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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Årligen examineras cirka 5000 sjuksköterskor i Sverige, trots det råder det idag 

brist på sjuksköterskor. Sjuksköterskan ska bidra till kompetensutveckling genom att bland 

annat handleda nyutexaminerade. De nyutexaminerade upplever det ibland svårt att inta rollen 

som sjuksköterska. De erfarna sjuksköterskorna har betydande roll i handledningsprocessen. 

De erfarna sjuksköterskorna upplever att det är viktigt att skapa en relation till den 

nyutexaminerade, att handledningen ibland är belastade och kräver mycket tid.  
Syfte: Syftet var att beskriva erfarna sjuksköterskors upplevelser av att handleda 

nyutexaminerade sjuksköterskor in i yrkesrollen.  

Metod: Studien utfördes med en kvalitativ metod där sjuksköterskor intervjuades för att ta del 

av deras upplevelse. Intervjumaterialet analyserades utifrån Graneheim och Lundmans metod 

för kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: Vid analysen framkom två huvudkategorier som visade de erfarna 

sjuksköterskornas upplevelser av att handleda nyutexaminerade sjuksköterskor: Möjligheter 

vid handledning av den nyutexaminerade sjuksköterskan, Hinder vid handledning av den 

nyutexaminerade sjuksköterskan.  

Slutsats: Att handleda nyutexaminerade sjuksköterskor upplevs som en positiv och viktig del 

i sjuksköterskans arbete samtidigt som det kan vara svårt och krävande. Upplevelsen av 

handledningen är beroende av verksamhetens förutsättningar, arbetsgruppens samarbete, 

inställning och engagemang. De erfarna sjuksköterskorna upplever systemet för den 

verksamhetsförlagda utbildningen som ingår i sjuksköterskans utbildning som positiv och 

förbereder sjuksköterskestudenterna för den blivande rollen. 
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INLEDNING 

I Sverige examineras cirka 5000 sjuksköterskor varje år (Socialstyrelsen, 2015). Det kan vara 

svårt för den nyutexaminerade sjuksköterskan att klara av att hantera sin nya yrkesroll 

(Pennbrant, Skyvell Nilsson, Öhlén & Rudman, 2013; Bisholt, 2012a; Thrysoe, Hounsgaard, 

Bonderup Dohn & Wagner, 2011). En handledare och kollegor som ger stöd och vägledning 

in i yrkesrollen upplever den nya sjuksköterskan som avgörande för att på bästa sätt kunna 

utvecklas och trivas (Pennbrant m.fl. 2013; Thrysoe m.fl., 2011). Handledning innebär att ge 

stöd i form av instruktion, information och vägledning (Petersson, 2015). Att handleda är en 

process där den erfarna sjuksköterskan upplever att relationen till den nya sjuksköterskan är 

viktig. Relationen är viktig för att kunna skapa tillit och kunna ge stöd för att utveckla en 

givande handledning för båda parter (Mills, Francis & Bonner, 2008).  

 

Många nyutexaminerade sjuksköterskor upplever övergången från att vara student till att 

introduceras in i sjuksköterskerollen som svårt. De erfarna sjuksköterskorna har en betydande 

och viktig roll för resultatet av handledningen och introduktionsperioden. Författarna vill 

därför ta del av de erfarna sjuksköterskornas upplevelser av att handleda de nyutexaminerade 

sjuksköterskorna in i yrkesrollen.  

 

DEFINITIONER  
“Nyutexaminerad sjuksköterska” 

Med nyutexaminerad sjuksköterska menar författarna en legitimerad sjuksköterska som aktivt 

har arbetat inom yrkesgruppen i 0-6 månader. 

 

“Erfaren sjuksköterska” 

Med erfaren sjuksköterska menar författarna en legitimerad sjuksköterska som aktivt har 

arbetat inom yrkesgruppen i minst två år.  

 

BAKGRUND 

Trots att det examineras många sjuksköterskor varje år så råder det i dagsläget brist på 

sjuksköterskor både på grund- och specialistnivå. Efterfrågan på sjuksköterskor både 

nyutexaminerade och erfarna överskrider tillgången (Statistiska centralbyrån [SCB], 2016). 

 

Under de första fem åren som sjuksköterska har en studie i Sverige visat att cirka 30 procent 

av sjuksköterskorna har haft tankar på att lämna yrket (Rudman, Gustavsson & Hultell, 2014). 

Cirka åtta procent av alla utbildade sjuksköterskor arbetar idag inte i vården utan söker sig till 

andra yrken. Många av sjuksköterskorna väljer att byta yrke då de tycker att arbetsbördan är 

hög, arbetssituationen är stressig, arbetstiderna är obekväma och lönen är låg i förhållande till 

arbetsinsatsen (SCB, 2017). 

 

Erfarna sjuksköterskors upplevelse av nyutexaminerade sjuksköterskor 
En studie av Baumberger (2012) visar att erfarna sjuksköterskor upplever nyutexaminerade 

som osäkra i arbetet, osäkerheten ger ett behov av att få bekräftelse på att de gjort rätt. 

Behovet att få bekräftelse gör att de erfarna upplever en ökad belastning. Mycket av det som 

nyutexaminerade stöter på ute i verksamheten saknar de erfarenhet av från utbildningen. De 

kan då inte hantera arbetsuppgiften utan måste fråga och ta hjälp, vilket är tidskrävande. De 

erfarna sjuksköterskorna beskriver även att de nyutexaminerade har svårt med att planera och 

finna struktur i sitt arbete.  
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Att vara nyutexaminerad sjuksköterska  

De nyutexaminerade sjuksköterskornas övergång från skolan till arbetslivet har visat sig vara 

utmanande och svår (Pennbrant m.fl., 2013; Bisholt, 2012a). De nya sjuksköterskorna 

upplever inte att deras utbildning har givit dem den praktiska kunskap som behövs i det 

verkliga arbetet som sjuksköterska (Pennbrant m.fl. 2013; Flinkman & Salanterä, 2015). Det 

har även framkommit att de nya sjuksköterskorna upplever att de under sin utbildning inte har 

varit delaktiga i hela processen kring patienten och inte fått ta fullt ansvar. Under utbildningen 

hade handledaren det övergripande ansvaret för patienten, medan som färdigutbildade fick de 

snabbt ta hela ansvaret. Detta gjorde att de som färdigutbildade upplevde ansvaret för 

patienten som överväldigande stort (Odland, Snelvedt & Sörlie, 2014).  

Upplevelsen av att vara ny i sin yrkesroll är dock ytterst individuell. Vissa nyutbildade 

sjuksköterskor upplevde att de var väl förberedda och att arbetet var hanterbart. Andra 

upplevde att deras färdigheter inte var tillräckliga i det verkliga arbetet och tvivlade på sig 

själva samt den utbildning som de genomfört (Thrysoe m.fl., 2011).  

 

Sjuksköterskans yrkesroll 
Arbetet som sjuksköterska innebär ett ansvar för att omvårdnaden runt patienten ska fungera. 

Sjuksköterskerollen innebär ett ledarskap, att kunna samordna arbetet kring patienten samt att 

samarbeta med och leda andra professioner (Dahlberg & Segesten, 2010). Sjuksköterskans 

perspektiv av omvårdnad behövs i alla delar av vårdprocessen. För att upprätthålla kvalité och 

utveckla omvårdnaden behövs ett engagemang från hälso- och sjukvårdsorganisationens 

ledare och chefer. De ansvarar för att främja en arbetsmiljö som stärker sjuksköterskorna till 

att ständigt förbättra den yrkesmässiga kompetensen (Svensk sjuksköterskeförening, 2013). 

 

Sedan mitten av 1900-talet är sjuksköterskeyrket ett legitimerat yrke. Vilket innebär att det 

finns ett krav på specifik utbildning och kompetens för att kunna titulera sig som 

sjuksköterska och arbeta inom professionen (Jakobsson Ung & Lutzén, 2014). Svensk 

sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor (2017) 

beskriver de ansvarsområden som sjuksköterskan har. Dessa är omvårdnadsprocessen, 

personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap och 

kvalitétsutveckling, säker vård, informatik, ledarskap och pedagogik. Sjuksköterskan ska delta 

vid introduktion av nya kollegor men även stötta och bidra till vidare kompetensutveckling 

bland kollegorna. Detta för att kunna leverera en patientsäker vård.  

 

Handledning, en del av att vara sjuksköterska 

Att handleda innebär att lära ut, instruera, vägleda och ge råd (Petersson, 2015). Handledning 

har en stor betydelse för hälso- och sjukvården eftersom avsikten med handledningen är att ge 

stöd och vägledning, för att kunna utveckla personalen i deras yrkesroller och som individer. 

Som sjuksköterska är det viktigt att vara aktiv i sitt lärande för att kunna ta del av ny kunskap. 

Det är även viktigt att sjuksköterskan delar med sig av sina egna kunskaper och erfarenheter. 

Dela med sig för att stödja andra sjuksköterskor i sin kompetensutveckling och genom det 

bidra till ökad kompetens inom professionen. Kompetensutvecklingen leder till bättre 

förutsättningar för att sjuksköterskorna ska kunna ge god vård till patienten (Severinsson, 

2013; Engström & Johansson, 2009).  

 

En studie av Mills, Francis, Bonner (2008) visade att vara handledare för en nyutexaminerade 

sjuksköterska var som att lära känna en främling. För att handledarskapet skulle bli bra och 

fungera upplevde den erfarna sjuksköterskan att det först var viktigt att skapa en relation med 

den nya sjuksköterskan. Motivationen till att lära känna den nya sjuksköterskan skapades då 
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den handledande sjuksköterskan upplevde att den nyutexaminerade var passande för yrket. En 

annan faktor som motiverade de handledande sjuksköterskorna var att det var kollegor som de 

skulle arbeta tillsammans med.  

 

För att den nyutexaminerade sjuksköterskan ska lära sig olika moment och kunna arbeta 

självständigt är handledningen avgörande. Genom att den mer yrkeserfarna sjuksköterskan 

visar och instruerar i arbete och reflekterar ihop med den nyutexaminerade kan denne 

utvecklas successivt i sin yrkesroll. Den handledande sjuksköterskan finns där för att med sin 

kunskap och erfarenhet introducera den nyutexaminerade sjuksköterskan. Handledningen från 

den mer erfarna sjuksköterskan är viktig för att hjälpa den nyutexaminerade att prioritera och 

lägga upp sitt arbete och för att underlätta arbetsbördan. Den handledande sjuksköterskan 

finns även till hjälp för den nyutexaminerade för att finna fungerande metoder i arbetet. 

Metoder för att exempel samla in den informationen som behövs i vården av patienten. Den 

handledande sjuksköterskan vägleder och instruerar även den nya sjuksköterskan i 

arbetsuppgifter som denne inte ännu kan utföra (Bisholt, 2012a). En studie utförd med 

nyutexaminerade sjuksköterskor visade att de upplevde att de inte fick en fullgod introduktion 

och kände sig oförberedda och osäkra på sin nya arbetsplats (Flinkman & Salanterä, 2015). 

En annan studie visade att de nyutexaminerade upplevde det lättare att hantera sina 

arbetsuppgifter och kände mindre stress vid en tillräcklig och god handledning (Blomberg 

m.fl., 2016). 

 

Reflektion, ett verktyg för utveckling  

Reflektion innebär ett öppet förhållningssätt vilket är betydelsefullt för att kunna tillgodose 

sig ny kunskap. Ordet reflektion innebär att blicka tillbaka på exempel händelser, ageranden 

och situationer genom att vända, vrida och se på företeelser utifrån olika perspektiv. Inom 

hälso- och sjukvården är det viktigt att reflektera kring företeelser för att kunna 

uppmärksamma nuläget och genom det kunna förbättra och förändra. Genom reflektion kan 

synen på företeelser förändras och skapa nya perspektiv (Ekebergh, 2012).  

Sjuksköterskan kan i sin profession hamna i komplicerade och utsatta situationer som kan 

vara svåra att hantera. Speciellt då är det viktigt att i efterhand reflektera för att kunna 

utvärdera hur situationen påverkat sjuksköterskan i dennes agerande och hur det i sin tur 

påverkade patienten (Dahlberg & Segesten, 2010).  

En reflekterande hållning bidrar till utveckling och ny kunskap. Alla deltagande parter har 

nytta av att reflektera och även den erfarna sjuksköterskan utvecklas därför under 

handledningen. För att utvecklas i yrket behöver sjuksköterskan vara tillgänglig för ny 

kunskap, ha viljan att lära och vara öppen för förändringar som kan förbättra (Ekebergh, 

2015). 

 

Sjuksköterskans arbetsmiljö 

På en arbetsplats inom hälso- och sjukvården bör allas kunskaper nyttjas. För att göra det på 

bästa sätt krävs en arbetsmiljö som bidrar till förbättring av kunskaper och ett klimat som 

bidrar till analyserande reflektion (Engström & Johansson, 2009). 

 

För den nyutexaminerade sjuksköterskans utveckling är det viktigt med ett stöttande klimat på 

arbetsplatsen och i arbetsteamet. Arbetskamraternas förståelse och stöd samt konstruktiva 

kritik är viktigt för den professionella utvecklingen hos den nya sjuksköterskan (Pennbrant 

m.fl., 2013; Thyrsoe m.fl., 2011). Studien av Flinkman och Salanterä (2015) visade att de 

nyutexaminerade kände att de fick anstränga sig för att få hjälp i utförandet av nya 

arbetsuppgifter när de kände sig osäkra, då stödet från kollegor saknades. En annan studie 
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visar att de nyutexaminerade sjuksköterskorna upplevde att det var tryggt när deras kollegor 

fanns där för att stötta och att de kunde vara till hjälp när det behövdes. Även om stödet från 

kollegor fanns kände de ändå ett stort ansvar som upplevdes tungt (Odland m.fl., 2014). 

Erfarna sjuksköterskor beskriver att de ibland upplever att kollegorna inte är välkomnande 

och bemöter de nya sjuksköterskorna som de borde. Har den nya sjuksköterskan frågor och 

funderingar blir de ignorerade, otrevligt bemötta och det blir inte inkluderade i gruppen. 

Bemötandet beskrev sjuksköterskorna påverka den nya genom att orsaka dåligt 

självförtroende och stress vilket de ansåg var anledningen till att många nya slutade 

(Baumberger, 2012). En studie visade att cheferna upplevdes vara för distanserade och inte 

visste hur arbetet var och fungerade rent praktiskt, sjuksköterskorna upplevde att de inte fick 

tillräckligt med stöd (Flinkman & Salanterä, 2015). Vid tillfällen när det råder brist på erfarna 

sjuksköterskor på avdelningen får de nyutexaminerade själva utföra arbetsuppgifter som de är 

osäkra på eller inte tidigare utfört (Odland m.fl., 2014).  

 

TEORETISK REFERENSRAM 

Studien har sin grund i vårdvetenskapen med ett livsvärldsperspektiv. Vårdvetenskapen är till 

för att förse hälso- och sjukvården med kunskap som syftar till att främja hälsa (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Vårdvetenskapen kan även hjälpa vårdpersonalen till att främja ett 

omsorgsfullt klimat på arbetsplatsen som är gynnsamt för dem. Vårdarens situation i arbetet 

och dess hälsa kan påverka kvalitén på den vård som patienten erhåller (Dahlberg & Segesten, 

2010).  

 

Livsvärlden 
Livsvärlden är individuell och synen på allt varande formas av erfarenheter och upplevelser. 

Hur vi förstår oss själva, dem runt om oss och allt varande är det som livsvärlden ger uttryck 

för (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Livsvärldsperspektivet är avgörande för kunna ta del av en medmänniskas upplevelser. För att 

kunna ta del av livsvärlden är det viktigt att vara öppen för nya erfarenheter och åsidosätta sin 

förförståelse (Dahlberg & Segesten, 2010). Att åsidosätta sin egen förförståelse helt är inte 

möjligt, men genom att vara medveten om och hålla tillbaka sin förförståelse i samtal kan 

människan få viss förståelse för någon annan (Nyström, 2014). Livsvärldsperspektivet ligger 

till grund för studien, detta för att kunna ta del av och förstå de erfarna sjuksköterskornas 

upplevelse av att handleda nyutexaminerade sjuksköterskor in i yrkesrollen. Författarna tänker 

att alla sjuksköterskor som handleder är med om händelser som ger olika upplevelser, vilket 

påverkar deras livsvärld. 

 

Systemteori  
Systemteori kan beskrivas som en teori där delarna i ett system påverkar varandra och 

tillsammans bildar en helhet. Med denna teori som utgångspunkt anses helheten vara av större 

betydelse än de olika delarna var för sig, allt betraktas utifrån sitt sammanhang. Systemteorin 

fokuserar på situationen utifrån hur den är just nu, vart en person än befinner sig ingår denne 

här och nu i ett system. Människan påverkas och förändras beroende av sin omgivning, i till 

exempel familjen och på arbetsplatsen bland sina kollegor är människan en del av ett system 

Hur människor i ett system samspelar med varandra och andra system är betydelsefullt för att 

utveckla kunskap (Öquist, 2008).  

 

Systemteorin har en utgångspunkt som passar inom flera verksamheter som ständigt kräver 

förbättring och utveckling, där ibland verksamhet inom vård och omsorg (Öqvist, 2008).  
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Inom hälso- och sjukvården har sjuksköterskans arbete en betydande roll inom alla delar av 

omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskan har det yttersta ansvaret för omvårdnaden samt att leda 

och ansvara för att samordna arbetet och motivera till ett bra samarbete mellan olika 

professioner (Dahlberg & Segesten, 2010). Författarna tänker att sjuksköterskor på en 

avdelning kan ses som delar i ett system. Hur sjuksköterskorna arbetar i sitt team, hur de 

påverkas av sin omgivning och av varandra kan inverka på omvårdnadsarbetet samt då 

påverka patientens upplevelse av vården och dess kvalité. Genom att se sjukvården som ett 

stort system där alla delar påverkar varandra är det viktigt att alla delar fungerar för att bilda 

en bra helhet. Enligt Engström och Johansson (2009) är det inom hälso- och sjukvården 

viktigt med ett klimat som uppmuntrar och stöttar personalen till att ständigt utveckla och 

förbättra verksamheten samt att utveckla kompetensen. Inom hälso- och sjukvården är det 

viktigt att ta tillvara på allas kompetens och dela den med varandra för att stödja varandra till 

utveckling. 
 

PROBLEMFORMULERING 
Sjuksköterskan har ett stort ansvar inom hälso- och sjukvården för att samordna vårdinsatser 

och se till att vården kring patienten fungerar. Trots att det examineras många nya 

sjuksköterskor så råder det brist på i Sverige. Det har visat sig vara svårt att behålla 

sjuksköterskor inom yrket och flera väljer att lämna på grund av otillfredsställande 

arbetsförhållanden. Nyutexaminerade sjuksköterskor upplever att det kan vara svårt att 

etablera sig i den nya yrkesrollen. Handledningen från de erfarna sjuksköterskorna är viktig 

för utveckla och förbereda de nya sjuksköterskorna. Erfarna sjuksköterskor upplever att en 

god handledning är betydande för att få sjuksköterskorna att trivas och vilja stanna på 

arbetsplatsen. De erfarna sjuksköterskorna upplever att handledningen av de nyutexaminerade 

är som att lära känna en främling och att det kan vara tidskrävande och påfrestande.  

 

Sjuksköterskornas upplevelse av sin arbetssituation och sin arbetsplats kan påverka kvalitén 

på vården och då även patienten. Det är viktigt att introduktionen och handledningen fungerar 

och är tillräcklig för att kunna utföra patientsäker vård. Därför finner författarna det intressant 

att beskriva hur de erfarna sjuksköterskorna upplever handledningen. Tanken med studien är 

att få en ökad förståelse för hur handledningen och introduktionsperioden upplevs från de 

erfarnas perspektiv. 

 

SYFTE  
Syftet med studien var att beskriva erfarna sjuksköterskors upplevelser av att handleda 

nyutexaminerade sjuksköterskor in i yrkesrollen.  

 

METOD 
Design 

Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskornas upplevelser och därför valdes en induktiv 

kvalitativ metod (Birkler, 2008) med vårdvetenskapen som grund. Med vårdvetenskapens 

livsvärldsperspektiv kan erfarenheter och upplevelser träda fram, samt en förståelse för 

människan i mötet (Dahlberg & Segesten 2010). Vid kvalitativ forskningsmetod ses varje 

människa som unik, med egna uppfattningar, tankar och erfarenheter (Kristensson, 2014). En 

kvalitativ ansats valdes för att få en utförlig bild och förståelse. En induktiv metod används 

när en teori inte styr det som ska studeras, utan forskaren är tillgänglig för ny kunskap för att 

dra en slutsats utifrån studien (Fejes & Thornberg, 2015).  
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Datainsamling 

Data samlades in via intervjuer med allmänsjuksköterskor från somatiska avdelningar på ett 

sjukhus i Sveriges södra del.      

 

Urvalsförfarande  

För att inkluderas i studien skulle informanterna vara legitimerade allmänsjuksköterskor med 

erfarenhet av att handleda nyutexaminerade sjuksköterskor. Informanterna skulle arbetat som 

sjuksköterska under minst två års tid. Kravet på minst två års erfarenhet baseras på att 

sjuksköterskan då har blivit mer erfaren och trygg i sin yrkesroll samt har kunnat få erfarenhet 

av att handleda. Sjuksköterskor som saknade erfarenhet av handledning av nyutexaminerade 

exkluderades från studien.  

 

Efter att handledaren till uppsatsen givit sitt godkännande kontaktades först en bekant 

sjuksköterska via telefon för att tillfrågas om intresse att delta vid en provintervju. Ett 

bekvämlighetsurval användes i kombination med ett strategiskt urval. Bekvämlighetsurval 

innebär att urvalet sker utifrån en grupp som är enkla att kontakta och nå ut till. Ett strategiskt 

urval innebär att kriterier utformas för att få rätt informanter till studien (Polit & Beck, 2012).  

 

Avdelningschefer på ett sjukhus i södra Sverige kontaktades för att få tillgång till informanter 

som kunde svara an på studiens syfte. Tre avdelningschefer kontaktades via telefon och 

informerades om studiens syfte och inklusionskriterier, för att få ett preliminärt godkännande 

till att utföra studien med sjuksköterskor på avdelningen. En av avdelningarna meddelade att 

de inte hade möjlighet att delta i studien. Vid intresse sändes ett informationsbrev ut till 

avdelningscheferna där de fick ta del av ytterligare information om studien och 

kontaktuppgifter (bilaga 1). Till avdelningscheferna bifogades även ett informationsbrev för 

att överlämnas till sjuksköterskorna på avdelningen (bilaga 2).  

 

Veckan efter informationen skickats ut kontaktades avdelningscheferna återigen för att se om 

det fanns något intresse från sjuksköterskor till att delta som informanter. Avdelningschefen 

på en avdelning gav oss namn på tre intresserade informanter och förslag på tider. Tre av 

informanterna från en annan avdelning kontaktade författarna via telefon och planerade tid 

och plats för intervjuerna.  

 

Informanter   

Samtliga sju informanter var kvinnor i åldrarna 24 till 51 år. Alla var legitimerade 

allmänsjuksköterskor som arbetar på avdelningar inom somatisk vård. Erfarenheten som 

sjuksköterska varierade mellan 2,5 till 12 år. Sjuksköterskorna hade arbetat på avdelningarna 

under största delen av sin tid som yrkesverksam sjuksköterska, 2,5 till 12 år.  

 

Intervju 

Vid intervjuerna använde författarna en ostrukturerad intervjuteknik. En bred huvudfråga 

utformades utifrån studiens syfte. Vid den ostrukturerade intervjutekniken börjar personen 

som intervjuar med att vara passiv genom att ställa en bred och öppen fråga. Informanten får 

då möjlighet att själv börja berätta om sina tankar, upplevelser och erfarenheter utan att låta 

sig påverkas (Polit & Beck, 2012). Intervjun förbereddes genom att formulera följdfrågor för 

att ge stöd till författarna och för att utveckla intervjun och ge ett bredare material (bilaga 3). 

Enligt Polit & Beck (2012) kan det i vissa fall vara bra att förbereda sig till intervjun genom 

att formulera stödfrågor samt att göra en provintervju.  
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En provintervju utfördes för att kunna utvärdera om intervjun bidrog med tillräcklig 

information för studiens syfte, eller om förändringar behövde göras. Då provintervjun ansågs 

vara av god kvalitét inkluderades den i resultatet. Resterande intervjuerna hölls på sjukhuset i 

ett lugnt avskilt rum på avdelningarna. Under två intervjuer hördes ljud från 

byggnationsarbete. Informanterna hade kunnat avsätta tid för medverka i intervjun under 

arbetstid för att inte bli störda, vilket de inte blev. Intervjuerna utfördes våren 2017, mellan 

vecka 15-16 och varade mellan 14 till 27 minuter. 

 

En av författarna hade en ledande roll under intervjun men båda författarna deltog aktivt vid 

samtliga intervjuer genom att bidra med följdfrågor. Den ledande rollen alternerades mellan 

författarna. För att dokumentera intervjun spelades den in, för att sedan kunna transkriberas 

ordagrant. 

 

Dataanalys 
När intervjuerna genomförts lyssnade författarna på materialet som framkom vid intervjuerna 

och skrev ner det ordagrant i text. Transkriberingen av den första intervjun gjorde författarna 

ihop, resterande intervjuer transkriberades enskilt. Enligt Graneheim och Lundmans (2004) 

beskrivning av kvalitativ innehållsanalys läste författarna materialet flera gånger för att för 

erhålla en överblick och forma en helhetsuppfattning.  

 

Intervjuernas manifesta innehåll analyserades utifrån Graneheims och Lundmans (2004) 

beskrivning av kvalitativ innehållsanalys. Författarna analyserade materialet manifest vilket 

innebär att författarna utgår från det egentliga innehållet, håller sig textnära och inte tolkande. 

Vid analysen av materialet urskiljde författarna likheter och olikheter genom att bearbeta 

textens innehåll i olika steg. Analysen påbörjades genom att författarna tillsammans arbetade 

med en intervju åt gången för att först identifiera meningsbärande enheter, meningsbärande 

enheter är stycken som svarar an på syftet. De meningsbärande enheterna placerades sedan i 

en tabell för att bearbetas vidare genom kondensering. Det innebär att de meningsbärande 

enheterna kortades ner, utan att det påverkade betydelsen. Författarna kondenserade de första 

två intervjuerna tillsammans för att sedan utföra det momentet enskilt. Ur det kondenserade 

meningarna fick författarna fram koder, koderna blev ord eller korta stycken som beskrev 

innehållet i de meningsbärande enheterna. Koderna från intervjuerna fördes samman där 

författarna ansåg att de hörde ihop och tillslut bildades huvud- och underkategorier som 

besvarade studiens syfte (se tabell 1).  

 

Tabell 1- exempel från analysprocessen  

Meningsenheter  Kondenserade 

meningsenheter 

Koder  Underkategorier Huvudkategorier 

Sen är de väldigt roligt 

att få in en ny kollega, 

särskilt när de är nya. Eh 

ofta kommer man ju rätt 

så mycket. De hinner ju 

ändra sig så mycket på 

utbildningen så när de 

kommer ut så kommer 

bidrar med ny och färsk 

kunskap liksom. 

Kunskap som vi antingen 

tappat, glömt eller som 

är helt ny för oss. Och de 

är ju väldigt viktigt 

också, att de kommer 

Det är roligt att få en ny 

kollega då de kommer 

med ny och färsk 

kunskap, som vi glömt 

eller är helt ny. Det är 

viktigt att de kommer 

nya ögon som kan se 

avdelningen på ett annat 

sätt.  

Bidrar med 

kunskap  

Den nya 

sjuksköterskan bidrar 

med kunskap och 

kritiskt tänkande på 

avdelningen.  

Möjligheter vid 

handledning av den 

nyutexaminerade 

sjuksköterskan  
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Etiska överväganden  

Då studien var kvalitativ och resultatet baserades på intervjuer innebar det ett deltagande från 

människor. Därför gjordes en etisk egengranskning enligt Etikkommittén sydost (2016) och 

deras riktlinjer för etisk granskning (bilaga 4). Egengranskningen resulterade i att författarna 

valde att skicka en ansökan om etisk rådgivning till Etikkommittén sydost dnr. EPK 420-2017 

(bilaga 5).   

 

När människan deltar i studier är det viktigt att se till dennes bästa, överväga för och 

nackdelar med att utföra studien (Helsingforsdeklarationen, 2013). Vid utförandet av studien 

har de etiska kraven som nämnts i Helsingforsdeklarationen (2013) följts. De krav som -

Helsingforsdeklarationen beskriver är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informanterna fick ta del av ett informationsbrev 

(bilaga 2) med en redogörelse för syftet med studien och tillvägagångssättet. I brevet fick 

informanterna information om att det var frivilligt att delta och att de kunde välja att avsluta 

sin medverkan närsomhelst under studiens gång, utan vidare förklaring. De fick även 

information om hur materialet kommer nyttjas och skyddas samt att deras personuppgifter 

inte kommer att framgå. Innan intervjuerna påbörjades fick samtliga informanter åter ta del av 

informationen skriftligt för att därefter skriva på ett informerat samtycke (bilaga 6). I 

materialet från intervjuerna framkom inga uppgifter som kan leda till att informanten kan 

identifieras utan intervjuerna kodades från början med en siffra. Under studien behandlades 

materialet aktsamt och förvarades oåtkomligt för obehöriga. Vid avslutad och godkänd studie 

kommer allt datamaterial kasseras.  

 

nya ögon som ser 

avdelningen på ett annat 

sätt än vi.  
 

Är det mycket och man 

är ensam sjuksköterska i 

gruppen med en nyfärdig 

så är de kanske inte alltid 

man kanske kan se de 

som en resurs utan då 

kan man se det som en 

börda, tyvärr.  

Blir mycket om man är 

ensam sjuksköterska med 

en nyfärdig, istället för 

en resurs kan det bli en 

börda.  

Belastning Den erfarna 

sjuksköterskan möter 

svårigheter och 

upplever 

handledningen 

påfrestande 

Hinder vid 

handledning av den 

nyutexaminerade 

sjuksköterskan  
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RESULTAT 
Två huvudkategorier kunde urskiljas av författarna efter genomförd kvalitativ innehållsanalys, 

kategorierna blev: Möjligheter vid handledning av den nyutexaminerade sjuksköterskan samt 

Hinder vid handledning av den nyutexaminerade sjuksköterskan. Huvudkategorierna följdes 

av underkategorier (se tabell 2). 

Tabell 2- Sammanfattning av kategorier 

Huvudkategorier Underkategorier 

Möjligheter vid handledning av den 

nyutexaminerade sjuksköterskan 
– De erfarna sjuksköterskornas inställning och egenskaper 

ger möjligheter för handledning 
– Den nya sjuksköterskan bidrar med kunskap och kritiskt 

tänkande på avdelningen 

Hinder vid handledning av den 

nyutexaminerade sjuksköterskan 
– Den erfarna sjuksköterskan möter svårigheter och 

upplever handledningen påfrestande  
– Begränsad kunskap och erfarenhet hos den 

nyutexaminerade sjuksköterskan 

 

Möjligheter vid handledning av den nyutexaminerade sjuksköterskan  

Sjuksköterskorna som intervjuades ansåg att handledningen av nyutexaminerade 

sjuksköterskor var rolig och viktig för yrkets framtid. Samtliga sjuksköterskor visade en 

övervägande positiv inställning till att handleda nyutexaminerade sjuksköterskor in i 

yrkesrollen. Flera ansåg att de nya sjuksköterskorna har goda kunskaper och bidrar till 

utveckling och förbättring på avdelningen.  

 

De erfarna sjuksköterskornas inställning och egenskaper ger möjligheter för handledning 

Samtliga sjuksköterskor uttryckte motivation och en positiv inställning till att handleda 

nyutexaminerade sjuksköterskor. Handledningen är en del av arbetet och eftersom det 

föreligger ett behov av mer resurser är handledningen av de nya sjuksköterskorna en viktig 

del för bemanningen på avdelningen. Det är viktigt för personalen och avdelningen att den 

nya sjuksköterskan trivs och vill behålla sin anställning. Samtliga sjuksköterskor beskriver 

betydelsen av arbetsgruppens inställning för handledningen och mottagandet av den nya 

sjuksköterskan. Att visa öppenhet och acceptans mot varandra i arbetsgruppen är viktigt. Att 

den nya sjuksköterskan blir välkomnad in i arbetsgruppen, får förståelse för att det är okej att 

fråga och ta hjälp av andra är viktigt. Sjuksköterskorna som deltagit vid intervjuerna uttrycker 

förståelse och acceptans för att den nya sjuksköterskan saknar viss kunskap och erfarenhet 

och behöver stöd och hjälp in i yrkesrollen. Flera av sjuksköterskorna beskriver att det är 

viktigt att försöka förstå hur de nya sjuksköterskorna känner i situationen genom att reflektera 

över de egna upplevelserna som ny sjuksköterska.  

 

Man ska ju också få känna sig ny. Eh och de tar ju tid att komma in i sin yrkesroll, de 

gör man ju liksom inte på ett par månader utan man måste ju tillåta sig att var ny 

också och de informerar vi ju också om när de kommer nya. Att vi ska ju låta dem 

vara nya och hjälpa och stötta. Informant 1 

 

Att bli utvald till handledare beskrev en sjuksköterska som en bekräftelse. En bekräftelse på 

god yrkesmässig kunskap som värdesätts på arbetsplatsen. Sjuksköterskan beskrev också att 

det är roligt och motiverande att få dela med sig av sina kunskaper, erfarenheter och bidra till 

den nya sjuksköterskans utveckling. Hon berättade även att medarbetarna på avdelningen 
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uppmuntrar till lärande och ny kunskap genom att ge utrymme för den nyutexaminerade 

sjuksköterskan att utföra olika moment och delta vid undersökningar. För att den nya 

sjuksköterskan ska få erfarenheter och förståelse för vårdprocessens delar.    

 

Då det är en färdigutbildad sjuksköterska som handleds beskriver flera av sjuksköterskorna 

som intervjuas att de har tillit till deras kunskap och inte känner något behov av att övervaka 

och kontrollera. Det är en jämställd kollega med eget ansvar som själv ska kunna inse sina 

begränsningar och be om hjälp. Att ge den nya sjuksköterskan förtroende och visa tillit till 

dess kunskap uttrycker flera av sjuksköterskorna som avgörande vid handledningen. 

 

Flera av sjuksköterskorna anser att introduktionen har utvecklats och förbättrats, att 

handledningsperioden är begränsad men ändå tillräcklig. Tillräcklig för att de har en 

inställning om att de hjälps åt och ansvarar för arbetet som en grupp. 

 

Den nya sjuksköterskan bidrar med kunskap och kritiskt tänkande på avdelningen 

De erfarna sjuksköterskorna upplever att de nyutexaminerade sjuksköterskorna besitter en god 

grundläggande kunskap.  

 

Många av de nya sköterskorna är ju väldigt förberedda och duktiga. Framförallt lär 

de sig väldigt snabbt och det tycker jag är imponerande. Informant 3  

 

Två av sjuksköterskorna berättade att de anser att de nyutexaminerade sjuksköterskornas 

kunskaper har förbättrats. En av sjuksköterskorna uttrycker att de nya sjuksköterskorna är mer 

förberedda nu än vad hon själv ansåg sig vara som ny sjuksköterska. Detta genom att 

sjuksköterskeutbildningen utvecklat ett system för verksamhetsförlagd utbildning med lärande 

enheter. Lärande enheterna förbereder studenterna för yrkeslivet, genom att låta dem vara 

delaktiga och ta ansvar för patientens vård genom hela vårdprocessen. En av de intervjuade 

sjuksköterskorna menade att de nyutexaminerade sjuksköterskor som genomfört sin 

verksamhetsförlagda utbildning på avdelningen har en fördel vid introduktionen. Då besitter 

den nya sjuksköterskan redan en grundläggande kunskap om företeelser på avdelningen.  

 

De nya sjuksköterskorna kommer till avdelningen med ny energi, viljan att lära och utveckla 

verksamheten. Sjuksköterskorna som intervjuades upplever att de nya sjuksköterskorna även 

bidrar med förbättringar då de har uppdaterad kunskap gällande riktlinjer, vilket de erfarna 

sjuksköterskorna kan ta del utav. De nyutexaminerade sjuksköterskorna har kunskap om nya 

metoder och rutiner som kan bidra till förbättring och utveckling på avdelningen. 

Sjuksköterskorna menar att handledningen bidrar till att de även själva utvecklar sin kunskap. 

De nya sjuksköterskorna ställer frågor som de inte alltid kan besvara utan att söka upp 

informationen på regionens intranät, via andra informativa sidor eller genom att rådfråga 

kollegor.  

 

Flertalet av de sjuksköterskor som intervjuades berättade att handledningen bidrog till 

reflektion över hur de själva utförde sitt arbete. De beskrev att de tänkte efter i sitt handlande 

och genomförde sina arbetsuppgifter noggrant utan att ta genvägar. De upplever att de får 

fundera om varför de utför arbetet på det sättet, att de ifrågasätter sitt utförande och grunden 

till sina handlingar.  

 

Att handleda är utvecklande för mig också och gör att jag gör rätt. Man kanske har 

lärt sig något för många år sedan, en del rutiner ändras ju och man har alltid jobbat 
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efter en rutin och det gör ju att man håller fast vid den tills någon kommer och 

ifrågasätter. Informant 3 

 

Hinder vid handledning av den nyutexaminerade sjuksköterskan  

Trots att upplevelsen av att handleda nyutexaminerade sjuksköterskor in i yrkesrollen är 

övervägande positiv upplevs svårigheter och hinder. Brist på tid, resurser och erfarenhet hos 

den nyutexaminerade sjuksköterskan är hindrande faktorer som sjuksköterskorna möter vid 

handledning.  

 

Den erfarna sjuksköterskan möter svårigheter och upplever handledningen påfrestande 

Sjuksköterskorna beskrev förutsättningarna på arbetsplatsen som avgörande för upplevelsen 

av handledningen, om inte rätt förutsättningar ges är det svårt att uppleva handledningen som 

något positivt. Sjuksköterskorna berättade att handledningen är tidskrävande och att de 

upplever att den tiden inte alltid finns vilket orsakar stress hos den handledande 

sjuksköterskan. Om bemanningen är låg eller om patienterna på avdelningen kräver mycket 

omvårdnad kan kvalitén på handledningen bli lidande, då kan den nya sjuksköterskan ses som 

en belastning istället för en resurs. En sjuksköterska berättar att handledningens kvalité är 

beroende av verksamheten, det är svårt om en i personalgruppen är sjuk och inte kan ersättas 

då blir ansvaret så stort att handledningen inte kan prioriteras. Den nya sjuksköterskan 

behöver mer förberedelsetid för att kunna utföra sina omvårdnadsåtgärder. Kontrollera 

läkemedel i fass och läsa instruktioner i vårdhandboken är exempel på arbetsuppgifter som 

kan vara tidskrävande för den nyutexaminerade sjuksköterskan. En sjuksköterska menade att 

det kunde vara frustrerande och stressande, att hon ibland kunde känna att hon ville gå in i 

situationen och överta ansvaret. Några av sjuksköterskorna berättade att handledningen 

orsakade en ökad belastning på övriga i arbetsgruppen eftersom det blir svårt att handleda och 

samtidigt kunna hjälpa och avlasta kollegorna. Flera av de erfarna sjuksköterskorna upplevde 

att belastningen ökade eftersom de nya sjuksköterskorna inte har möjlighet att signera 

läkemedel förrän socialstyrelsen beviljat deras legitimation. 

 

Är det mycket och man är ensam sjuksköterska i gruppen med en nyfärdig så är de 

kanske inte alltid att man kan se de som en resurs utan då kan man se det som en 

börda, tyvärr. Informant 4 

 

Flera sjuksköterskor berättade att det kunde vara svårt att handleda de nya särskilt dem som 

kom direkt från sin verksamhetsförlagda utbildning. Ibland var det svårt att se de nya 

sjuksköterskorna som kollegor och inte längre som studenter. Det kunde vara problematiskt 

att ha ansvar och kontrollera den färdiga sjuksköterskan utan att förminska och misstro dennes 

kunskap, när avsikten är att ge förtroende och stärka dem som sjuksköterskor. Ibland var det 

svårt för den erfarna sjuksköterskan att ta ett steg tillbaka och låta den nya planera, prioritera 

och hitta sina egna rutiner eftersom de själva vet vad som fungerar bäst för dem. En 

sjuksköterska upplevde det utmanande att vara passiv och hålla sig i bakgrunden när den nya 

sjuksköterskan prioriterar helt annorlunda i arbetet än vad hon själv hade valt att göra. Det 

kan vara svårt att veta hur handledningen ska planeras, hitta en lagom nivå och en balans, den 

problematiken beskrev flera sjuksköterskor. De erfarna sjuksköterskorna beskriver att mycket 

i arbetet är självklart för dem och har sina inarbetade rutiner vilket gör att det är lätt att missa 

information som kan vara viktig för den nya sjuksköterskan.  

 

Det är så mycket som är självklart för en själv och man tänker det behöver jag inte 

säga för det är så självklart. Men det är det ju inte för någon som är ny och som inte 
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har jobbat innan. Informant 7 

 

Två sjuksköterskor upplevde att det kunde uppstå problem vid handledning av en ny 

sjuksköterska om denne var flera år äldre än dem själva. En av sjuksköterskorna uttryckte 

“det kan skära sig” mellan handledaren och den nya sjuksköterskan om de finns en betydande 

åldersskillnad och att handledaren då är yngre. Problemet är att den nya sjuksköterskan har 

mer livserfarenhet fast den handledande sjuksköterskan har mer arbetslivserfarenhet, vilket 

kan skapa problem i relationen mellan den nya sjuksköterskan och handledaren. Den nya 

sjuksköterskan kan ibland se antalet år av erfarenhet i yrket som ett mått på kunskap och 

därför ses en handledare med många aktiva år inom yrket som fördelaktigt. Detta menar 

sjuksköterskan kan vara ett hinder i handledningen eftersom åren i yrket inte är avgörande för 

vilken kunskap och erfarenhet sjuksköterskan kan delge. 

  

Det är ju beroende på vad man varit med om. Jag har jobbat i tre år och haft tre 

hjärtstopp medans min kollega har jobbat i sex år och inte haft något, så hon har 

jobbat längre än mig men jag har mer erfarenhet av hjärtstopp. Informant 7 

 

Relationen mellan handledare och den nya sjuksköterskan beskrev flera av sjuksköterskorna 

som viktigt för handledningen. Människor är olika och fungerar inte alltid tillsammans, då kan 

det uppstå svårigheter i relationen och kommunikationen vilket kan orsaka hinder och 

svårigheter i handledningen.  

 

Att vara handledare upplever flera sjuksköterskor som ett stort och viktigt ansvar som ibland 

kan kännas betungande och påfrestande. De upplever ett ansvar för att introduktionen ska bli 

så bra som möjligt så att den nya sjuksköterskan känner sig välkommen och trivs på sin nya 

arbetsplats.  

  

Att vara handledare är som att vara ny, man måste liksom vara på topp hela tiden och 

visa sig från sin bästa sida. Att ha en dålig dag är inte bra. Informant 5  

 

Begränsad kunskap och erfarenhet hos den nyutexaminerade sjuksköterskan 

När den nyutexaminerade sjuksköterskan kommer in i arbetslivet upplever den erfarna 

sjuksköterskan att övergången från att vara student till att vara sjuksköterska ibland kan vara 

svår. De beskriver att de upplever att den nya sjuksköterskan ibland blir kvar i “student 

tänket” och har svårt att komma in i yrkesrollen.  

 

De erfarna sjuksköterskorna upplever att de nyutexaminerade ibland har bristande kunskap, 

svårigheter med att hålla tempot och svårt att se helheten kring patientens vård. De missar 

ibland självklarheter, detta kan vara vad som är viktigt att informera läkaren om gällande 

patientens mående vid ronden. De nya sjuksköterskorna har ibland problem att prioritera och 

delegera arbetsuppgifter vilket orsakar svårigheter i arbetet, samt bidrar till ökad påfrestning 

menar en av de intervjuade sjuksköterskorna. Flera av sjuksköterskorna berättar att de nya 

sjuksköterskorna har en god grundkunskap men saknar den specifika kunskapen som behövs 

på avdelningarna. Sjuksköterskorna menade att sjuksköterskeutbildningen till viss del har fel 

fokus om vad som är viktig kunskap både teoretisk och praktiskt. Exempel på viktig kunskap 

är de diagnoser och läkemedel som förekommer ofta på sjukhusets avdelningar samt vilka 

symtom och biverkningar som kan förekomma. En av sjuksköterskorna berättar att de nya 
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sjuksköterskorna ibland har svårt att föra samtal med patienterna och hantera vanliga 

praktiska moment på avdelningen. 

 

Flera av sjuksköterskorna som intervjuades upplever att två veckors introduktion är en 

begränsad tid då den nyutexaminerade sjuksköterskan har mycket att lära sig, rutiner, 

praktiska moment och diagnoser, vilket kräver mer tid. De behöver även lära sig hitta på 

avdelningen och introduceras för personalen. Sjuksköterskorna saknar en individanpassad 

introduktion och ser den begränsade tiden som ett hinder för handledningen. Personer kräver 

olika lång tid för att lära, har olika förutsättningar och erfarenheter från den 

verksamhetsförlagda utbildningen. Sjuksköterskorna upplever att de nyutexaminerade 

sjuksköterskor som genomfört sin verksamhetsförlagda utbildning på en avdelning med en 

annan inriktning saknar erfarenheten och kunskapen, vilket gör att det blir problematiskt att 

genomföra introduktionen under den begränsade tiden.  

 

Flera av sjuksköterskorna upplever att det skulle vara bra med en utbildning som förläggs mer 

ute i verksamheten. En av sjuksköterskorna menar att introduktionen upplevs särskilt kort och 

otillräcklig inför sommaren eftersom det direkt efter introduktionsperioden minskar 

bemanningen och ordinarie personal delvis ersätts med vikarier. 

 

Två veckor av handledning är lite tid, särskilt innan sommaren, för sen drar 

man ner på personal och det är ju dom som verkligen är sjuka som kommer in. 

Informant 7 

 

DISKUSSION 
Metoddiskussion 
Författarna valde att göra en kvalitativ intervjustudie för att ta del av den enskilde 

sjuksköterskans upplevelser av att handleda nyutexaminerade sjuksköterskor. Enligt Polit och 

Beck (2012) används den kvalitativa metoden för att skapa förståelse för den subjektiva 

upplevelsen av ett fenomen. Upplevelser kan vara svåra att mäta men genom att använda 

intervjuer får författarna ta del av livsvärlden, sjuksköterskans egen beskrivning av 

upplevelser (Dalen, 2015). Författarna uteslöt därför en kvantitativ metod för studien då 

kvantitativ metod avser att objektivt undersöka fenomen som går att mäta (Kristensson, 

2014). Trovärdigheten ökar då författarna studerat de som avses att studeras, med en metod 

som är tillförlitlig för ändamålet (Trost, 2010). Vid intervjuer som metod blir överförbarheten 

begränsad, då studien utförts på ett litet antal informanter på tre olika avdelningar och på ett 

sjukhus i Sverige. Enligt Polit och Beck (2012) finns det svårigheter med överförbarheten i 

kvalitativa studier, då varje människa påverkas av sin omgivning och sitt sammanhang. 

Meningen med kvalitativa studier är inte att generalisera utan att skapa förståelse för 

fenomenet (Kristensson, 2014). En intervjustudie ger material från förstahandskällan vilket 

författarna till studien ser som en fördel. En fördel då andras tolkningar inte påverkat 

resultatet. Vid en litteraturstudie skapas resultatet utifrån en samling av artiklar och kan därför 

påverkas av författarna till artiklarna och dess tolkningar i analysprocessen. Vid en 

provsökning i databaserna Pubmed och Cinahl fann författarna inte nog artiklar om de erfarna 

sjuksköterskornas upplevelse av handledning för att kunna utföra en litteraturstudie. Om 

författarna hade utfört en litteraturstudie istället för intervjuer så hade studiens resultat blivit 

mer överförbart (Kristensson, 2014).  
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En etisk granskning skickades till etikkommittén sydost för att se om det fanns etiska hinder 

för att utföra studien. Etikkommittén gav sitt godkännande men lämnade synpunkter på vad 

som kunde utvecklas och förbättras. En punkt angav att materialets förvaringsplats och vilka 

som har tillgång till materialet bör framkomma tydligare i informationsbreven (bilaga 5). Då 

tiden för utförandet av studien var begränsad kunde författarna inte vänta på utlåtandet från 

etikkommittén sydost, utan fick sända ut informationsbreven (bilaga 1 & 2) innan svaret 

mottogs. Författarna har istället under studiens genomförande uppmärksammat och tagit 

hänsyn till synpunkterna från etikkommittén sydost.  

 

Författarna valde att utföra ett bekvämlighetsurval i kombination med ett strategiskt urval för 

att få informanter. Ett strategiskt urval är fördelaktigt för att utifrån kriterier få rätt 

informanter för studiens syfte (Kristensson, 2014; Polit & Beck, 2012). För att få informanter 

med erfarenhet av att handleda nyutexaminerade sjuksköterskor in i yrkesrollen, gjordes ett 

strategiskt urval. Författarna ansåg även att ett bekvämlighetsurval var till fördel för 

utförandet av studien då tiden för utförandet var begränsad. Enligt Kristensson (2014) 

underlättar ett bekvämlighetsurval då det finns behov av att på kort tid få informanter till en 

studie. Att använda sig utav ett bekvämlighetsurval kan innebära en risk då urvalet görs på en 

grupp från samma omgivning, vilket gör att variationen av informanter kan bli begränsad 

(Kristensson, 2014). Trots det så fanns en variation mellan informanterna gällande ålder och 

år av erfarenhet i sjuksköterskeyrket. Författarna anser att det är bra då de kan ha olika 

erfarenheter och upplevelser av att handleda nyutexaminerade. Dock så arbetade 

informanterna på samma sjukhus vilket gjorde att avdelningarna hade liknande metoder och 

förutsättningar för introduktion. Om sjuksköterskor från flera sjukhus på olika ställen i 

Sverige hade medverkat skulle resultatet troligen blivit annorlunda. Författarna tänker att 

metoden och förutsättningarna för handledning och introduktion kan skilja sig mellan olika 

landsting. De olika universitetens tillvägagångssätt för att utbilda sjuksköterskor tänker 

författarna också kan variera och därför påverka upplevelsen.  

 

Studien har endast kvinnliga informanter vilket inte var avsiktligt, det var enbart kvinnliga 

informanter som anmälde sitt intresse till deltagande. En förklaring till detta kan vara att de 

som arbetar som legitimerade sjuksköterskor enligt Socialstyrelsen (2016) till majoriteten 

består av kvinnor. Både män och kvinnor inkluderade i studien hade dock önskats av 

författarna för urvalet hade då blivit mer representativt, upplevelsen kan ha skiljt sig åt och 

därför påverkat resultatet.  

Studiens inklusionskriterier ses som relevanta för studiens syfte utan att utesluta för många 

informanter. Författarna valde att se sjuksköterskorna med två års erfarenhet som erfarna 

sjuksköterskor och då lämpliga för studien. Tanken var att sjuksköterskorna efter två år själva 

blivit bekväma i sin yrkesroll och att de då deltagit aktivt vid handledningen av en 

nyutexaminerad sjuksköterska.  

 

Författarna valde att använda en ostrukturerad intervjuteknik, detta är att föredra då tidigare 

kunskap om ämnet var begränsat och att det därför är oklart vad informanten kommer dela 

med sig av (Polit & Beck, 2012). Den öppna frågan ställdes till alla informanter vid intervjuns 

start, informanterna berättade sedan själva vidare om sina upplevelser. Det som är svårt med 

en ostrukturerad intervjumetod är att den är beroende av informantens förmåga och vilja att 

dela sina upplevelser och tankar med den som intervjuar (Dalen, 2010). Författarna 

förberedde intervjuerna genom att utforma följdfrågor som skulle vara till stöd och utveckla 

svaren som framkom under intervjun. Författarna upplevde att de fick fram mycket material 

trots de svårigheter som finns med en ostrukturerad intervjumetod och kunde se gemensamma 

mönster. Ett likvärdigt material, där gemensamma mönster kan urskiljas innebär datamättnad. 
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Om ämnet som ska studeras är relativt brett, krävs ofta ett större antal informanter för att få 

datamättnad, men datamättnad är inte enbart beroende av antalet intervjuer. Datamättnad kan 

uppnås oberoende på antalet informanter om intervjuerna är av god kvalité (Polit & Beck, 

2012). Författarna valde att utföra sju intervjuer för att få tillräckligt material och kunde 

utifrån materialet se likheter. Intervjuerna visade många gånger likande upplevelser samtidigt 

som det ändå framkom ny information. Ny information betyder att intervjuerna inte 

resulterade i fullständig datamättnad. Författarna tänker att detta kan ha påverkat resultatet 

eftersom fler intervjuer hade kunnat ge ny information.  

 

Båda författarna medverkade under samtliga intervjuer för att ge stöd och hjälp till varandra 

för att utveckla intervjun, då författarna är oerfarna intervjuare kan detta vara till en fördel. 

Det är inte alltid till en fördel med två intervjuare då en informant blir intervjuad, eftersom det 

kan resultera i att informanten upplever situationen obekväm (Thomsson, 2010). Trots det 

upplever författarna att det inte påverkat resultatet då sjuksköterskor intervjuats och inte en 

grupp i beroendeställning. 

 

Thomsson (2010) beskriver att förhållandet mellan den som utför intervjun och den som blir 

intervjuad kan påverka intervjun och materialet som framkommer. Författarna är blivande 

sjuksköterskor som snart själva ska introduceras in yrkesrollen vilket kan ha påverkat 

resultatet. Informanterna kan ha fokuserat mer på den positiva upplevelsen för att bidra med 

en bra bild av handledningen och introduktionen. Hade den som utfört intervjun varit en mer 

neutral person och oberoende av det som framkom hade resultatet kunnat bli annorlunda och 

mer trovärdigt.  

 

Provintervjun utfördes med en bekant till en av författarna. Det kan vara fördelaktigt men 

även en nackdel att ha en relation till informanten. Fördelen kan vara att intervjuaren inte 

behöver ägna en längre tid för skapa kontakt vilket krävs i mötet med en främmande person, 

intervjuaren har då redan en förkunskap om informanten. Att istället intervjua en okänd 

person gör att den som utför intervjun naturligt blir mer nyfiken på vad informanten har att 

berätta (Thomsson, 2010). Att utföra en provintervju med en bekant kan vara en fördel för den 

ovana intervjuaren detta för att utmana sin förförståelse genom ställa frågor som intervjuaren 

redan tror att den vet. En provintervju av god kvalité kan inkluderas i resultatet (Trost, 2010). 

Då författarna ansåg att provintervjun var av god kvalité inkluderades den i materialet för 

analys. 

 

Sex av intervjuerna genomfördes på arbetsplatsen under arbetstid på en lugn och avskild plats 

och en intervju utfördes i hemmet. Även om informanterna avsatt tid för intervjuerna under 

sin arbetstid utgjorde detta en risk för avbrott och störningar då sjuksköterskan fortfarande var 

i tjänst. Störande moment som ljud från byggnationsarbete kan ha påverkat intervjun, det kan 

orsaka avbrott i samtalet eller försvåra kommunikationen mellan intervjuaren och 

informanten. Även om en intervju utfördes i lugn hemmiljö kan moment som stör intervjun 

förekomma och kan vara svåra att undvika (Thomsson, 2010).  

 

Alla har en förförståelse men författarna har under studien gjort sig medvetna om sin 

förförståelse. Blivit medvetna genom att samtala och diskutera detta med varandra för att 

försöka utesluta egna värderingarnas och dess påverkan på intervjun och analysarbetet. 

Förförståelsen var att handledningen skulle upplevas mer påfrestande och jobbig än positiv 

och givande. Den öppna frågan gjorde att informanten började berätta det som de själva ville 

utan att författarnas förförståelse påverkade och kom till uttryck. Enligt Nyström (2014) är det 

viktigt att göra sig medveten om sin förförståelse för att kunna försöka förstå en annan 



16 

 

människa och dess livsvärld. 

 

Vid analysarbetet använde sig författarna av Graneheims och Lundmans (2004) kvalitativa 

innehållsanalys. Samtliga intervjuer spelades in med dubbel teknisk utrustning med hänsyn 

till att problem kunde uppstå. Den första intervjun transkriberade författarna tillsammans, för 

att sedan dela upp resterande intervjuer för att vara tidseffektiva. Författarna valde att 

tillsammans plocka ut meningsbärande enheter, detta för att få bådas perspektiv och inte 

missa viktiga delar eller ta med delar som inte är relevanta för studiens syfte och genom det 

öka studiens trovärdighet. Kondenseringen av de meningsbärande enheterna gjordes enskilt, 

för att sedan kodas och kategoriseras tillsammans. Då författarna inte var bekanta med 

analysprocessen sedan tidigare utfördes stora delar av analysarbetet tillsammans för att öka 

resultatets trovärdighet. 

 

Resultatdiskussion  
Studiens resultat visade möjligheter och hinder som erfarna sjuksköterskor stöter på i 

samband med handledningen av den nyutexaminerade sjuksköterskan. Utifrån de genomförda 

intervjuerna beskriver sjuksköterskorna en övergripande positiv upplevelse av att handleda 

nyutexaminerade sjuksköterskor in i yrkesrollen. Handledningen upplevs viktig, givande och 

utvecklande för sjuksköterskorna själva samt för verksamheten. Öppenhet och en tillåtande 

attityd på arbetsplatsen upplevs av samtliga intervjuade sjuksköterskor vara en viktig del i 

handledningen och i arbetsgruppen. Trots den positiva upplevelsen beskrivs även svårigheter, 

såsom stress, otillräcklig introduktion, bristande specifik kunskap och brister i utbildningens 

inriktning. 

 

I resultatet framkom det att de erfarna sjuksköterskorna upplevde att det var viktigt att få de 

nyutexaminerade att trivas och komma in i arbetsgruppen för att få dem vilja stanna kvar på 

avdelningen och i yrket. Att den nya sjuksköterskan ska få vara ny och känna stöd och få 

förståelse från sina kollegor såg sjuksköterskorna som avgörande för en god handledning och 

som en förutsättning för utveckling. Att det på avdelningen och i arbetsgruppen är tillåtande 

och öppna så att den nyutexaminerade sjuksköterskan känner att den kan fråga och ta hjälp av 

andra är viktigt. Baumberger (2012) visade att de handledande sjuksköterskorna upplevde att 

många kollegor inte var öppna och välkomnande mot de nya sjuksköterskorna. De upplevde 

att de ignorerade de nya sjuksköterskorna och inte ville vara behjälpliga vilket de trodde var 

anledningen till att många inte trivdes slutade på arbetsplatsen. En studie med 

nyutexaminerade sjuksköterskor visade att de delade denna upplevelse, att det var viktigt att 

bli accepterad och välkomnad av sina nya kollegor. De upplevde det viktigt att för känna sig 

trygga för att våga be om hjälp och då kunna utvecklas som sjuksköterska (Andersson Lilja 

och Edberg, 2010). Utförd studie visar att de erfarna sjuksköterskorna vill ha en miljö på 

arbetsplatsen som är välkomnade och öppen. De upplever att miljön på arbetsplatsen är 

betydande för att handledningen och introduktionen ska bli bra och för att den nya 

sjuksköterskan ska trivas. Samtidigt finns studier som visar att den attityden och miljön inte 

alltid finns. Personalen på arbetsplatserna måste bli medvetna om sitt bemötande och sin 

inställning till nya sjuksköterskor. Det är brist på sjuksköterskor och det leder till svåra 

arbetsförhållanden för alla och då kan även patienten bli lidande. Det är därför viktigt med en 

bra introduktionsperiod och ett bra bemötande för att de nya sjuksköterskorna ska stanna i 

yrket.  

 

Studiens resultat visade att det var viktigt att se den nya sjuksköterskan som en jämställd 

kollega, men att det kunde vara svårt att göra det och lämna över ansvaret under 

handledningen. Mills, Francis och Bonner (2008) visade att det den handledande 
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sjuksköterskan behöver lära känna den nyutexaminerade för att känna sig trygg. I takt med att 

de lärde känna varandra kunde handledningen utvecklas och den erfarna sjuksköterskan såg 

den nya som en kollega som kunde ta över mer ansvar. Eftersom den nya sjuksköterskan inte 

har någon legitimation till en början innebär det att den handledande sjuksköterskan har det 

huvudsakliga ansvaret. Det kan därför vara bra att ha en eller två handledare under sin 

introduktionsperiod. Om den nya sjuksköterskan har flera olika handledare går mycket tid åt 

till att lära känna den nya och skapa tillit. Om en eller två får handleda och lära känna den nya 

sjuksköterskan mer kan tillit till dess kunskap och förmåga skapas och den nya sjuksköterskan 

får då mer utrymme till att utvecklas.  

 

Resultatet visade att den verksamhetsförlagda utbildningens placeringar var avgörande för hur 

de erfarna sjuksköterskorna upplevde handledningen av den nyutexaminerade sjuksköterskan. 

De erfarna sjuksköterskorna upplevde att de nyutexaminerade har utvecklats och upplevs mer 

förberedda för yrkesrollen än tidigare, vilket systemet för den verksamhetsförlagda 

utbildningen bidragit till. Holst och Hörberg (2013) menar att systemet för den 

verksamhetsförlagda utbildningen på de lärande enheter som finns är bra för studentens 

lärande. Studenterna får eget ansvar och får utföra moment med en tillgänglig handledare 

vilket bidrar till att studenterna successivt utvecklas i sin roll som sjuksköterskor. Den 

verksamhetsförlagda utbildningen har bidragit till en positiv upplevelse och påverkat de 

handledande sjuksköterskornas livsvärld. De nya sjuksköterskorna upplevs mer förberedda 

och kunniga om de varit på en lärande enhet. Det kan bero på att studenter på lärande enheter 

får ta ansvar och vara delaktiga vid all vård av patienten och fått erfarenhet av stora delar av 

sjuksköterskans arbete. Den positiva effekten kan göra att de handledande sjuksköterskorna 

kan uppleva handledningen mindre påfrestande. Om de handledande sjuksköterskorna får en 

bättre upplevelse och de nya blir mer kompetenta kan det bidra till att även patienten påverkas 

positivt. Författarna ser därför att satsningen på lärande enheter är positiv och bör utökas och 

utvecklas på fler avdelningar.  

 

Studiens resultat visade att handledning bidrog till reflektion även för de erfarna 

sjuksköterskorna. Vid handledning av en ny sjuksköterska reflekterade de över hur de utförde 

sina arbetsuppgifter och varför uppgiften utfördes på det sättet. Sjuksköterskorna granskade 

sitt arbetssätt och utförde arbetet enligt föreskrifter. Att handledaren själv har nytta av 

reflektionen i arbetet är något som även beskrivs i studien av Berglund, Sjögren och Ekebergh 

(2012). Reflektion leder till att även den erfarna sjuksköterskan får nya perspektiv och 

utvärderar sitt arbetssätt och agerande. Handledning stimulerar till reflektion vilket är 

fördelaktigt för sjuksköterskeprofessionen, dess kvalité och utveckling. Personal inom hälso- 

och sjukvård bör alltid sträva efter att utveckla och förbättra verksamheten. Eftersom 

reflektionen under handledningen upplevs positiv kan det vara fördelaktigt att stimulera till 

mer reflektion även i arbetsgrupperna.  

 

Flera av sjuksköterskorna som deltog i studien upplevde att utbildningen inriktar sig på fel 

delar både teoretiskt och praktiskt, de upplever att de delar som är viktiga i det verkliga 

arbetet inte prioriteras. Detta visar även en studie av Bisholt (2012b), där anser läkare att de 

nyutexaminerade sjuksköterskornas utbildning är bristande då de inte får den kunskapen som 

sjuksköterskerollen kräver. Även de nyutexaminerade sjuksköterskorna upplever att 

utbildningen inte ger den yrkesmässiga kunskap som behövs (Pennbrant m.fl. 2013; Flinkman 

& Salanterä, 2015). Bisholt (2012b) visade att sjuksköterskor och flera andra yrkesgrupper 

inom hälso- och sjukvården ansåg att de tvivlade på den nya sjuksköterskans förmåga att 

hantera yrkesrollen och dess arbetsuppgifter. De ansåg att de nyutexaminerade 

sjuksköterskorna saknade praktiskt kunnande. Denna studiens resultat visade att flera av de 
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deltagande sjuksköterskorna upplevde att de nyutexaminerade hade en god grundkunskap och 

att de kände förtroende för deras yrkesmässiga kompetens. Men resultatet visade samtidigt 

brist på specifik kunskap och svårigheter med praktiska moment. De nyutexaminerade kunde 

ha svårt med vissa moment och att se helheten och därför missa delar i omvårdnaden som var 

betydande. Författarna tänker att den praktiska och specifika kunskapen kan vara svår att lära 

sig under utbildningen. Mycket behöver sjuksköterskan få lära sig på sin arbetsplats. 

Kunskapen beror mycket på placeringen under den verksamhetsförlagda utbildningen och 

vilka erfarenheter den givit. Författarna tänker att skolan bör förse de blivande 

sjuksköterskorna med en grundläggande praktisk och teoretisk kunskap. Utveckling och 

förbättring av denna kunskap tror författarna sker på bästa sätt genom tillämpning och 

praktisk övning ute i verksamheten.  

 

Sjuksköterskorna upplevde att de nya hade svårt att prioritera och delegera arbetsuppgifter 

vilket gjorde att de blev stressade och kände att det var svårt att hantera situationen. Studien 

av Andersson Lilja och Edberg (2010) beskriver att de nya sjuksköterskorna hade en liknande 

upplevelse med svårigheter att prioritera och delegera. Studierna av Bisholt (2012b) och 

Baumberger (2012) visar att de erfarna sjuksköterskorna och andra yrkesgrupper upplevde att 

de nyutexaminerade hade svårt för att prioritera och strukturera sitt arbete. Författarna tror att 

det kan vara svårt att lära sig detta sitt i arbete utan att få praktisera. Även om den nya 

sjuksköterskan måste finna sitt eget arbetssätt så kan den erfarna sjuksköterskan underlätta 

genom att ge tips och vägledning. Om den nya sjuksköterskan kan få struktur i sitt arbete kan 

det även underlätta för den erfarna genom att belastningen minskar.  

 

Sjuksköterskornas upplevelse av handledningen var beroende av verksamheten eftersom att 

handledningen är tidskrävande och utan rätt förutsättningar kan det bidra till en stressande 

arbetsmiljö. Ebrahimi, Hassankhani, Negarandhe, Azizi och Gillespie (2016) visade även den 

att upplevelsen av handledning och dess kvalité är beroende av verksamheten. Det blir svårt 

att handleda vid brist på personal, många eller svårt sjuka patienter och då upplevs inte 

handledningen som positiv för de erfarna sjuksköterskorna. De beskrev att de då prioriterade 

patienterna och handledningen blev lidande.  

 

André, Frigstad, Nöst och Sjövolds (2016) studie visar att stress i arbetet kan orsaka brister i 

kommunikation gällande samverkan med kollegor och patienter, det blir ett spontant och 

impulsivt agerande som påverkar sjuksköterskans bemötande av patienten. 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) beskriver att “Hälso- och sjukvårdspersonalen ska 

utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient ska 

ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav. Vården ska så 

långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten ska visas 

omtanke och respekt” (6 kap, 1§).  

 

Det råder brist på sjuksköterskor och bristen gör att belastningen på personalen ökar och leder 

till att fler slutar. Därför tänker författarna att handledningen ofta kan bli påfrestande för den 

handledande sjuksköterskan. Den erfarna sjuksköterskan kan få en svår arbetssituation vilket 

även kan påverka vården som patienten får. Blir det påfrestande och upplevs svårt att 

handleda kan kvalitén på handledningen påverkas negativt. Om handledningen blir bristande 

kan det senare orsaka svårigheter i arbetet för den nya sjuksköterskan, vilket då kan påverka 

både kollegor och patienter. Om man likt Öquists (2008) systemteoretiska perspektiv ser 

sjukvården som ett stort system där alla delar påverkas av varandra blir det viktigt att alla 

delar fungerar för att kunna ge vård av god kvalité. Sjuksköterskorna påverkar varandra i 
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arbetet och deras arbetssituation påverkar i sin tur patienten. 

 

Slutsats 
De erfarna sjuksköterskorna upplever handledningen som viktig, rolig och givande samtidigt 

som det är svårt och krävande. För att de erfarna sjuksköterskorna ska uppleva handledningen 

som bra krävs en verksamhet som bidrar med arbetsförhållanden som ger rätt förutsättningar. 

Verksamheten kan förbättra handledningen genom att ge de erfarna sjuksköterskorna mer tid 

till att fokusera på handledningen, vilket kan göras genom att öka bemanningen under den 

första tiden. Handledningen är till stor del även beroende av arbetsgruppen och handledarens 

engagemang och inställning, att de är välkomnade, visar acceptans, förståelse och öppenhet 

gentemot den nyutexaminerade sjuksköterskan. Den verksamhetsförlagda utbildningen på 

lärande enheter har gjort att de handledande sjuksköterskorna upplever att de 

nyutexaminerade är mer förberedda för att inta sjuksköterskerollen. Men resultatet visar ändå 

att det finns brister. Eftersom de erfarna sjuksköterskorna upplever den verksamhetsförlagda 

utbildningen på lärande enheter som positiv, ser författarna en fördel med fortsatt utökning 

och utveckling. 

 

Den handledande sjuksköterskan har en betydande roll i introduktionen av nya kollegor. För 

att kunna förbättra handledningen och för att kunna tillgodose de erfarna sjuksköterskornas 

behov i handledningen krävs fortsatta studier utifrån deras perspektiv. Detta för att kunna 

förbättra och utveckla ett väl fungerande system för handledning.   
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Informationsbrev till avdelningschef angående intervjustudie 

Syfte med studien är att undersöka erfarna sjuksköterskors upplevelser av att handleda 

nyutexaminerade sjuksköterskor. 

Vi har tidigare haft kontakt med dig via telefon om informanter till vår kandidatuppsats. Vi 

behöver tre informanter som är allmänsjuksköterskor med minst 2års erfarenhet. Vi skulle 

önska att du som avdelningschef informerar sjuksköterskorna på avdelningen om vår studie. 

Sjuksköterskorna som vill delta kan anmäla sitt intresse till dig och får gärna kontakta oss för 

mer information.  

Vi kommer att ta kontakt med dig i början på nästa vecka för att få uppgifter till de 

sjuksköterskor som är intresserade av att delta.  

Ett informationsbrev skickas även med till informanterna som du gärna får överlämna till de 

som är intresserade av att delta i intervjuerna till vår kandidatuppsats.  

Vid funderingar kontakta oss:  

Caroline Jonsson, Mail: cj222my@student.lnu.se, Telefon: 076-6456759 

Nellie Johansson, Mail: nj222ei@student.lnu.se, Telefon: 076-8244994 

 

Handledare  

Maria Qvistgaard, Mail: maria.qvistgaard@lnu.se 
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Informationsbrev och tillfrågan om att medverka i intervjustudie  

Syfte med studien är att undersöka erfarna sjuksköterskors upplevelser av att handleda 

nyutexaminerade sjuksköterskor. 

Därför vill vi utföra intervjuer för att undersöka den erfarna sjuksköterskans upplevelse. Tiden 

för intervjuerna är planerad till cirka 30-45 minuter och kommer att spelas in. Platsen och 

tidpunkten för intervjun bestämmer du. Vi kommer att ställa frågor angående dina upplevelser 

och erfarenheter av att handleda nyutexaminerade sjuksköterskor.  

Det är viktigt för oss att du vet följande: 

Innan intervjun påbörjas kommer du att få skriva under ett informerat samtycke, vilket 

innebär att du ger ditt godkännande till att delta samt att du tagit del av kommande 

information: 

- Det är frivilligt att delta, du kan välja att avsluta din medverkan närsomhelst under studiens 

gång, utan vidare förklaring.  

- Intervjumaterialet kommer endast nyttjas i syfte för studien och inga personuppgifter 

kommer att nämnas. Detta för att du som deltar inte ska kunna identifieras.   

- Materialet som framkommit under intervjuerna kommer endast vara tillgängligt för oss som 

utför studien och kommer förvaras oåtkomligt för andra. Vid färdigställd uppsats kommer 

materialet sedan att förstöras. 

Vid funderingar kontakta oss:  

Caroline Jonsson, Mail: cj222my@student.lnu.se, Telefon: 076-6456759 

Nellie Johansson, Mail: nj222ei@student.lnu.se, Telefon: 076-8244994 

Handledare  

Maria Qvistgaard, Mail: maria.qvistgaard@lnu.se 
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Stödfrågor till intervjun  

 
Kön? 
 

Ålder? 

 

Antal yrkesverksamma år som sjuksköterska? 

 

Antal år du arbetat på avdelningen? 

 

 

Fråga: 

Hur upplever du det att handleda en nyutexaminerad sjuksköterska in i yrkesrollen? 

 

Följdfrågor:  

Hur menar du med det? 

 

Kan du utveckla? 

 

Hur tänker du då?  

 

Kan du ge något/några exempel på vad som kan vara positivt/bra vid handledningen av en  

nyutexaminerad sjuksköterska? 

 

Kan du ge något/några exempel på vad som kan vara negativt/svårt vid handledningen av en 

nyutexaminerad sjuksköterska? 

 

Avslutning: 

Finns det något ytterligare du vill tillägga innan intervjun avslutas? 

  

Bilaga 3 



 

Etisk egengranskning  

  Ja Kanske Nej 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter (dvs. 

behandla personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, 

politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i 

fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv). 

  X 

2 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på deltagarna (även 

sådant som inte avviker från rutinerna men som är ett led i 

studien)? 
  X 

3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka 

deltagarna (t.ex. behandling av övervikt) eller som innebär en 

uppenbar risk att påverka?  
  X 

4 
Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller 

avliden människa (t.ex. blodprov )? 
  X 

5 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom barn, 

person med demenssjukdom eller psykisk funktions-nedsättning, 

personer i uppenbar beroendeställning såsom patienter eller 

studenter som är direkt beroende av försöksledaren)? 
  X 

6 
Avses vetenskaplig publicering såsom vid konferens eller i 

vetenskaplig tidskrift efter studiens genomförande. 
 X  

7 

Kommer personregister upprättas (där data kan kopplas till fysisk 

person) och anmälas till registeransvarig person (PUL- ansvarig).     X 

8 
Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-nytta samt anpassat 

till nivån på studien. 
X   

9 

I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att deltagarna 

förstår dess syfte och uppläggning (inklusive vad som krävs av den 

enskilde, t.ex. antal besök, projektlängd etc.) och på så sätt att alla 

detaljer som kan påverka beslut om medverkan klart framgår. (För 

studier med minderåriga krävs vårdnadshavares godkännande t ex 

vid enkäter i skolklasser.) 

X   

10 

Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i den 

skriftliga informationen till patient eller forskningsperson. Vidare 

framgår tydligt att deltagare när som helst och utan angivande av 

skäl kan avbryta försöket utan att detta påverkar 

forskningspersonens omhändertagande eller behandling eller, om 

studenter, betyg etc. 

X   

12 

Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga för 

studien är namngivna (student och handledare) X   
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Projektansvarig                                                Handledare 
Caroline Jonsson                                                             Maria Quistgaard  

Nellie Johansson                                                             Linnéuniversitetet  

Linnéuniversitetet  

 

Rådgivande yttrande över projektet ”Erfarna sjuksköterskors upplevelser 

av att handleda nyutexaminerade sjuksköterskor” (dnr. EPK 420-2017)  

Etikkommittén Sydost har tagit del av den planerade studien vid Linnéuniversitetet och ser 

inga etiska hinder till att den genomförs som planerat.  

 

Följande bör dock beaktas:  

Ansökan är kortfattad och det finns vissa uppgifter som behöver förtydligas.  

 Avsikten är att intervjua erfarna sjuksköterskor men det anges enbart hur ”erfarna” 

definieras (antal yrkesverksamma år) i brevet till avdelningschefen. Bör även framgå i 

informationsbrevet till informanterna. 

 I informationsbrevet till informanterna behöver det även framgå hur de ska göra om de 

är intresserade av att delta i studien. Enligt brevet till avdelningschef ska 

sjuksköterskorna anmäla intresse till denne men det skulle rekommenderas att de som 

är intresserade anmäler intresse direkt till studenterna. Det kan tänkas att det 

uppkommer synpunkter under intervjuerna som är kopplade till ledningsfrågor på 

avdelningen och då är det en fördel om avdelningschefen är inblandad i så liten grad 

som möjligt. 

 I det informerade samtycket bör det framgå att oavsett om den tillfrågade 

sjuksköterskan väljer att delta i studien eller ej så påverkar det inte relationen till 

arbetsgivaren. 

 Det anges att data kommer att hanteras ”aktsamt” av författarna. Det bör anges vad 

detta innebär. 

 Vad gäller vilka som kommer att ha tillgång till materialet så bör det i 

informationsbrevet stå att materialet kommer att förvaras på ett sådant sätt att inga 

obehöriga får tillgång till det istället för att stå att ”bara vi som utför studien kommer 

att ha tillgång..” (eftersom det kan vara så att examinator och opponent ska kunna ta 

del av rådata).   
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 Följande mening i informationsbrevet kan strykas ”Det är viktigt för oss att du vet 

följande” – det är ju lika viktigt för informanterna att de vet.  

 Hur säkerställs det att ”välja citat som inte går att knyta an till en särskild informant” 

Detta bör förtydligas.  

 Det anges ”kanske” i ansökan gällande vetenskaplig publicering. Informanterna bör 

informeras om hur data kommer att publiceras i informationsbrevet/ skriftligt 

samtycke. Detta är inte tydligt. 

 

Lycka till med studien.   
 

Kalmar 2017-04-18  

Pauline Johansson  

Ordf. Etikkommittén Sydost  
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Skriftligt samtycke till att medverka i studien om erfarna 

sjuksköterskors upplevelser av att handleda nyutexaminerade 

sjuksköterskor.  

 

Jag har tagit del av information för att kunna ta ställning kring deltagandet i studien nämnd 

ovan. Jag intygar att jag tagit del av följande information:  

 

- Det är frivilligt att medverka, jag kan välja att avsluta min medverkan närsomhelst under 

studiens gång, utan vidare förklaring.  

- Intervjumaterialet kommer endast nyttjas i syfte för studien och inga personuppgifter 

kommer att nämnas. Detta för att jag som medverkar inte ska kunna identifieras.   

- Intervjun kommer att spelas in.  

- Materialet som framkommit under intervjuerna kommer endast vara tillgängligt för de som 

utför studien och kommer förvaras oåtkomligt för andra. Vid färdigställd uppsats kommer 

materialet sedan att förstöras. 

- Möjlighet till att ställa frågor finns och att de ska bli besvarade före intervjuns början.  

 

Jag tackar ja till att medverka i studien nämnd ovan.  

 

 

___________________________________________________________________________ 

Signatur 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Namnförtydligande 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Ort, datum  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


