och då fick den nya sjuksköterskan backa. Det är en svår 

balansgång i akutsjukvården, de nyanställda sjuksköterskorna måste få utföra sina 

arbetsuppgifter, men patienterna måste få den akuta vård de behöver. Schmitt (2013) menar 

att de nyanställda sjuksköterskorna kan bli frustrerade när de inte får ta hand om akut sjuka 

patienter och det kan leda till att de söker sig vidare till annan arbetsplats.  

 

Sjuksköterskorna var av uppfattningen att reflektioner och diskussioner i samband med 

introduktion är en viktig kunskapskälla, vilket Turner och Goudreau (2011) 

styrker.  Reflektioner och diskussioner efter en händelse är ett stöd för att bygga en 

kunskapsbank (Elmqvist et al., 2009). Granberg (2011) anser också det och anger det bl. a 

som anledning till att samtliga nyanställda ska delta i introduktionen trots att de behärskar 

kursinnehållet sedan tidigare. Sjuksköterskor uppgav att de nyanställda sjuksköterskorna 
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behöver ges verktyg för att kunna upptäcka den kritiskt sjuke patienten. Det görs dels genom 

kunskap om patienten och de symtom patienten söker för, men också genom den erfarna 

sjuksköterskans magkänsla, vilken kan förklaras under handledning (Cork, 2014). Benner et 

al. (1997/1999) rekommenderar samtal i mindre grupper där sjuksköterskorna delar med sig 

av lärorika episoder de varit med om. 

 

På en ny arbetsplats är det flertalet nya rutiner, övergripande instruktioner, som den 

nyanställda behöver gå igenom innan den kan börja arbeta. För att göra det behöver den 

nyanställda få kunskap både om sina arbetsuppgifter och om sitt handlingsutrymme, inom 

vilka ramar och gränser den nyanställde har möjlighet att utföra arbetet (Granberg, 2011). 

Sjuksköterskorna hade olika uppfattningar om hur rutiner skulle gås igenom. Variationen var 

att det antingen skulle vara ett egenansvar, att den nya sjuksköterskan endast behövde få 

information om att kunskapen kunde sökas och var, eller att det skulle diskuteras gemensamt. 

De viktigaste och vanligaste förekommande rutinerna bör gås igenom gemensamt och övriga 

kan eftersökas vid behov. Information om hur det ska göras måste tydligt framgå, något 

Granberg (2011) anger som viktigt för den anställdas handlingsutrymme.  

 

6.2.4 Tid att vara ny 

Att tidigt få en helhetsbild av sin arbetsplats var något som några sjuksköterskor påtalade, 

vilket också Granberg (2011) anger som viktigt.  

 

Sjuksköterskor var eniga i vikten av att få vara ny i början på sin nya arbetsplats. Bishold 

(2012) visar i sin studie, utförd med nyutexaminerade sjuksköterskor i ett 

introduktionsprogram, att noviser inte förstår konsekvenserna av sina handlingar eftersom de 

har begränsad erfarenhet av olika situationer. De utförde ibland uppgifter, som de inte hade 

tillräcklig kunskap om, för att de kände att det krävdes av dem. Det påverkar säkerheten. 

Glynn och Silva (2013) visar att sjuksköterskor som är nya på akutmottagningen känner att 

det finns en förväntning på att de redan från början ska kunna det som de ännu inte haft någon 

chans att lära sig.  

 

Den nyanställde har åtta behov enligt Granberg (2011). Några av behoven beskrivs som; att 

känna sig välkommen, att komma in i arbetsgruppen, att få pröva på arbetsuppgifterna, att 

känna sig nyttig och att få klart för sig förväntningar och krav. Behovet av att känna sig nyttig 

är särskilt viktigt. Den nyanställde har ett starkt psykologiskt behov av att känna att den 
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uträttar något i verksamheten och inte är till en belastning. Glynn och Silva (2013) anger att 

om den nyanställda sjuksköterskan inte känner att den får tid till att vara ny ökar risken för att 

utsätta både sig, sina kollegor och patienter för onödiga risker i strävan efter att vara nyttig.  

 

Inom ambulanssjukvården finns ett krav på två års arbetserfarenhet inom akutsjukvård, något 

som inte finns på akutmottagningen (M. Malm, personlig kommunikation, 4 maj 2017). Med 

kravet på tidigare erfarenhet inom akutsjukvård har chansen ökat för att den nyanställda 

sjuksköterskan redan har med sig kunskap om akuta situationer. Det är något som underlättar 

för de nyanställda sjuksköterskorna då de förhoppningsvis lärt sig av sina tidigare erfarenheter 

(Elmqvist et al., 2009). Akutmottagningen har dock inget krav på tidigare erfarenhet av 

akutsjukvård. Den nyanställda sjuksköterskan räknas som novis vid byte av arbetsplats enligt 

Benner et al. (1996/1999). Schmitt (2013) anger att det är viktigt att ta tillvara på den 

nyanställdas kompetens från tidigare arbetsplatser för att främja en positiv känsla hos den 

nyanställda.  

 

6.2.5 Upplägg under introduktionen 

Det var viktigt för sjuksköterskorna att den nyanställda sjuksköterskan fick känna sig 

välkommen på sin nya arbetsplats. Att det finns en person som tar emot första dagen är något 

som också Granberg (2011) bekräftar i de åtta behov som identifierats att den nyanställde har.  

 

Med anledning av upplägget på introduktionen beskrev sjuksköterskorna variationer i 

uppfattningar. Motsatta uppfattningar om introduktionens upplägg beskrevs som de 

nyanställda sjuksköterskorna skulle börja introduceras en och en eller om de skulle börja i 

grupp. Fördelen med att börja i grupp ansågs vara av några att de skulle ha en trygghet i 

varandra och det skulle ge dem möjligheter att dela tidigare erfarenheter med varandra, något 

som Granberg (2011) anser är viktigt. Fördelen med att börja en och en ansågs däremot vara 

att det skulle minska arbetsbelastningen på arbetsplatsen och att det var lättare med scheman 

och handledare. En tolkning är att det kan ge en trygghet att komma i grupp, men att det 

ställer högre krav på arbetsplatsen då det krävs flera handledare samtidigt. Enligt Granberg 

(2011) är det lämpligt med gruppintroduktioner med jämna mellanrum, t.ex. en gång i 

kvartalet, då samlas de som börjat sedan förra utbildningstillfället.  

 

En önskan om att få börja introduktionen smått och sedan utöka var något flera av 

sjuksköterskorna uttryckte. Det är något som kan vara möjligt på akutmottagningen där den 
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nya sjuksköterskan kan ges möjlighet att börja med några få patienter och sedan utöka antalet 

patienter den har ansvar för när den känner sig redo. Det är däremot inte genomförbart inom 

ambulanssjukvården där den nyanställda sjuksköterskan ställs inför en stor variation av olika 

körningar direkt (Gunnarsson & Warrén Stomberg, 2009).  

 

Sjuksköterskorna hade olika uppfattningar om hur tidigare erfarenhet skulle återspegla 

längden på introduktionen. Några ansåg att tidigare arbetserfarenhet av att arbeta på 

akutmottagning skulle ge en kortare introduktion, då den nyanställda sjuksköterskan redan 

hade ett flödestänk, däremot var andra av uppfattningen att alla ska ha rätt till lika lång 

introduktion då det på nya arbetsplatsen kan finnas nya arbetssätt och behandlingsriktlinjer. 

Enligt Benner (1982) befinner sig den nyanställda sjuksköterskan åter på novisnivå vid byte 

till ny arbetsplats. Ett antagande kan vara att det inte är tiden av introduktionen som är viktig 

utan att den nya sjuksköterskan fått all information som behövs och har förstått den. Granberg 

(2011) lyfter vikten av att samtliga nyanställda ska genomgå hela introduktionen. Schmitt 

(2013) anger att en välstrukturerad introduktion hjälper den nyanställda att få en stabil grund 

att stå på. Det skapar en ökad självständighet. Hänsyn till tidigare erfarenhet bör tas i beaktan 

för att inte upplevas som en belastning för den erfarna nyanställda. 

 

För att säkerställa att introduktionen av den nyanställda sjuksköterskan har hållit en 

tillräckligt god kvalitet föreslogs en bedömning/avstämning i halvtid och sluttid, i syfte att 

stödja den nya i att identifiera eventuella kunskapsluckor. Åter till Menons paradox (Marton 

& Booth, 1997/2008), hur ska man kunna veta det man inte vet? Det finns instrument för 

självskattning av sjuksköterskors kompetens vilket är utformat efter Benners kompetensteori 

(Meretoja, Isoaho & Leino-Kilpi, 2004). Risken med att använda en självskattningsskala är att 

sjuksköterskan skattar sig högre än vad som stämmer i verkligheten. Kruger-Dunning-

effekten, vilken är en kognitiv bias, visar bl.a. att den inkompetente personen är själv 

oförmögen om att inse det, vilket gör att den överskattar sin kompetens och som ett resultat av 

det fattar felaktiga beslut (Kruger & Dunning, 1999). Fero et al. (2008) föreslår en bedömning 

i början av anställningen för att hjälpa nyanställda sjuksköterskor hitta kunskapsluckor och 

därmed kunna främja en mer målfokuserad utbildning. Med det systemet presenterades tio 

stycken vanligt förekommande scenarion på film/band och sjuksköterskorna fick sedan 

skriftligt svara på vad de trodde felet på patienten var och vilka handlingar de skulle utföra. 

Bedömningarna verkar fungera bra för att påvisa var de nyanställda sjuksköterskorna har sina 

kunskapsluckor. 
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6.2.6 Resultatsyntes: Att känna trygghet  

De fyra huvudkategorierna mynnar till ett gemensamt mål med introduktionen; Att känna 

trygghet. Det sjuksköterskor i studien har återkommit till i olika sammanhang under 

intervjuerna är att få känna trygghet i sin yrkesroll på sin nya arbetsplats. Den tryggheten 

uppnås genom huvudkategorierna. Trygghet beskrivs också kunna skapas på olika sätt; genom 

en känsla av välkomnande, välplanerad struktur, mentorer, kunskap, undervisning, tid och 

stöd (Glynn & Silva, 2013). Behov av stöd från mentorer uppges behövas av de nyanställda 

under minst det första året på arbetsplatsen (Schmitt, 2013). Turner och Goudreau (2011) 

beskriver att under det första året som sjuksköterska på akutmottagningen upplevdes känslor 

som osäkerhet, ensamhet, sårbarhet, brist på tilltro till den egna kunskapen, otillräcklig 

förmåga att förbereda och organisera sitt arbete. Känslan kan minskas genom att den 

nyanställda sjuksköterskan tilldelas en kollega som stöd och trygghet.  

 

7 Slutsats 

En introduktion är kostsam, både vad gäller tid och personal. Det finns risk att nyanställda 

slutar inom några månader, vilket gör att introduktionen är lika viktig för företaget som för 

nyanställda. Företaget har behov av välutbildade, motiverade och kompetenta medarbetare 

och nyckeln ligger i rekryteringen och introduceringen. Brister i introduktionen riskerar att 

leda till en ond cirkel; de anställda trivs inte, personalomsättningen ökar och produktionen 

minskar (Granberg, 2011). I studien utgörs företaget av Akutkliniken och produktionen av 

den vård patienterna får. En tolkning kan vara att genom en introduktion med bra kvalité ökar 

patientsäkerheten då patienterna får en säkrare vård och de nyanställda kollegorna stannar 

kvar på arbetsplatsen. Det görs genom att en känsla av trygghet skapas hos den nyanställda 

sjuksköterskan under introduktionen. För att uppnå det behövs ett bra upplägg under 

introduktionen, tid att lära och vara ny samt framförallt en bra handledare.  

 

8 Kliniska implikationer 

Studien kan användas som vägledning vid utformande av ett introduktionsprogram på 

Akutkliniken. Den visar viktiga byggstenar som behöver ingå i en introduktion för att skapa 

trygghet hos nyanställda. Med en bra introduktion byggs en stabil grund för nyanställda 

kollegor. Ett förslag är att ha en gemensam del i introduktionen för personalen inom både 

ambulanssjukvården och på akutmottagningen för att kunna utbyta erfarenheter med varandra 

och lära av erfarna kollegor. I den delen skulle det vara scenarioträning och fallstudier vid 
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flera tillfällen under de första åren. Sett ur ett etiskt perspektiv kan det vara patienten till gagn 

att personalen övar moment i lärmiljö innan de utförs på patienten. Vidare skulle ett väl 

utformat mentorsprogram kunna vara av värde där den som ska handleda fått möjlighet till 

utbildning i och känner sig redo för det. Genom att öka kompetensen och få medarbetare som 

stannar kvar inom Akutkliniken kan patientsäkerheten öka. Kostnaden för nyrekrytering och 

belastningen på arbetsplatsen kan minskas, vilket är bra ur ett samhällsperspektiv. Studiens 

resultat borde kunna användas som stöd vid utformning av introduktionsprogram och 

mentorskap. 

 

9 Förslag till vidare forskning 

Genom att utveckla och införa ett mentorsprogram på Akutkliniken samt en gemensam del i 

introduktionen för ambulanssjukvården och akutmottagningen där teori och praktik varvas 

med diskussioner borde en gedigen introduktion kunna skapas. Intressant att följa upp om det 

har skett om några år och om det i så fall har kunnat skapa en känsla av trygghet.  

Vidare finns inte mycket forskat på hur nyanställda sjuksköterskor med tidigare erfarenhet 

upplever introduktioner inom akutsjukvården, endast på nyutexaminerade. Hur upplevs det att 

komma ny som erfaren sjuksköterska? Hur ska tidigare erfarenhet kunna tas tillvara vid 

introduktionen? Det skulle kunna vara intressanta frågeställningar för en ny studie. 
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Bilaga 1 Intervjufrågorna 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fenomenografiskt: Beskriv hur/vad du uppfattar  

Sjuksköterskors uppfattning av vad en bra introduktion på akutkliniken ska innehålla. 

Beskriv din uppfattning av en bra introduktion 

Berätta vad du uppfattar att en bra introduktion ska innehålla: 

Utbildning/föreläsningar 

Struktur/Anamnestagning/Överrapporteringar 

Praktiska färdigheter/ tekniska hjälpmedel 

Rutiner/Riktlinjer 

Vad har du för uppfattning om längden på introduktionen 

Berätta hur du uppfattar att tidigare kompetens ska tillgodoräknas vid introduktion 

Berätta hur du uppfattar att ett bra upplägg ser ut på akuten/ambulansen under introduktionen 

Beskriv din uppfattning av en bra handledare vid introduktion: 

Kontinuitet/variation? 

Beskriv hur du uppfattar att introduktionen påverkar patientsäkerhet/arbetsmiljö/andra 

samarbetspartners 

 

Neutrala följdfrågor: Hur menar du? Kan du utveckla det? På vilket sätt?  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


