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SAMMANFATTNING 

Hallin  K.  (2009)  Att  vara  sjuksköterska  –  En  studie  av  sjuksköterskeprofessionen  avseende 
omvårdnad, handledning och utveckling. Östersund, Sverige: Mittuniversitetet, Institutionen 
för hälsovetenskap. ISBN 978‐91‐86073‐32‐9.    
 

Avhandlingens  övergripande  syfte  var  att  klarlägga  sjuksköterskors  erfarenheter  av 
sjuksköterskeprofessionen avseende omvårdnad, handledning och utveckling. Avhand‐
lingen  innefattar  två  kvalitativa  (I,  II)  och  två  kvantitativa  (III,  IV)  studier.  Femton 
sjuksköterskor  intervjuades  sex  år  efter  examen  (I,  II).  Sjuksköterskorna  var  bland de 
första  i  Sverige  med  treårig  sjuksköterskeutbildning.  Handledare  till  sjuksköterske‐
studenter i verksamhetsförlagd utbildning besvarade ett frågeformulär om handledning 
före/efter  införd  handledningsmodell  (III,  IV).  I  handledningsstudierna  deltog  113 
sjuksköterskor  år  2000  (III)  och  109  (III)  respektive  142  (IV)  sjuksköterskor  år  2006. 
Svarsfrekvensen motsvarade ca 71% (III, IV). Innehållsanalys (I, II) och statistiska beräk‐
ningar (III, IV) utfördes. 

Analysen visade att sjuksköterskor med treårig sjuksköterskeutbildning och sex års 
erfarenhet  hade  hittat  sin  nisch  (II).  Ingen  ångrade  sitt  yrkesval. Många  var  under‐
stimulerade samtidigt som de balanserade mellan påfrestning och stimulans (I), hinder 
och möjligheter  (II).  Flertalet  var  tveksamma  till  om  de  skulle  orka  arbeta  fram  till 
pensionsåldern  (I,  II).  Inrättandet  av  en  handledningsmodell  som  gav  stöd  till  både 
sjuksköterskestudenter  och  handledare  visade  sig  vara  ett  bra  sätt  i  att  organisera 
samverkan mellan handledare och  lärare  (III). Flertalet handledare var nöjda med det 
stöd  de  fått  och  upplevde  säkerhet  i  handledarrollen  (III).  Emellertid,  sjuksköterskor 
med och utan specialistutbildning värderade sjuksköterskestudenter olika (IV). Behovet 
av ett fokuserat lärande visades som ett mönster genom resultaten (I, II, III, IV). 

Avhandlingen visar genom  resultaten att sjuksköterskor verkar  i en komplex pro‐
fession där det krävs skickliga sjuksköterskor  för att klara det arbete sjuksköterskan är 
satt att  sköta. För  framgång  i omvårdnad, handledning och utveckling är den  lärande 
miljön central. En miljö där teori, praktik, forskning och reflektion vävs samman och där 
stöd, samverkan och professionell utveckling är  ledstjärnor. Avhandlingen visar att en 
ökad samverkan mellan vårdverksamhet och universitet/högskola är nödvändig  för att 
sjuksköterskeutbildningen och omvårdnadsarbetet  skall kunna anpassas  till hälso‐ och 
sjukvårdens ökade krav. Avhandlingens resultat kan användas som grund för fortsatta 
diskussioner med  hänsyn  till  omvårdnadsvetenskap  och  beslut  kring  sjuksköterskans 
arbete såväl i utbildningssammanhang som i vårdverksamhet. 

 
Nyckelord: Sjuksköterska, profession, omvårdnad, handledning, utveckling, erfarenhet, 
tillfredsställelse,  stöd, handledare, handledningsmodell,  sjuksköterskestudent,  intervju, 
frågeformulär  
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ABSTRACT IN ENGLISH 

Hallin  K.  (2009)  Being  a  nurse  –  A  study  of  the  nursing  profession  regarding  nursing, 
preceptoring and development. Östersund, Sweden: Mid Sweden University, Department of 
Health Sciences. ISBN 978‐91‐86073‐32‐9.   

 

The overall aim of this thesis was to elucidate Registered Nurses’ (RNs) experiences of 
the nursing profession  regarding nursing, preceptoring and professional development. 
The  thesis  includes  two qualitative studies  (I,  II) and  two quantitative studies  (III,  IV). 
Fifteen RNs were interviewed six years after graduation (I, II). These nurses were among 
the  first  in  Sweden  to  graduate  from  the  3‐year  Bachelor  programme  in  nursing. 
Preceptors for nursing students in clinical education answered a questionnaire regarding 
experiences of the preceptor role before/after the introduction of a preceptor model (III, 
IV). In the studies related to preceptoring 113 RNs participated in 2000 (III), and 109 (III) 
respectively  142  (IV) RNs participated  in  2006, with  similar  response  rates of  roughly 
71% (III, IV). A content analysis (I, II), and statistic analysis (III, IV) were performed.  

The analysis showed that RNs graduates from the Bachelor programme  in nursing, 
with six years nursing experience, had found their niche (II). None regretted the choice 
of profession. Several were under stimulated at the same time as they oscillated between 
strain  and  stimulation  (I)  and  between  obstacles  and  opportunities  (II).  The majority 
thought that growing old in nursing could prove to be difficult (I, II). The introduction of 
the preceptor model, with its support to both nursing students and preceptors, showed 
how  to  organize  co‐operation  between  preceptors  and  teachers  (III)  successfully.  The 
majority  of  the  preceptors  were  satisfied  with  the  support  they  had  received  and 
experienced a  feeling of confidence  in  their  role as preceptor  (III). However,  specialist 
nurses and non‐specialist‐nurses valued nursing students differently (IV).  The necessity 
of adopting focused learning emerged as a pattern (I, II, III, IV). 

The results of the thesis show that RNs work in a complex profession that demands 
skilled  nurses  to  accomplish  the  tasks  they  are  required  to  perform.  To  successful 
nursing, preceptoring and development the teaching environment is pre‐dominant. It is 
an environment where theory, practice, research, feedback and reflection are interwoven 
and where  support,  co‐operation  and professional development  are  the guiding‐stars. 
The  thesis  shows  an  increased  co‐operation  between  the  healthcare  organization  and 
university  is necessary  in order  to  adapt  the nursing  education  and profession  to  the 
ever  increasing demands  in health  care. The  results of  the  thesis are a  contribution  to 
continued discussions regarding nursing science and RN’s work from both educational 
and health care context.  
Keywords:  Registered  Nurse,  profession,  nursing,  preceptoring,  development, 
experience, satisfaction, support, preceptor, preceptor model, nursing student, interview, 
questionnaire 
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INLEDNING 
 
Denna avhandling har sitt fokus på sjuksköterskeprofessionen avseende 
omvårdnad, handledning och utveckling. Under de senaste decennierna 
har sjuksköterskeprofessionen i Sverige liksom i övriga världen genom‐
gått påfallande  förändringar.  I och med hälso‐ och sjukvårdens snabba 
utveckling med hög teknologi, kortare vårdtider för patienter på sjukhus 
tillika  nedskärningar  av  vårdpersonal  har  sjuksköterskans  förutsätt‐
ningar  i  omvårdnadsarbetet  ändrats  (Aiken m.fl.  2001, Hertting m.fl. 
2004). Förändringarna har medfört ökade krav och hög arbetsbelastning, 
vilket i sin tur har lett till konsekvenser i patientvården (Aiken, Clarke & 
Sloane  2002a,  Aiken  m.fl.  2002b,  2008,  Sundin  m.fl.  2007).  Arbetsbe‐
lastningen  har  också  påverkat  handledning  av  sjuksköterskestudenter 
(Öhrling  &  Hallberg  2001, Myrick  &  Yonge  2004,  Hautala,  Saylor  & 
OʹLeary‐Kelley 2007), sjuksköterskors professionella utveckling (Sjögren 
m.fl.  2005)  och  sjuksköterskors  egen  hälsa  (Gillespie  &  Melby  2003, 
McVicar 2003, Billeter‐Koponen & Freden 2005, Glasberg 2007). Allt fler 
nationella och  internationella  studier visar  att  sjuksköterskor upplever 
frustration i arbetet och att många lämnar eller har tankar på att lämna 
vårdsektorn  (Aiken  m.fl.  2002a,  Atencio,  Cohen  &  Gorenberg  2003, 
Gardulf m.fl.  2005, Morrell  2005,  Sheward m.fl.  2005,  Flinkman m.fl. 
2008). I studierna framträder allvarliga problem som behöver ytterligare 
fördjupning.  
 

Förändringar  i  sjuksköterskeutbildningen  och  omstruktureringar  inom 
hälso‐ och sjukvård har  fått  följdverkningar  för verksamma sjuksköter‐
skor. Sjuksköterskeutbildningen skall  tillgodose vårdsektorns behov av 
sjuksköterskor med  rätt  kompetens  (SFS  1998:513,  SOSFS  2005). Efter‐
som behovet av kompetens förändras över tid råder ofta en diskrepans 
mellan  vad  utbildningsanordnare  och  avnämare  ser  som  nödvändig 
kvalifikation. Universitet och högskolor utbildar  sjuksköterskor utifrån 
målen för yrkesexamen och målen för akademisk examen men får kritik 
för  att  ha  för  lite  fokus  på  samhällets  behov  och  sociala  förändringar 
(Högskoleverket  2007:23).  Samtidigt  som  vårdplatser  inom  den  slutna 
vården har minskat har behovet av studentplatser ökat. Eftersom hand‐
ledning av sjuksköterskestudenter ingår i sjuksköterskeprofessionen och 
uppgiften utförs utan självklar avlastning i omvårdnadsarbetet, behöver 
sjuksköterskor  stöd  från  universitet/högskola,  i  synnerhet  då  sjukskö‐
terskestudenter  har  svårt  att  uppnå  målen  i  kursplanen  (Öhrling  & 
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Hallberg 2001, Yonge m.fl. 2002a). Som sjuksköterska, arbetsledare och 
universitetslärare under mer än tre decennier har jag intresserat mig för 
att  försöka  se helheten  i  sjuksköterskans arbetsfält vad gäller omvård‐
nad,  handledning  och  utveckling.  Dessa  grundstenar  är  svåra  att 
särskilja  och  torde  påverka  varandra.  De  byggs  upp  under  sjukskö‐
terskeutbildningen och kan  förstärkas  eller  försvagas  i det kommande 
arbetet.  
 

I  december  2007  fanns  i  Sverige  135 100  legitimerade  sjuksköterskor 
under 65 år, varav 98 400 var sysselsatta  inom hälso‐ och sjukvård, och 
årligen förväntas ungefär 4 000 sjuksköterskor examineras vid Sveriges 
lärosäten (URL 1, 2). Arbetsmarknaden för sjuksköterskor bedöms 2008 
vara i balans (URL 3) men stora pensionsavgångar väntas samtidigt som 
fler äldre kommer att behöva vård. Framtida rekrytering till vårdutbild‐
ningar kan också bli bekymmersam. Med små ungdomskullar kommer 
marknadsföringen  att  ske  i  konkurrens  med  andra  utbildningar. 
Sammantaget är det ytterst angeläget att attrahera motiverade studenter 
till  sjuksköterskeutbildningen  och  att  försöka  behålla  redan  utbildade 
sjuksköterskor i omvårdnadsarbetet. I den ansträngningen behövs sam‐
verkan mellan utbildare och vårdverksamheter. 
 

Det finns få universitet och högskolor som under 2000‐talet har följt upp 
sina examinerade sjuksköterskor eller som har följt upp samverkan med 
de  sjuksköterskor  som  handleder deras  sjuksköterskestudenter  i  verk‐
samhetsförlagd  utbildning.  Avhandlingen  som  fokuserar  på  sjukskö‐
terskeprofessionen har därför två huvudfrågor: 
 
• Vilka erfarenheter har erfarna sjuksköterskor med en treårig akade‐

misk utbildning avseende professionellt arbete och utveckling? 
• Vilka  erfarenheter  har  sjuksköterskor  av  att  vara  handledare  för 

sjuksköterskestudenter i treårig akademisk utbildning? 
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BAKGRUND   

 
Sjuksköterskeutbildning   
 

Grundutbildningen i olika länder ger efter egna riktlinjer baskunskaper 
och  färdigheter  för  omvårdnad  för  att  därefter  ge  sjuksköterskor 
möjlighet till specialistutbildning och forskarutbildning. Såväl nationellt 
som internationellt har sjuksköterskeutbildningen genomgått en process 
från  traditionell  yrkesutbildning  (Diploma)  till  högskole‐/universitets‐
utbildning  (Bachelor/Baccaleurate). Att  vara  legitimerad  sjuksköterska 
s.k.  ”Registered Nurse” kan  innefatta  flera utbildningsnivåer  som  inte 
alltid  preciseras  i  vetenskapliga  artiklar.  Sjuksköterskeutbildningen 
(Bachelor/Baccaleurate)  är  internationellt mestadels  tre‐  eller  fyraårig, 
fyraårig  ifall allmänna ämnen  läses  första året. Lägre nivåer betecknas 
”Diploma”  (ca  3  år)  och  ”Associate  Degree”  (2‐3  år)  och  är  oftast 
förlagda  till  college, medan  utbildningar motsvarande  ”Bachelor  och 
Baccaleurate”  som  regel  är  förlagda  till  universitet  (Catalano  2003, 
Huston  2006, URL  5,  6,  7). Nämnda utbildningar kan,  trots  att de har 
olika  befattningsbeskrivningar,  ge  legitimation  och  benämnas  ”Regis‐
tered  Nurse”.  Innebörden  av  legitimationen  skiljer  sig  mellan  olika 
länder.  
 

I vissa nordiska  länder har utvecklingen  av  sjuksköterskeutbildningen 
med  efterföljande högre utbildning varit  intensiv. Finland och  Sverige 
ses som föregångsland och nu fortsätter denna utveckling även i Norge 
och  Danmark.  Genom  stort  motstånd  till  förändrad  sjuksköterske‐
utbildning  hade Danmark  lärlingssystemet  kvar  till  långt  in  på  1990‐
talet  (Eriksson 2001).  I Sverige har sjuksköterskeutbildningen under de 
senaste  decennierna  genomgått  flera  genomgripande  förändringar, 
exempelvis  1993  då  utbildningen  blev  treårig  och  involverades  i 
universitet/högskola (Kapborg 1998, Eriksson 2001). Intagningskravet på 
gymnasial  vårdkompetens  slopades  samtidigt  som  studenter  gavs 
möjlighet  till  akademisk  utbildning  motsvarande  kandidatexamen 
(Bachelor of Science in Nursing). Insatserna har varit många för att göra 
utbildningen  yrkesrelevant  (SOSFS  2005)  och  anpassad  till Högskole‐
förordningens  föreskrifter  och  examenskrav  (SFS  2006:1053)  tillika 
Högskolelagen  (SFS  1992:1434)  och  EU  direktiv  (DS  1992:34).  Föränd‐
ringen avseende Bolognaprocessen som gjordes i Högskoleförordningen 
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juni 2006, medförde beslut om att examina skulle placeras  in på någon 
av  nivåerna  grundnivå  (grundutbildning),  avancerad  nivå  (specialist‐
utbildning) och forskarnivå (SFS 2006:1053). Målsättningen var att olika 
högskoleutbildningar  i  Europa  skulle  bli mer  jämförbara  och  därmed 
underlätta rörligheten för studenter och yrkesaktiva  i de 46  länder som 
idag omfattas av det europeiska  samarbetet. Samtidigt med ändringen 
av  de  tre  utbildningsnivåerna  infördes  också  ett  europeiskt  poäng‐
system, högskolepoäng som är förenligt med European Credit Transfer 
System (ECTS) där ett läsår motsvarar 60 högskolepoäng (60 ECTS). 
 

Sveriges  lärosäten  tillåts  profilera  sig  genom  att  utforma  egna 
utbildnings‐ och kursplaner  (Furåker 2001).  Icke desto mindre  ska alla 
lärosäten  styra  sjuksköterskestudenter  till  livslångt  lärande,  till  att 
kunna se helheter och möta ständiga förändringar. Förutom kunskaper 
och  färdigheter  skall  grundutbildningen  ge  studenten  förmåga  till 
problemlösning,  självständig  och  kritisk  bedömning  och  förmåga  att 
diskutera  information på vetenskaplig nivå  (SFS 1992:1434). Emellertid 
visar  Högskoleverkets  återkommande  utvärderingar  att  det  har  varit 
svårt  att  göra  utbildningen  högskolemässig,  framförallt  den  verksam‐
hetsförlagda utbildningen (Högskoleverket 1996:7, 2000:5, 2007:23).  
  

Sjuksköterskeprofessionen 
 

Begreppet  profession  kan  sammanfattas med  följande  faktorer:  arbete 
med  legitimation  som  kräver  högre  utbildning,  arbete  med  eget 
ansvarsområde  och  autonomi  samt  arbete  som  styrs  av  riktlinjer  och 
etisk  kod  (Bentling  1992).  Professionalitet  handlar  om  att  behärska 
funktionen och  rollen, medan  identitet handlar om upplevelsen  av  att 
tillhöra en profession, dess roll och funktion (Killén & Larson 2008). Att 
vara medlem av en profession innebär att ha ansvar för att utveckla de 
områden som professionen innefattar (Shearer, Nicoll & Reed 2004). 
 

Sjuksköterskeprofessionens framväxt, från grundandet av modern sjuk‐
vård  genom  Florence  Nightingale,  1820‐1910,  (Hamrin  1997)  till  att 
sträva  efter kraven på  forskningsanknuten omvårdnad, har varit både 
lång och mödosam  (Conway 1983, Monnig 1983, Walker 1983, Shearer 
m.fl. 2004). Allt sedan Nightingale började sin vårdverksamhet 1853 och 
starten  av  första  sjuksköterskeskolan  1860  har  omvårdnadens  centrala 
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delar  diskuterats  samt  förklarats  utifrån  olika  modeller  och  teorier 
(Conway 1983, Walker 1983, Shearer m.fl. 2004).  
 

I mitten av 1900‐talet började teorierna växa fram som en reaktion på att 
läkarna  tog  över  omvårdnaden,  vilket  ledde  till  att  det  blev  en 
medicinsk  dominans  med  otillfredsställande  vårdkvalitet.  Sjuksköter‐
skorna  ville  klargöra  sina  arbetsuppgifter  och  omvårdnadens  fokus 
(Monnig  1983,  Shaw  1993,  Shearer m.fl.  2004). Emellertid  har  det  hos 
företrädare  inom  hälso‐  och  sjukvården  varit  svårt  att marknadsföra 
omvårdnadens grundidéer och sjuksköterskans expertkunnande. Frigö‐
relsen från den medicinska modellen med sjuksköterskan som  läkarens 
assistent har varit svår att avsluta (Öhlen & Segesten 1994). 
 

Sjuksköterskeprofessionen  utvecklas  genom  en  socialiseringsprocess 
som börjar med  formell grundutbildning och  som  fortsätter  i omvård‐
nadsarbetet och återkommande  fortbildningar.  I vilken  takt sjuksköter‐
skan  utvecklas  är  till  stor del  avhängigt  personen  själv  och den miljö 
som råder vid arbetsplatsen (jfr Marton & Booth 2000). Formell kompe‐
tens uppnår individen genom utbildning och dokumenterad erfarenhet. 
Funktionell kompetens är däremot svårare att mäta då det handlar om 
att utvecklas i arbetet. Ellströms (1992) definition av kompetens kan kort 
sammanfattas med förmågan att framgångsrikt utföra ett arbete. Förmå‐
gan förklarar Ellström (1992) med hjälp av fem faktorer: psykomotoriska 
faktorer  såsom  fingerfärdighet  (handlag),  kognitiva  faktorer  såsom 
förmåga att lösa problem och fatta beslut, affektiva faktorer såsom enga‐
gemang  och  värderingar,  personlighetsfaktorer  såsom  självförtroende 
och  självuppfattning  samt  sociala  faktorer  såsom  samarbets‐,  ledar‐
skaps‐ och kommunikationsförmåga.  
 

Kompetens är mångfacetterat, men kan kortfattat sägas avse samspelet 
mellan  en  individs  förmåga  och  en  viss  uppgift/ett  visst  arbete.  I 
socialstyrelsens  senaste beskrivning  av  kompetenskraven  för  en  legiti‐
merad sjuksköterska presenteras  tre huvudsakliga kompetensområden: 
omvårdnadens  teori  och praktik,  forskning, utveckling  och utbildning 
samt  ledarskap  (SOSFS  2005).  Här  poängteras  också  vikten  av  att 
sjuksköterskan är medveten om sina styrkor och svagheter samt värnar 
om sin personliga och professionella utveckling. 
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Forskning  under  2000‐talet  visar  att  sjuksköterskors  syn  på  den 
profession som de är verksamma i har samband med deras kompetens. 
Inte  helt  oväntat  är  det  enligt  Wynd  (2003)  de  erfarna,  högutbil‐
dade/specialistutbildade  och  de  som  arbetar  inom  ett  specialområde 
som skattar högst  i skalor med professionsvariabler. Det som vägleder 
sjuksköterskan  i  hennes  tankar  och  handlingar  är  hennes  värderingar 
utifrån professionsbegreppet autonomi, dvs. att vara självbestämmande 
och  oberoende  (Fagermoen  1997).  Enligt  Furåker  (2008)  ses  också 
helhetsansvaret  i omvårdnaden  som  en viktig del  i den professionella 
rollen.   
 

Omvårdnad 
 

Omvårdnad som en växande disciplin har en grund i skötsel, hantverk, 
moraliska  förpliktelser  och  erfarenhetskunskap  (Shaw  1993).  Samman‐
taget är sjuksköterskans arbete avhängigt integreringen av omvårdnads‐
processen, forskningsprocessen och lärandeprocessen. Den legitimerade 
sjuksköterskan har ansvar för att utföra individanpassad god och säker 
vård  utifrån  helhetssyn  och  med  grund  i  vetenskap  och  beprövad 
erfarenhet (SOSFS 2005). Sjuksköterskan skall stödja och hjälpa personer 
att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och  lindra  lidande 
(SSF 2007). Oavsett verksamhetsområde och vårdform skall sjuksköter‐
skans  arbete  följa  etisk kod  (SSF  2007),  lagar och  förordningar  (Raadu 
2008),  föreskrifter om bland annat  läkemedelshantering  (SOSFS 2000:1) 
och  kvalitetssystem  (SOSFS  1996:24).  Hälso‐  och  sjukvårdslagen  (SFS 
1982:763)  och  patientjournallagen  (SFS  1985:562)  är  viktiga  styrdoku‐
ment, även om lagarna i första hand reglerar arbetsgivarens ansvar.  
 

Enligt  Kim  (2000)  har  varje  sjuksköterska  en  personlig  omvårdnads‐
kunskap som är utvecklingsbar, dynamisk och  ideografisk. Sjuksköter‐
skors syn på kunskap och förmåga varierar med utbildning, erfarenhet 
och arbetsplats. Som exempel visar studier att sjuksköterskor i kommu‐
nal hälso‐  och  sjukvård graderat  omvårdnadskunskap  som mer viktig 
än medicinsk vetenskap medan  sjuksköterskor  inom  akutsjukvård har 
graderat  tvärt  om  (Danielson &  Berntsson  2007).  Löfmark,  Smide  och 
Wikblad  (2006)  fann  att  sjuksköterskor  med  mindre  än  fem  års 
erfarenhet  bedömt nyexaminerades  förmågor högre  jämfört med  sjuk‐
sköterskor med mer än fem års erfarenhet.  
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Svensk  forskning  visar  att  sjuksköterskor  har  svårt  att  beskriva  inne‐
hållet  i  sitt  arbete  (Furåker  2008).  Huvuduppgiften  är  visserligen  att 
vårda patienter men ofta tas omvårdnadsbeslut enligt andrahands eller 
t.o.m.  tredjehands  information.  Sjuksköterskor  ser  sig  själva  som 
”spindeln  i  nätet”  där  en  stor  del  av  dagen  åtgår  till  att  samordna 
uppgifter;  planera,  organisera,  kontrollera  och  dokumentera.  Det 
administrativa  arbetet  har  ökat  avsevärt  och  de  anser  sig  utföra  både 
sekreterares och läkares arbete (Furåker 2008).  
 
Många  faktorer  inverkar  på  hur  sjuksköterskor  värderar  och  utför 
omvårdnad. Bland annat har sjuksköterskor ansett det svårt att använda 
forskningsresultat  ”att  evidensbasera”  omvårdnaden.  Under  grund‐
utbildningen förbereds studenter i att vara forskningskonsumenter men 
som  verksamma  sjuksköterskor  upplever  de  hinder  i  tillämpningen 
(Nilsson Kajermo 2004, Meretoja, Leino‐Kilpi & Kaira 2004, Björkström, 
Athlin & Johansson 2008). Lindblad Fridh (2003) visar  i sin avhandling 
att  nyutbildade  specialistsjuksköterskor  inom  intensivvård  inte  var 
efterfrågade  i  förändrings‐  och  kvalitetsarbete.  Visserligen  kunde 
sjuksköterskorna  använda  kunskapen  men  i  så  fall  utan  krav  eller 
belöning  från  arbetsgivaren.  Studier  visar  att  attitydförändringar  kan 
ske  i  takt med  att  det  finns  fler  akademiskt  utbildade  i  ett  arbetslag 
(Koehn  &  Lehman  2008).  Samtidigt  finns  tecken  på  att  just  yngre 
sjuksköterskor  ser  hinder  medan  äldre  är  mer  redo  för  att  forsk‐
ningsanknyta  omvårdnaden  (Gerrish m.fl.  2008).  Emellertid,  var  det  i 
Furåkers  (2008)  intervjustudie, med 15  svenska  sjuksköterskor med  tre 
till 20 års erfarenhet, ingen som nämnde forskningsbaserat arbete.  
 
Det finns ett missnöje bland sjuksköterskor avseende arbetsförhållanden 
och  flertalet  flyktfaktorer kopplar Gardulf och medförfattare  (2008)  till 
ledarskapet. En stor andel av både oerfarna och erfarna sjuksköterskor 
har planer på att lämna professionen eller byta arbetsplats. Som exempel 
kan  nämnas  hälften  av  sjuksköterskor  vid  ett  svenskt  universitets‐
sjukhus (Gardulf m.fl. 2005), en fjärdedel av sjuksköterskor under 30 år 
vid  sjukhus  i Finland  (Flinkman m.fl. 2008) och en  tiondel av  sjukskö‐
terskor med ett års sjuksköterskeerfarenhet utbildade vid 26  lärosäten  i 
Sverige (Rudman, Schüldt‐Håård & Gustavsson 2008:1). Eftersom delta‐
garnas ålder och erfarenhet inte går att jämföra mellan de olika studier‐
na är det svårt att dra ytterligare slutsatser. Emellertid är problemet med 
stor  sjuksköterskeomsättning  känt  i många  länder  (Aiken m.fl.  2001, 
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Aiken m.fl. 2002a), vilket antas äventyra inte bara omvårdnadskvaliteten 
utan också vårdutveckling och handledning.  
 
 

Handledning 
 

Handledning  av  sjuksköterskestudenter  har  i  Sverige  successivt  över‐
tagits  av  sjuksköterskor;  en uppgift  som  för  ca  15  år  sedan utan  extra 
stöd överfördes  från vårdlärare. Sjuksköterskor har därefter ofta utfört 
handledningsuppgiften ensam i parrelation med studenten och i kombi‐
nation med omvårdnadsarbetet. 
 

Det finns en snårighet bland benämningar på den person som handleder 
studenter  i  verksamhetsförlagd  utbildning.  I  internationell  litteratur 
förekommer bland annat begreppen ”supervisor, mentor och preceptor” 
ofta  synonymt.  I  nationell  litteratur  används  begreppen  yrkeshand‐
ledare,  praktikhandledare,  personlig  handledare  och  arbetsplatshand‐
ledare synonymt. I den här avhandlingen har personlig handledare och 
’preceptor’  valts  då  handledning  gäller  dagligt  individuellt  stöd  till 
student  och  inbegriper  undervisning,  reflektion,  återkoppling  och 
bedömning  (Yonge  m.fl.  2007).  Handledaren  fungerar  som  en 
professionell förebild med uppgift att stimulera och följa upp studenten 
i dennes personliga och professionella utveckling (Mogensen m.fl. 2006). 
Handledaren  behöver  ha  bred  kunskapsbas  och  vara  trygg  i 
sjuksköterskerollen  (Benner m.fl.  1999),  vara uppdaterad  kring  aktuell 
utbildning  och  ha  förmåga  att  bedöma  studenters  kunskapsnivå  och 
självständighetsgrad (Linder 1999). Sjuksköterskor som visar intresse för 
handledningsuppgiften  uppnår  lättare  bra  student-handledarrelation 
(Myrick & Yonge 2004, Brammer 2006) och handledarutbildningskurser 
bidrar  till  att  handledare  känner  större  säkerhet  (Watson  2000).  Ett 
observandum är att det vid vårdenheter där  turordningssystem  tilläm‐
pas kan handledarfunktionen bli påtvingad så att sjuksköterskor får en 
pedagogisk roll som de kanske varken vill ha eller har utbildning för.  
 

Att  vara  handledare  i  en  sjukvård med  personalminskning  och  stora 
studentgrupper har blivit en  resurs‐ och kvalitetsfråga  (Carmnes 2000, 
Öhrling  2000,  Öhrling  &  Hallberg  2001).  Studier  visar  att  flertalet 
sjuksköterskor  upplever  handledningsuppgiften  stimulerande  och 
utvecklande  (Landmark  m.fl.  2003,  Shannon  m.fl.  2006),  men  också 
kravfylld  och  tidskrävande  (Yonge  m.fl.  2002b,  Hautala  m.fl.  2007). 
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Handledaren  skall  i  sitt  dagliga  omvårdnadsarbete  styra  inlärningen 
utifrån  studentens  behov,  utbildningsnivå  och  den  fas  i  inlärnings‐
processen  som  studenten  befinner  sig  (Öhrling  2000, Granum  2001).  I 
handledarens uppgift  ingår  att  avsätta  tid  för  förberedelser,  genomfö‐
randen  och  uppföljningar  tillsammans  med  student  (Pilhammar‐
Andersson 1997, Lauvås & Handal 2001). Reflektion, återkoppling och 
bedömning är centrala  inslag för att överbrygga gapet mellan teori och 
praktik (Schön 1987, Yonge m.fl. 2007). Lauvås och Handal (2001) lägger 
stort  ansvar  på  handledaren  att  bistå  studenten  medan  Webb  och 
Shakespeare  (2008)  lägger  stort  ansvar på  studenten  att bygga upp  en 
förtroendefull  relation med  sin  handledare.  Studenten  har  ansvar  för 
lärandet och för att visa sina förmågor i vårdsituationer så att det inger 
trygghet hos handledaren  (Webb & Shakespeare 2008). Studenten skall 
vara initiativrik och väl förberedd kunskapsmässigt och ha ett problem‐
lösande förhållningssätt (Eaton, Henderson & Winch 2007).  
 

Det är  inte alltid möjligt att endast erfarna  sjukskötersor  får uppgiften 
att vara handledare  (Landmark m.fl. 2003). Å andra  sidan kan erfarna 
sjuksköterskor ha annan teoretisk bakgrund än sjuksköterskestudenter i 
treårig högskoleutbildning, vilket medför att studenter kan ha svårt att 
få  hjälp  med  att  omsätta  vissa  teoretiska  kunskaper  såsom  vård‐
planering  (Thorell‐Ekstrand  &  Björvell  1995),  dokumentation  (Florin, 
Ehrenberg & Ehnfors 2005) och forskningsanknytning (Nilsson Kajermo 
2004). Sjuksköterskestudenter har under åren varit kritiska till innehållet 
i utbildningen. Exempelvis har de haft svårt att se omvårdnad som sitt 
eget kunskapsfält (Danielson 1992, 2001, Rognstad, Aasland & Granum 
2004)  eller  ansett  att  lärare  betonat  beteendevetenskap  medan  deras 
handledare  framhållit  naturvetenskap  (Lindberg‐Sand  1996,  Linder 
1999). De studenter som deltagit i ovan nämnda studier är förmodligen 
handledare för sjuksköterskestudenter idag.  
 

Sjuksköterskor har stort behov av att få stöd i handledningsuppgiften av 
universitetslärare,  arbetsledare och kollegor  (Hutchings, Williamson & 
Humphreys 2005, Kneafsey 2007, McCarthy & Murphy 2008). De känner 
sig  ensamma  i  att  klara  uppgiften  och  har  svårt  att  avsätta  tid  för 
diskussion  och  reflektion  (Öhrling & Hallberg  2001).  Speciellt  bekym‐
mersamt är det då studenter är tillbakadragna och oengagerade (Watson 
2000, Yonge m.fl.  2002b, Webb &  Shakespeare  2008)  eller  är  teoretiskt 
dåligt  förberedda  (Hautala  m.fl.  2007,  Luhanga,  Yonge  &  Myrick 
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2008ab). Bedömningen av studenter har också blivit mer komplicerad  i 
och med  inträdet  i högskolan  (Löfmark & Thorell‐Ekstrand 2000, 2004) 
och  röster höjs med krav på  att  sjuksköterskestudenter bör  testas vad 
gäller kunskap, engagemang och språk före verksamhetsförlagd utbild‐
ning  (Yonge m.fl. 2002a). Vid bedömning av svaga studenter upplever 
handledare  osäkerhet  t.o.m.  ångest  och  ilska  (Luhanga  m.fl.  2008a). 
Instruktioner  från  utbildningshåll  inför  bedömningssituationer  är  inte 
alltid  tillräckliga  och många  handledare  följer  heller  inte  rekommen‐
derade  strategier  (McCarthy  &  Murphy  2008).  För  att  ”skydda” 
studenter  kan  vissa  handledare  förhandla  om  målen  och  låta  dem 
passera (Öhrling & Hallberg 2001, Luhanga m.fl. 2008b).  
 

Handledningsmodeller utvecklas  för att på bästa sätt  förbereda och ge 
stöd till studenter och handledare. Budgen och Gamroth (2008) har i sin 
litteraturstudie, med  avgränsning  till  engelska  språket  och  åren  1995‐
2006, identifierat tio varianter av handledningsmodeller med varierande 
fördelar och nackdelar för student och handledare. Modellerna har olika 
konstellationer  allt  ifrån  att  det  är  universitetslärare,  som  vägleder 
studenter  enskilt  eller  i  grupp  i  patientnära miljö  till  att  verksamma 
sjuksköterskor  utan  stöd  från  universitetslärare  har  hela  ansvaret  för 
studentens verksamhetsförlagda utbildning.  Samverkansformer mellan 
vårdverksamhet och universitet/högskola prövas, men fortfarande finns 
det  få  uppföljningsstudier  (Eaton  m.fl.  2007).  De  studier  som  finns 
rapporterar dock övervägande positiva  resultat; exempelvis  införandet 
av  koordinator  för  att  organisera  praktikplaceringar  (Drennan  2002) 
liksom  en  handledningsmodell  som  är  anpassad  för  problembaserat 
lärande  (Ehrenberg & Häggblom 2007).  I Australien har en modell  för 
samverkan mellan  institution  och  sjukhus  bidragit  till  ökad  arbetstill‐
fredsställelse hos sjuksköterskor (Henderson, Heel & Twentyman 2007). 
I Finland har Häggman‐Laitila, Eriksson och Meretoja (2007) förtestat en 
väl  beskriven  handledningsmodell med  positivt  utfall. Modellen  pre‐
ciserar  inte enbart handledningsprocessen utan också dess  innehåll och 
förutsättningar.  
 

Utveckling 
 

Professionell utveckling är en kontinuerlig, individuell och lång process 
som  startar  med  utbildning  och  som  fortsätter  hela  arbetslivet. 
Arbetsplatsen  ses  som  mycket  värdefull  i  sjuksköterskans  fortsatta 
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utveckling (Gerrish & Ferguson 2000). Här är reflektionsmöjligheter och 
yrkesmässig omvårdnadshandledning  av  stor betydelse  (Gustafsson & 
Fagerberg  2004,  Begat,  Ellefsen  &  Severinsson  2005).  Sjuksköterskors 
tillträde  till  specialistutbildningar  och  forskarstudier  har  ändrats mar‐
kant genom ökade krav på teoretisk grundkompetens. Förändringen har 
varit  gynnsam  för  dem med  gymnasie‐  och  högskoleutbildning, men 
mindre gynnsam för andra.  
 

I  stället  för professionell utveckling  används många gånger begreppet 
kompetensutveckling, vilket  enligt Ellström  (1992)  är de  åtgärder  som 
syftar  till att öka personens handlingsförmåga  i  relation  till en specifik 
uppgift,  situation  eller  kontext.  I valet  av  fortbildning  fann Rönnqvist 
(2001) två huvudtyper av strategier; en integrerad som ger förutsättning 
för  att  upprätthålla  balans  mellan  olika  kunskapsformer  och  en 
utbildningsdriven  som  snarare  ger  en  obalans  med  effekt  enbart  på 
individnivå.  Ellström  uttrycker  det  som  att  utbildade  kan  ha  kompe‐
tenser som arbetsgivaren inte utnyttjar eller som inte krävs för att utföra 
arbetet. Omvänt  kan  arbetet  kräva  kvalifikationer  som  individen  inte 
har  kompetens  för  (Ellström  1992).  Rönnqvist  (2001)  anser  att  vård‐
enheters  strategier  för kompetensutveckling  i hög grad bör utformas  i 
samspel mellan ledning, yrkesgrupper och omvärld. Beklagligtvis sågs i 
hans  avhandling  ett  mönster  där  sjuksköterskor  i  sin  kompetens‐
utveckling  bortprioriterades  till  förmån  för  läkarnas  kompetensut‐
veckling. 
 

I sjuksköterskors utveckling har andras förväntningar och uppfattningar 
stor  betydelse,  liksom  det  stöd  som  sjuksköterskorna  får  i  form  av 
acceptans,  assistans  och möjlighet  till  återkoppling  (MacIntosh  2003). 
För många  nyexaminerade  sjuksköterskor,  kan  socialiseringsprocessen 
och samarbetet med etablerade kollegor än idag vara svår. I vårdmiljöer 
med starkt rotade rutiner är det som ”ny” inte lätt att göra sin röst hörd 
(Mooney  2007).  Författarna  till  en  nyligen  publicerad  australiensisk 
studie menar att utbildningsplaner bör  innehålla moment som  förbere‐
der studenter  i att möta motgångar och dålig uppbackning från etable‐
rade kollegor (Kelly & Ahern 2008).  
 

För  att  få  en uppfattning om  sjuksköterskors utveckling  efter  sjukskö‐
terskeutbildningen  behövs  uppföljningsstudier. Dessvärre  görs  sådana 
utvärderingar  för  sällan  i  Sverige  (Högskoleverket  2006).  Enligt 
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Högskoleverket är uppföljning av  tidigare studenter en viktig ansvars‐
uppgift för universitet och högskola, en rutin som bör vara självklar om 
än krävande. Ett universitet i Australien skickade efter sex år enkäter till 
fem  kohorter  sjuksköterskor  som  hade  examinerats  under  åren  1998‐
2002  (Pelletier,  Donoghue  &  Duffield  2005).  Resultaten  visade,  med 
observans för ett bortfall på 53‐70% i de olika kohorterna, att hälften av 
de  151 deltagarna var ointresserade  av  fortbildning. Däremot hade de 
under de  senaste  två åren bytt arbete  för att  få  större arbetsglädje och 
bättre  familjesituation.  Framgångsrika  var  de  studier  som  gjordes  när 
sjuksköterskeutbildningen  i England  akademiserades  s.k. Project  2000, 
då ett antal uppföljningsstudier blev vägledande för fortsatt utveckling 
av  utbildnings‐  och  introduktionsprogram.  Resultaten  visade  att 
sjuksköterskorna  kände  sig  inledningsvis  dåligt  förberedda  och  hade 
brister  i både klinisk och arbetsledande  förmåga  (Maben & Clark 1998, 
Wheeler, Cross & Anthony 2000). Däremot  framkom att sjuksköterskor 
hade god analytisk  förmåga och känsla  för  teamarbete. De hade också 
kapacitet att klara ständig utveckling och livslångt lärande (Jasper 1996). 
Eventuella brister i teknisk förmåga åtgärdade sjuksköterskor på kort tid 
under inskolning (Maben & Clark 1998, Gerrish 2000, Gerrish, Ashworth 
& McManus 2000, Gerrish & Ferguson 2000).  
 

Vid  ett  par  svenska  högskolor/universitet  har  några  forskare  följt 
sjuksköterskor  med  treårig  utbildning  upp  till  fem  år  efter  examen 
(Fagerberg & Kihlgren  2001, Fagerberg  2004, Björkström,  Johansson & 
Athlin 2006, Björkström m.fl. 2008). Sexton  sjuksköterskor  intervjuades 
vid  två  tillfällen,  efter  två  och  fem  år  (Fagerberg  &  Kihlgren  2001, 
Fagerberg 2004). Resultaten från uppföljningen, två respektive fem år, är 
i mångt och mycket samstämmiga med de engelska studierna ovan, men 
några tillägg bör göras. I uppföljningen vid två år hade sjuksköterskorna 
olika  perspektiv,  dvs.  utifrån  patient,  arbetsledare,  handledare  eller 
uppgifter  (Fagerberg & Kihlgren  2001) medan  de  i  uppföljningen  vid 
fem år hade utvecklat ett helhetsperspektiv (Fagerberg 2004). Intressant 
är att samma sjuksköterskor vid nämnda uppföljning hade svårt att ge 
vård  av hög  kvalitet när  resurserna  var  otillräckliga  (Fagerberg  2004). 
Att få och ge handledning ansågs viktigt och deras berättelser visade att 
anammat handledningsmönster liknade det som deras handledare hade 
haft  när  de  själva  var  sjuksköterskestudenter  (Fagerberg  &  Kihlgren 
2001).  I  studien  av  Björkström m.fl.  (2008)  vid  uppföljning  tre‐fem  år 
efter  examen  skattade  sjuksköterskor  oväntat  sin  kunskap  och 
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professionella  medvetenhet  lägre  jämfört  med  hur  de  skattade  som 
nyexaminerade.  I  samma  studie  hade  också  intresset  för  att  delta  i 
forskningsprojekt minskat. Intresset för professionell utveckling var lågt 
hos både studenter och verksamma sjuksköterskor. Exempelvis var det 
av  77  deltagare  ett  fåtal  som  nämnde  professionell  utveckling  såväl 
under utbildningen som vid uppföljningen efter  tre‐fem år (Björkström 
m.fl. 2006, 2008). Studierna indikerar vikten av att finna former för att ge 
individuellt  stöd  i  arbetet  och  motivation  för  personlig  utveckling  i 
professionen. 
 

Det  finns  en  pågående  nationell  longitudinell  undersökning  avseende 
sjuksköterskors tillvaro ”LUST”, (Gustavsson m.fl. 2007:1), vars resultat 
blir  intressant att  följa över  tid. Under  fem år  följs 3000  sjuksköterske‐
studenter  utbildade  vid  24  svenska  lärosäten  avseende  karriärval, 
arbetstillfredsställelse  och  ohälsa.  Nyligen  har  resultat  från  de  första 
delstudierna  presenterats;  ”baselinemätning”  med  sjuksköterskestu‐
denter  i sista  terminen  (Schüldt‐Håård, Öhlen & Gustavsson 2008) och 
med  sjuksköterskor  efter  ett  år  i  professionen  (Rudman m.fl.  2008:1). 
Cirka  två  av  tre  studenter  ansåg  att  utbildningen  i  stor  utsträckning 
bidragit  till deras mognad  i  flertalet  av de områden  som undersöktes. 
Framförallt  gällde mognaden  förmågan  att  vara  kritisk  och  analytisk 
samt förmågan att söka information. Däremot ansåg sig studenterna inte 
lika bra ha utvecklat sitt samhällsengagemang och inte heller förmågan 
att förstå personer från andra kulturer. Hälften av sjuksköterskorna med 
ett  års  erfarenhet  upplevde  arbetet mycket  pressande  och  kände  sig 
utslitna på grund av arbetet. Ungefär 30 % hade varit med om att inte få 
tillgång  till  stöd  från kollegor  trots att  situationen  så krävt. Kvinnorna 
var mer nöjda med sin utbildning jämfört med männen. Det som måste 
beaktas i studierna är att det sammantaget fanns stora variationer i svar 
kopplat  till  olika  lärosäten. Det  fanns  också  skillnader  vid  jämförelse 
mellan  LUST‐studien  och  Högskoleverkets  bedömningar.  Studenter 
kunde bedöma kvaliteten  i sjuksköterskeutbildningen som mycket god 
medan Högskoleverkets  bedömning  kunde  visa motsatsen. Resultaten 
pålyser  därmed  vikten  av  att  varje  lärosäte  kontinuerligt  gör  egna 
uppföljningar.     
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MOTIV FÖR STUDIEN 

Det  finns  idag mycket kunskap om arbetsrelaterad  stress och  sjukskö‐
terskors upplevelser i specifika arbetssituationer. Dessvärre visar littera‐
turen fortfarande brist på kunskap och djupare förståelse för helheten i 
sjuksköterskeprofessionen  i perspektivet av erfarna sjuksköterskor med 
treårig  högskoleutbildning.  Eftersom  kraven  i  sjuksköterskors  arbete 
förändras  över  tid  behövs  återkommande  forskning  i  avsikt  att  ge 
underlag  dels  till  fortsatt  utveckling  av  omvårdnadsvetenskapen  och 
dels till åtgärdsprogram till stöd för arbetsledare, universitetslärare och 
företrädare för hälso‐ och sjukvården.  
 

Högskoleverkets  bedömargrupp  konstaterar  i  sina  återkommande 
utvärderingar  att  det  är  svårt  att  uppfylla  de  krav  som  ställs  på 
verksamhetsförlagd utbildning för sjuksköterskestudenter. Studier visar 
att  det  finns  ett  stort  behov  av  organiserad  samverkan  mellan 
vårdverksamhet  och  universitet/högskola  för  att  överbrygga  gapet 
mellan  teori och praktik. Såväl  internationellt  som nationellt  finns god 
kunskap  om  sjuksköterskors  erfarenheter  av  att  vara  handledare. 
Däremot  finns  fortfarande  kunskapsluckor  kring  samverkansformer 
mellan  handledare  och  universitetslärare.  Problemet  är  att  handled‐
ningsmodeller  oftast  beskrivs  utan  uppföljande  utvärdering.  Vid 
litteratursökning har det inte gått att hitta någon referee‐bedömd studie 
som  beskriver  sjuksköterskors  erfarenheter  av  att  vara  handledare  för 
sjuksköterskestudenter  före  och  efter  införd  handledningsmodell.  Då 
området  är  synnerligen  lite  undersökt  är  det  av  största  vikt  att 
handledningsstöd studeras i högre grad.   
 

Dagens  arbetsförhållanden  inom  hälso‐  och  sjukvård  kräver  sjukskö‐
terskor med hög kompetens och  sjuksköterskor  som kan utveckla och 
forskningsanknyta  omvårdnaden.  Emellertid  visar  studier  att  sjukskö‐
terskor  generellt  har  ett  svagt  intresse  för  professionell  utveckling.  I 
förlängningen  kan  det  bli  bekymmersamt  att  uppfylla  de  krav  som 
patienter kräver  i omvårdnadskvalitet och  som  sjuksköterskestudenter 
kräver i verksamhetsförlagd utbildning. Då professionell utveckling är i 
ständig process behövs återkommande studier. 
 
I  föreliggande  avhandling  är  det  erfarna  sjuksköterskor  med  treårig 
sjuksköterskeutbildning  samt  handledare  till  sjuksköterskestudenter  i 
verksamhetsförlagd  utbildning  som  har  studerats  och  som  fått  ge  sin 
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syn på arbete och utveckling.  I delstudierna som  ingår  i avhandlingen 
står begreppen ”experience” för upplevelse (I, III) och ”perception” för 
uppfattning  (II,  IV). Med upplevelse menas den kunskap och  förmåga 
som sjuksköterskan  får genom att utföra arbeten, delta  i händelser och 
processer, medan ”uppfattning” har grund  i sjuksköterskans  insikt och 
varseblivning,  idéer  och  tankar.  Då  upplevelse  och  uppfattningar 
sammanförs i övergripande beskrivningar benämns de med erfarenhet.  
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SYFTEN  
 
Det övergripande  syftet med denna avhandling har varit att klarlägga 
sjuksköterskors  erfarenheter  av  sjuksköterskeprofessionen  avseende 
omvårdnad, handledning och utveckling.  
 

Delstudie 1:   Syftet  var  att  beskriva  sjuksköterskors  upplevelser  av 
sitt dagliga arbete.  

 
Delstudie II:   Syftet  var  att  belysa  sjuksköterskors  uppfattningar  om 

sitt arbete och sin professionella utveckling sex år efter 
avslutad utbildning. 

 
Delstudie III:   Syftet var att  jämföra sjuksköterskors upplevelser av att 

vara  personlig  handledare  för  sjuksköterskestudenter 
vid  sjukhusavdelningar  år  2000  och  år  2006,  före  och 
efter  infört  handledningsstöd,  och  att  undersöka 
sambandet mellan handledares upplevelser och person‐
/vård karakteristika. 

 
Delstudie IV:  Syftet var att beskriva sjuksköterskors uppfattningar av 

sjuksköterskestudenters studieförberedelser och engage‐
mang  i  verksamhetsförlagd  utbildning  vid  sjukhus‐
avdelningar  samt  att  undersöka  samband  mellan 
sjuksköterskors uppfattningar och person‐/vårdkarakte‐
ristika. 
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DESIGN   

Avhandlingen  har  en  kombinerad  s.k.  ”multimethod”  design,  vilket 
innebär  att  olika metoder  används  för  olika  frågeställningar  (Polit  & 
Beck 2004). För att samla olika sorters data och ge röst åt både det som 
är explicit och  implicit  studerades  två  sjuksköterskegrupper med olika 
ansatser. I delstudie I och II valdes kvalitativ ansats för att studera och 
beskriva mönster  som  visar  hur  erfarna  sjuksköterskor  upplever/upp‐
fattar  sjuksköterskeprofessionen, ett område  som  i början av 2000‐talet 
mestadels  hade  undersökts  kvantitativt.  I  delstudie  III  och  IV  valdes 
kvantitativ ansats för att med hjälp av två tvärsnittsstudier beskriva och 
jämföra  grupper  och  påverkansfaktorer  tillika  sjuksköterskors  upple‐
velser/uppfattningar av att vara handledare för sjuksköterskestudenter, 
ett område som tidigare mest har undersökts kvalitativt. Kombinationen 
av de fyra delstudierna beskrivs översiktligt i figur 1.  
         

  
 
 
  
 
Diskussioner  har  förts  huruvida  det  är  lämpligt  att  kombinera 
kvalitativa  och  kvantitativa  ansatser  som  av  hävd  har  ansetts  vara 
förankrade  i  var  sitt  paradigm.  Leininger  (1994) menar  att  ansatserna 
inte  är  förenliga medan  senare uttalanden menar motsatsen  (Creswell 
2003,  Bryman  2004,  Polit  &  Beck  2004).  Eftersom  det  är  frågeställ‐
ningarna  som  styr metodvalen  och  valet  av metod  ska  anpassas  till 
epistemologi och ontologi, kan kvalitativ och kvantitativ ansats tillhöra 
samma  paradigm  (Creswell  2003),  vara  paradigmobundet  eller  vara 
underordnade flera paradigm (Bryman 2004).  

   2000 + 2006    2006 2003 

Delstudie I + II   Delstudie lll  Delstudie lV 

Typ av ansats 

 Integrerad tolkning 

Kvantitativ

År för datainsamling 

Kvalitativ Kvantitativ

  Figur 1. Kombinerad design för fyra delstudier  
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METOD 

För  att  ta  fasta på personers  erfarenheter  är det  väsentligt  att  försöka 
undersöka hela kontexten hos dem i deras miljö. I delstudie I och II har 
arbetssättet  varit  induktivt  med  avsikten  att  nå  ökad  förståelse  för 
sjuksköterskors  erfarenheter  av  sitt  dagliga  arbete,  sjuksköterske‐
professionen och deras professionella utveckling. I delstudie III och IV 
har arbetssättet varit deduktivt med avsikten att jämföra kunskaper om 
sjuksköterskors  erfarenheter  av  handledarfunktionen.  Det  är  två 
områden  som  behöver  följas  upp  regelbundet  i  takt  med  ändrade 
utbildningsplaner  och  utifrån  Högskoleverkets  utvärderingar  av 
sjuksköterskeutbildningen.  Upprepade  datainsamlingar  från  samma 
population, men med  olika urval,  har  använts  för  att påvisa mönster, 
frekvenser  och  förändringar  vilket  i  viss mån  kan  förutsäga  framtida 
utveckling  (Polit &  Beck  2004).  En  sammanställning  av  delstudiernas 
uppläggning  beträffande  tidpunkt,  urval,  datainsamlingsmetod  samt 
analysmetod visas i tabell 1. 
 
 

Tabell 1.  Fyra delstudier avseende tidpunkt, urval, datainsamlingsmetod och 
analysmetod 

 
* Datainsamling för två delstudier vid samma tidpunkt med olika frågeställningar 
†  Datainsamling för två delstudier vid samma tidpunkt med olika frågeställningar 

Del-

studier 

Tidpunkt för 

datainsamling 

Urval/Deltagare Metod för 

datainsamling 

Analysmetod 

 
    
    I 

 
 
Våren 2003 *  

 
 
20/15  
sjuksköterskor 

 
Intervju  
Frågeformulär om 
person-/vårdkarak-
teristika 

 
Kvalitativ  
innehållsanalys 

 
   
    II 

 
 
Våren 2003 * 

 
 
20/15  
sjuksköterskor 

 
Intervju  
Frågeformulär om 
person-/vårdkarak-
teristika 

 
Kvalitativ  
innehållsanalys 

 
   
 
   III 

 
Våren 2000  

 
 

Våren 2006 † 

 
160/113 
sjuksköterskor 

 
154/109  
sjuksköterskor 

 
Frågeformulär  
före och efter införd 
handledningsmodell/  
handledningsstöd 

 
Deskriptiv statistik 
t-test 
Mann Whitney U-test  
Spearmans rho 
Chi-två test 

 
 
   IV 

 
 

Våren 2006 † 
 

 
 

196/142  
sjuksköterskor 

 
 

Frågeformulär 

 
Deskriptiv statistik 
Anova 
Kruskal-Wallis test 
Spearmans rho 
Chi-två test 
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Min förförståelse i delstudie I och II 
 

Som  sjuksköterska,  arbetsledare,  universitetslärare  och  forskarstude‐
rande  anser  jag mig  väl  insatt  i  vård‐  och  utbildningskontexter. Min 
utbildningsbakgrund  innefattar  sjuksköterskeexamen,  specialistutbild‐
ning  inom  intensivvård,  vårdlärarexamen  och  ytterligare påbyggnads‐
studier.  För  att  hålla mig  uppdaterad  i  utvecklingsfrågor  har  jag  som 
sjuksköterska  och  arbetsledare  vid  kirurgiska  och  intensivvårds‐
avdelningar  och  som  lärare  vid  gymnasie‐  och  högskoleutbildningar 
deltagit  i  åtskilliga  högskolekurser  och  konferenser  i  omvårdnad  och 
pedagogik.  Förförståelsen  för  sjuksköterskeprofessionen  har  varit  till 
stor hjälp vid bearbetningen av materialet, men det har också ställt krav 
på medvetenhet och distansering.  

 
Område för delstudie III och IV 

 
Delstudie III och IV genomfördes vid länssjukhuset i Jämtland med 416 
vårdplatser  och  cirka  2  500  anställda.  Sjukhuset  har  ett  upptagnings‐
område som  innefattar cirka 127 000  invånare som under skidsäsonger 
kan bli det dubbla. Sjukhuset har årligen verksamhetsförlagd utbildning 
(VFU) för cirka 200 sjuksköterskestudenter från ett universitet. För att ge 
studenterna  och  deras  handledare  stöd  i  att  sammanlänka  teori med 
praktiska vårdsituationer började en handledningsmodell ”sjösättas” år 
2000. Modellen beskriver samverkan mellan sjukhuset och universitetet 
och betonar vikten av stöd/support och att studenter och handledare är 
väl  förberedda  och  engagerade.  I  modellen  ingår,  förutom  sjukskö‐
terskestudent,  personlig  handledare,  huvudhandledare,  kontaktlärare 
och klinisk adjunkt (Andersson‐Thorell, Westlund & Athlin 1998). 
 

En  eller  två  personliga  handledare,  sjuksköterskor  med  handledar‐
utbildning  och  minst  två  års  sjuksköterskeerfarenhet  (vid  behov  ges 
dispens),  handleder  studenten  i  dennes  dagliga  studier.  En  huvud‐
handledare, sjuksköterska med handledarutbildning, minst 60 högskole‐
poäng  (hp)  i  omvårdnad  och minst  fem  års  erfarenhet,  ger  stöd  till 
vårdavdelningens  studenter  och  personliga  handledare.  Huvudhand‐
ledaren,  som  samverkar  med  övriga  huvudhandledare,  samlar  varje 
vecka studenter  i grupp (två‐tre  timmar) för reflektion och genomgång 
av  någon  aktuell  omvårdnadssituation.  Kontaktläraren,  sjuksköterska 
och universitetslärare, har vid planering och bedömning  trepartsamtal 
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med student och personlig handledare vid ”sin/sina” vårdavdelningar. 
Klinisk  adjunkt,  sjuksköterska  och  universitetslärare  med  magister‐
kompetens, är pedagogisk resurs för i första hand huvudhandledare och 
vid behov även för personliga handledare (Figur 2). 
 
 

 

Sjuksköterskestudent 
Teoretiskt förberedd, har egna mål och inlärningsplan för VFU 

Eget ansvar för studier 
 
 
 

                                  
                       Kontaktlärare                       Personlig                     Huvudhandledare (1/avd)  
                  Universitetslärare     handledare                   Sjuksköterska 

         Trepartsamtal med                      Sjuksköterska                 Stöd till studenter och 
     student och personlig                       Studentens                    personliga handledare 
                     handledare                       dagliga stöd                   Länk mellan avdelning 
                                                                                                    och universitet                                                              
 
 
 

Klinisk adjunkt 
Universitetslärare 
Pedagogiskt stöd 

 
 

Figur 2.  Handledningsmodell som visar stöd till student och handledare 
  
 
   
  
 

Innan  handledningsmodellen  infördes  efterlystes  en  kartläggning  som 
beskrev  sjuksköterskors  erfarenheter av att vara handledare. Kartlägg‐
ningen planerades bli  jämförelsematerial vid en uppföljningsstudie och 
grundläggande  för  åtgärdsprogram.  Modellen  infördes  vid  16  vård‐
avdelningar där sjuksköterskestudenter i termin 4 och 6 hade VFU i sex 
till  åtta  veckor  vardera.  Ett  samverkansavtal mellan  universitetet  och 
sjukhuset ställde krav på att studenter skulle vara väl  förberedda  inför 
VFU  och  att  aktörerna  i  handledningsmodellen  hade  föreskriven 
kompetens. Universitetet ersatte under åren 2002 till 2006 sjukhuset med 
ca 1 200 kr per student och vecka som stöd i att utveckla handlednings‐
kompetensen  samt  för  att  avlasta  sjuksköterskor  med  handlednings‐
uppgifter.  
  

Sjuksköterskestudenter vid detta universitet tilläts påbörja VFU först när 
de uppnått kraven för specifika tentamina. Inledningsvis hade studenter 
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i  termin  4  en  förberedelsevecka  för  repetition  och  fördjupning  av 
teoretiska  och  praktiska  kunskaper  anpassade  till  utbildningsnivå  och 
aktuell  vårdavdelning.  Med  utgångspunkt  från  kursplan  och  egna 
kunskapsbehov  skrev  studenten  en  inlärningsplan.  Vid  respektive 
avdelning  samlade Huvudhandledaren  avdelningens  studenter  för  en 
första  introduktion  om  patientdiagnoser,  omvårdnadsstrategier,  och 
avdelningsrutiner. För studenter i termin sex fanns samma förberedelse‐
krav men utan  extra  förberedelsevecka. Personliga handledare  inbjöds 
till  informations‐  och  diskussionsträffar  av  klinisk  adjunkt.  Vid  varje 
vårdavdelning  fanns  en  skriftlig  ”Handledningsguide” med  stöd  och 
tips till handledarna, allt  ifrån planering och genomförande till bedöm‐
ning och utvärdering.  
  

Frågeställningar i delstudie III:  
1.   I  vilken  omfattning  skiljer  sig  sjuksköterskors upplevelser  år  2000 

jämfört  med  år  2006  avseende  handledningsförberedelser  och 
samverkan  med  universitetslärare,  kollegor,  avdelningschef  och 
undersköterskor? 

2.  Vilka  samband  finns mellan  sjuksköterskors  person‐/vårdkarakte‐
ristika och deras upplevelser av handledning? 

 
Frågeställningar i delstudie IV: 
1.   Vilken uppfattning har  sjuksköterskor om  sjuksköterskestudenters 

förberedelser  och  studieengagemang  i  verksamhetsförlagd  utbild‐
ning? 

2.  Vilka  skillnader  finns mellan  sjuksköterskors  uppfattningar  i  för‐
hållande till deras olika arbetsplatser vid sjukhuset?  

3.  Vilka  samband  finns  mellan  sjuksköterskors  person‐/vårdkarak‐ 
teristika  och  deras  uppfattning  om  studenters  förberedelser  och 
studieengagemang i verksamhetsförlagd utbildning?  
 

Definitioner i delstudie IV:  
Med  förberedelser menas  att  ha  kännedom  om  lärandemålen,  att  ha 
adekvata teoretiska kunskaper i överensstämmelse med kursplanen och 
att ha kunskaper om avdelningen. Med studieengagemang menas att ta 
ansvar  för  verksamhetsförlagd  utbildning  och  att  finna  lämpliga 
lärsituationer.   
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Tanken bakom att i delstudie IV jämföra svaren från sjuksköterskor vid 
tre  olika  vårdområden  avgränsade  till medicinsk,  kirurgisk  och  akut‐
/barnsjukvård har grund  i att  tidigare  studier visat att  sjuksköterskors 
syn på kunskap och förmåga haft samband med deras arbetsplats (Kim 
2000, Danielson & Berntsson 2007). 
 

Deltagare 
 

Sjuksköterskorna  i  delstudie  I  och  II  var  del  i  ett  större  projekt  vars 
urval  gjordes  1996  och  som  bestod  av  20  sjuksköterskestudenter 
slumpvis utvalda ur  klasslistor med  77 namn  från  två  avgångsklasser 
vid en högskola  i Mellansverige. För denna avhandling valdes  samma 
personer  varav  19  fanns  i  livet. Efter utskick  av  informationsbrev  och 
förfrågan om deltagande kom 15 att  ingå, tretton kvinnor och två män. 
Bortfallet  orsakades  av  att  två  inte  ville  delta  samt  att  en  hade  gjort 
studieuppehåll och en hade sedan fyra år övergått till annat arbete. Tolv 
sjuksköterskor  var  vid  intervjutillfället  2003  bosatta  i  olika  delar  av 
Sverige medan  tre var bosatta  i Norge,  elva  arbetade vid  sjukhus  och 
fyra arbetade inom privat eller kommunal hälso‐ och sjukvård (II). Nio 
sjuksköterskor var grundutbildade och sex specialistutbildade, sju hade 
erfarenhet från en till två arbetsplatser och åtta hade erfarenhet från tre 
till sex arbetsplatser. Sjuksköterskornas ålder varierade från 27 till 55 år 
(median  =  32  år). Deltagarna  är  bland  de  första  i  landet med  treårig 
sjuksköterskeutbildning vid statlig högskola. 
 

Sjuksköterskorna  i  delstudie  III  och  IV  var  handledare  till  sjukskö‐
terskestudenter  vid  16  avdelningar  varav  sex  tillhörde  kirurgisk  sjuk‐
vård (3 allmänkirurgi, 2 ortopedi, 1 gynekologi), sex tillhörde medicinsk 
sjukvård  (5 medicin, 1  infektion), och  fyra  tillhörde akut‐/barnsjukvård 
(1  akutmottagning,  1  intensivvård,  1  anestesi/uppvakning  och  1  barn‐
avdelning). Vid avdelningarna fanns ca 400 sjuksköterskor anställda; 12 
till  40  sjuksköterskor  per  avdelning.  Flest  anställda  fanns  inom 
akut/anestesi/intensivvård  och  en  hjärtavdelning.  Urvalet  av  sjukskö‐
terskor  till  de  båda  delstudierna  hade  samma  inklusionskriterier 
förutom  antalet  handledda  studenter.  Sjuksköterskorna  skulle  ha  75‐
100%  tjänstgöringsgrad  och  skulle  under  de  senaste  två  åren  ha  varit 
handledare  för minst  två sjuksköterskestudenter  i delstudie  III och  för 
minst en sjuksköterskestudent  i delstudie  IV. Vid urvalet  till delstudie 
III  var  det  totalt  160  sjuksköterskor  som  uppfyllde  kriterierna  våren 
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2000  varav  113  (70.6%)  besvarade  frågeformuläret;  våren  2006  var det 
154  sjuksköterskor  som  uppfyllde  kriterierna  varav  109  (70.8%) 
besvarade  frågeformuläret. Vid  urvalet  till  delstudie  IV  var  det  totalt 
196  sjuksköterskor  som uppfyllde kriterierna varav 142  (72.4%) besva‐
rade frågeformuläret (Bilaga 1). Vid båda datainsamlingarna var största 
bortfallet  vid  fyra  vårdavdelningar;  två  inom  vardera medicinsk  och 
kirurgisk  sjukvård.  Svarsfrekvensen  var  störst  vid  område  akut‐/barn 
och lägst vid område kirurgi (Bilaga 1). Trettiofyra sjuksköterskor fanns 
med  i  urvalet  åren  2000  och  2006  varav  24  deltog  vid  båda  datain‐
samlingarna (III). År 2000 fanns vid alla 16 avdelningarna VFU‐platser 
för  termin 4 och  termin 6  studenter, medan det år 2006 vid  specialist‐
avdelningarna  fanns  VFU‐platser  för  endast  termin  sex  studenter.  I 
gruppen  2000  fanns  fler  äldre  och  fler  erfarna  jämfört med  i  gruppen 
2006. I gruppen 2000  (III) varierade sjuksköterskornas ålder från 23 till 
64 år (median = 42) och i gruppen 2006 (III, IV) från 26 till 64 år (median 
=  35). Sjuksköterskeerfarenheten  i gruppen  2000  (III) varie‐rade  från  2 
till  37  år  (median  =  14)  och  i  gruppen  2006  (III,  IV)  från  1  till  39  år 
(median  =  8).  Sjuksköterskornas  handledningserfarenhet  varierade  i 
gruppen 2000 (III) från 1 till 35 terminer (median = 9) och i gruppen 2006 
(III,  IV)  från  1‐36  terminer  (median  =  6).  En  tredjedel  var  specialist‐
utbildade och mindre än hälften hade handledarutbildning. Några av de 
sjuksköterskor som ingick i delstudie I och II ingick också i delstudie III 
och IV.  
 

Datainsamlingsmetoder 
 

Intervju  
 

Intervju  valdes  för  delstudie  I  och  II.  Enligt  Patton  (2004)  är 
målsättningen med en kvalitativ  forskningsintervju att på ett bekvämt, 
noggrant  och  ärligt  sätt  studera  en  annan  persons  upplevelser  och 
uppfattningar.  Då  kontexten  är  viktig  i  kvalitativa  studier  kan  en 
intervju  öppna  dörren  till  andra  personers  perspektiv  och  ge  en 
möjlighet till att samla det som finns i andras tankar (Patton 2004). Kvale 
(1997)  beskriver  intervjun  som  en  väg  att  förstå  världen  ur  de 
intervjuades  synvinkel  och  vidare  genom  analys  belysa  människors 
erfarenheter med hjälp av vetenskapliga förklaringar. För att säkerställa 
fokus  i  intervjuerna  utformades  en  intervjuguide  med  två  breda 
utgångsfrågor, ”upplevelser av arbetsdagen” (I) och ”uppfattningar om 
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sjuksköterskeprofessionen”  (II),  och  åtta  frågeområden:  en  vanlig 
arbetsdag som sjuksköterska, undervisning, samarbete, forskning, stöd, 
arbetsledning, utveckling och fortbildning samt framtida sjuksköterske‐
funktion.  I anslutning  till  frågeområde  fanns  följdfrågor  som  skulle ge 
djup i informationen och som skulle kunna formuleras och anpassas till 
den intervjuades fallenhet att förmedla erfarenheter, tankar och känslor 
(Patton 2004).  
 

Frågeformulär 
 

För  delstudie  I  och  II  utformades  ett  kompletterande  skriftligt  fråge‐
formulär  som  skulle  förhindra  att  intervjutid  upptogs  av  frågor  kring 
person‐/vårdkarakteristika. Formuläret bestod  av kortsvarsfrågor, med 
eller  utan  fasta  svarsalternativ.  Formuläret  efterfrågade  ålder,  familje‐
förhållanden, påbyggnadsutbildningar,  arbetsplatser  och  tjänstgörings‐
former  efter  avslutad  utbildning.  Vidare  efterfrågades  medverkan  i 
forsknings‐ och utvecklingsarbete.  
 

För delstudie  III  och  IV utformades  ett  strukturerat  frågeformulär då 
litteraturgenomgången  1999  visade  att  det  inte  fanns  något  lämpligt 
instrument att tillgå. Formuläret kom att användas år 2000 och år 2006. 
Vid det  senare  tillfället gjordes några kompletterande  frågor om  infört 
handledningsstöd. Frågeformuläret var indelat i frågeområden och hade 
således 83 frågor år 2000 och 89 frågor år 2006. Av dessa frågor ingick 33 
i delstudie III och 14 i delstudie IV. Förutom person‐/vårdkarakteristika 
såsom  ålder,  kön,  utbildning  och  yrkeserfarenhet  efterfrågades  i 
delstudie  III  sjuksköterskors upplevelse av handledningsförberedelser, 
upplevelse  av  stöd,  stimulans och  återkoppling och uppskattning  från 
universitetslärare, avdelningschef, kollegor och undersköterskor samt  i 
vilken  grad  de  utnyttjat  stödet.  I  delstudie  IV  efterfrågades  sjukskö‐
terskors  uppfattning  om  sjuksköterskestudenters  förberedelse  och 
engagemang  i  verksamhetsförlagd  utbildning;  huruvida  studenter 
ansågs  veta  lärandemålen,  besitta  adekvata  teoretiska  kunskaper  och 
kunskaper  om  vårdavdelningen,  förmåga  till  studieansvar  och  hitta 
lämpliga inlärningssituationer. I huvudsak hade frågorna fyra eller fem 
svarsalternativ i likertskalor med möjlighet att lämna kommentarer eller 
för  vissa  frågor  markera  ”kan  ej  bedöma”.  Svarsalternativen  var: 
Instämmer helt/I stora drag/Delvis/Inte alls och Mycket bra/Bra/Ganska 
bra/Dåligt/Mycket dåligt eller I mycket hög grad/I hög grad/Varken hög 
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eller  låg  grad/I  låg  grad/I mycket  låg  grad. Dikotoma  svarsalternativ 
förekom liksom frågor med öppna svar.  
 

Datainsamling 
 

För delstudie I och II samlades data vid ett och samma intervjutillfälle. 
Efter  två  provintervjuer  genomfördes  15    intervjuer  år  2003,  antingen 
som besöksintervju  eller  som  telefonintervju.  Inledningsvis besvarades 
frågeformuläret om person‐/vårdkarakteristika. Därefter ställdes de  två 
utgångsfrågorna  i  samma  turordning  och med  individuellt  anpassade 
följdfrågor  enligt  intervjuguiden.  På  grund  av  kostnadsskäl  valdes 
telefonintervju  för  sex  av  de  femton  intervjuerna  då  sjuksköterskorna 
bodde mer än 30 mil från  intervjuaren och utifrån att telefonintervju är 
en tillförlitlig metod. Detta grundas på att studier som jämfört texter och 
skalor  från  telefon‐  respektive  besöksintervju  har  funnit  likvärdiga 
resultat (Cook m.fl. 2003, Sturges & Hanrahan 2004, Nord & Hopwood 
2007). Förberedelser och genomföranden har följt de rekommendationer 
som  ges  av  Patton  (2004). Alla  intervjuer  utfördes  av mig  som  inter‐
vjuare  i helt ostörd miljö.  Jag  som  intervjuare  strävade efter att uppnå 
god  relation med  deltagarna  och  att  föra  ett  begripligt  och  samman‐
hängande  resonemang  utifrån  syftet  med  respektive  delstudie.  Inga 
kortsvarsfrågor ställdes, som skulle ha kunnat tolkas som förhör (Patton 
2004). Intervjun blev också ett ”samtal” som framförallt gällde nuet med 
inslag  av  dåtid  och  framtid  (Kvale  1997). Varje  intervju  varade  60‐90 
minuter. Intervjuerna spelades  in med hjälp av bandspelare och skrevs 
senare ut ordagrant. 
 

För delstudie III och IV gjordes två datainsamlingar. Våren 2000 gjordes 
datainsamling  för delstudie  III,  innan handledningsmodell med hand‐
ledningsstöd  började  införas  vid  sjukhusets  avdelningar.  Ny  datain‐
samling gjordes 2006 där material samlades samtidigt för både delstudie 
III  (uppföljningsstudien)  och  delstudie  IV. Anledningen  till  tidsinter‐
vallet på  sex  år  i delstudie  III var  att  tiden behövdes  för  att handled‐
ningsmodellen  skulle  ”landa”  i  avdelningsorganisationerna.  Samma 
förfaringssätt rådde vid båda datainsamlingarna. Avdelningschefer eller 
utsedda  sjuksköterskor  lämnade  namn  på  de  sjuksköterskor  som 
uppfyllde givna kriterier. Frågeformulären kodades med nummer  och 
skickades  via  intern  postgång  tillsammans  med  följebrev  och  svars‐
kuvert till respektive sjuksköterskas arbetsplats. Följebrevet informerade 
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om  syftet  med  studien,  urvalsförfarande,  frivilligt  deltagande,  konfi‐
dentiellt  förfaringssätt,  namn  och  telefonnummer  till  projektansvarig 
samt hur  resultaten var  tänkt  att presenteras. Formulären  återsändes  i 
slutna kuvert till institutionen. Vid behov gjordes två påminnelser under 
en period av två månader.  
 
 

Analyser 
 

Innehållsanalys  
 

För  delstudie  I  och  II  valdes  kvalitativ  innehållsanalys.  Metoden 
används på olika  sätt  i  texttolkning  (Krippendorff 2004), och kan med 
fördel  användas  för  intervjutexter  som  beskriver  vardagsupplevelser 
och erfarenheter (Patton 2004). Innehållsanalysen beskriver likheter och 
olikheter samt söker mönster. Sluttolkningen blir rimlig men inte allena‐
rådande (Patton 2004). Eftersom det fanns underliggande meningar i de 
transkriberade  texterna  bearbetades  intervjutexterna med  en  tolkande 
analysform (Baxter 1991). Varje intervju lästes upprepade gånger tills jag 
fick en känsla av helhet och kunde ta fasta på ord och fraser av betydelse 
för  att  vara  sjuksköterska.  Inledningsvis  sorterades  materialet  efter 
intervjuguidens  frågeområden  så  att  det  kunde  bli  mer  hanterbart 
(Sandelowski  1995).  Själva  textbearbetningen  utfördes  enligt  förlopp 
som beskrivs  av Patton  (2004). Texter delades  i meningsenheter, vilka 
kunde omfatta allt från några ord, en mening till hela stycken. Enheterna 
kondenserades och kodades för att därefter organiseras  i områden från 
vilka  sub‐teman  och  teman  växte  fram.  Analysprocessen  blev  ett 
upprepat  fram  och  tillbakagående mellan  ursprungstext  och  teman.  I 
analysarbetet  eftersträvades  ett  självkritiskt  förhållningssätt  för  att  se 
alternativa  tolkningar (Whittemore, Chase & Mandle 2001). Under hela 
analysprocessen  hade  jag  och  min  handledare  en  öppen  och  kritisk 
dialog tills slutliga teman bestämdes i konsensus (Lincoln & Guba 1985, 
Sandelowski 2000).  
 

I  alla  analysmetoder  finns  en  risk  att  ursprungsdata  förändras  så  att 
vissa delar lyfts fram medan andra förbises. Bildas det för korta eller för 
långa meningsenheter påverkas giltigheten och kodningen kan bli mer 
eller mindre abstrakt. Jag som utförde analysen var medveten om dessa 
svårigheter. För att minimera risken att lämna primära resultat för tidigt 



  27

(Sandelowski  1995)  har  hela  analysarbetet  varit  utsträckt  över  flera 
månader och har bestått av upprepade analyser.  
 
Statistiska metoder 
 

I delstudie III och IV eftersöktes likheter och skillnader i handledarnas 
svar  samt  samband mellan  variabler. Databearbetningar  och  analyser 
har  gjorts med  stöd  av  statistikprogrammet  SPSS  12.0.1  för Windows 
och med  95%  signifikansnivå. För  att beskriva person‐/vårdkarakteris‐
tika  användes  deskriptiv  statistik.  Samband mellan  variabler  testades 
med  hjälp  av  Spearmans  rho,  rangkorrelationskoefficient  (III,  IV). 
Jämförelser mellan grupper gjordes med hjälp av t‐test (III) och Anova 
(IV) vid  intervall och kvotdata, chi‐två  test (III, IV), Mann‐Whitney U‐
test (III) och Kruskal‐Wallis test (IV) vid nominal och ordinal data. För 
att vid chi‐två  test  få celler med  frekvenser över  fem omkodades vissa 
variabler.  Vid  behov  fördes  likertskalornas  svarsalternativ  samman 
såsom  exempelvis  ’Mycket  bra/Bra’,  ’Dåligt/Mycket  dåligt’  till  i  första 
hand  fyra  svarsalternativ.  Då  förhållandevis  få  sjuksköterskor  (n=24) 
deltog  i  båda  studierna  bedömdes  det  vara  av  mindre  värde  för 
delstudie  III  att  göra  separata  analyser  för  den  gruppen.  Gruppjäm‐
förelser  har  gjorts  utifrån  att  det  har  varit  två  olika  urvalsgrupper. 
Resultaten har presenterats i figurer, tabeller och i löpande text. Öppna 
svar har lämnats obearbetade till framtida separata analyser. 
 

Trovärdighet och överförbarhet 
 

Sandelowski  (2000) menar  att kvalitativa  studier där kunskapen växer 
fram  i dialog mellan  intervjuare och  intervjuperson är  rätt  forsknings‐
design för dem som vill ha en strikt beskrivning av ett fenomen eller en 
situation. Trovärdigheten i de kvalitativa studierna (I, II) har säkerställts 
genom  att  använda  Lincoln  och  Gubas  (1985)  kriterier  för  pålitlighet 
(stabilitet),  giltighet  och  överförbarhet.  Pålitligheten  och  giltigheten  i 
resultaten har bedömts utifrån att det har varit sjuksköterskor utbildade 
vid  samma  tidpunkt  och med  ungefär  lika  lång  erfarenhet  från  olika 
vårdkontexter.  Därtill  har  sjuksköterskorna  beskrivit  sina  upplevel‐
ser/uppfattningar baserade på samma utgångsfrågor och följdfrågor från 
en  intervjuguide (Sandelowski 1993, Patton 2004). Trovärdigheten skall 
också  bedömas  utifrån  att  en  och  samma  person  har  gjort  både 
datainsamling och analys och att analysen har granskats och diskuterats 
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med handledare och  i  forskarseminarium.  Ingen  relation  fanns mellan 
intervjuare  och  intervjupersoner.  Neutraliteten  skall  också  värderas 
utifrån  att  varje  steg  i  forskningsprocessen  beskrivs  (Whittemore m.fl. 
2001).  Eftersom  deltagarna  kom  från  skilda  kontexter  bör  det  ha  gett 
bredd  i  resultaten.  Person‐/vårdkarakteristika  beskrivs  utförligt  så  att 
läsaren skall kunna bedöma resultatens överförbarhet till sjuksköterske‐
grupper i liknande situationer (jfr Lincoln & Guba 1985, Leininger 1994).  
 

Att gå tillbaka till intervjupersoner för att garantera validiteten förkastas 
av  Sandelowski  (1998) med motiveringen  att deltagarna kan ha glömt 
vad de har sagt, vill göra tillägg eller dra ifrån sådant som kan förvilla. 
Det  som  garanterar  underlaget  är  det  inspelade  materialet  och  den 
transkriberade  texten.  Sandelowski  (1998)  lägger  alltså  stort  ansvar på 
dem som analyserar texterna, dvs. att de behärskar analysmetoden och 
har  goda  kunskaper  inom  det  studerade  fältet.  Både  jag  och  min 
handledare är sjuksköterskor och pedagoger och därmed förtrogna med 
vokabulär och kontextbeskrivningar. Att vara familjär med vårdmiljöer 
kan ses som både en styrka och svaghet. Förförståelsen är en tillgång vid 
analys och  tolkning så  länge den som genomför analysen är medveten 
om och reflekterar kring sin förförståelse (Patton 2004). 
 

Reliabilitet och validitet, generaliserbarhet 
 

Frågeformuläret  tillhörande delstudie  III och  IV utformades och  testa‐
des med hjälp av ämnesexpertis, klinisk expertis och metod‐ och forsk‐
ningsexpertis (Polit & Beck 2004). Frågornas  interna validitet kontrolle‐
rades utifrån  face‐validitet och  innehållsvaliditet  före utskicket år 2000 
(Bryman  2004).  Därutöver  prövades  formuläret  av  en  pilotgrupp 
bestående  av  fyra universitetslärare  vid  sjuksköterskeprogrammet,  två 
erfarna  sjuksköterskor  som  tidigare  varit  handledare  men  som  inte 
ingick  i  urvalet,  en  omvårdnadschef  och  en  vårdadministratör.  Åter‐
kopplingen resulterade i några språkliga korrigeringar men gav i övrigt 
inga förslag på förändringar. Den interna konsistensen i frågeformuläret 
kontrollerades med Cronbach’s  alpha  test. Testet  visade  hög  homoge‐
nitet  för  såväl  frågeformuläret  totalt  som  för  olika  delområden; 
reliabilitetskoefficienter 0,83 – 0,95. Då formuläret innehöll många frågor 
och tog minst 30 minuter att besvara kan en viss trötthet ha infunnit sig 
tillika  att  någon  kan  ha  avböjt  av  samma  orsak.  Det  sex  år  långa 
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intervallet  mellan  datainsamlingarna  medförde  att  förhållandevis  få 
sjuksköterskor (24) besvarade formuläret två gånger, år 2000 och 2006.  
 

Det  fanns  viss  risk  för  ”Hawthorn  effekt”  i  datainsamlingen  (Polit & 
Beck 2008). Bara genom att bli uttagen kan  leda  till överdrivet positiva 
eller  negativa  svar.  Svaren  i  datainsamlingen  2006  kan  också  ha 
påverkats  positivt  eller  negativt  av  att  jag  som  universitetslärare  och 
klinisk  adjunkt  var  engagerad  i  handledningsstödet. Min  relation  till 
personliga  handledare  för  sjuksköterskestudenter  var  obefintlig  inför 
datainsamlingen år 2000 men var därefter stor till och med våren 2003, 
den  tidpunkt  då  handledningsmodellen  ansågs  vara  sjösatt  och  då 
huvudhandledare  och  kontaktlärare  hade  börjat  hitta  sina  roller  och 
hunnit  bygga  nätverk  sinsemellan.  Från  och  med  hösten  2003 
begränsades  stödet  från  klinisk  adjunkt  till  personliga  handledare. 
Insatserna  blev då  övergripande  och  har  sedan dess  koncentrerats  till 
planerings‐  och  uppföljningsarbete  med  huvudhandledare  samt  kon‐
taktverksamhet med arbetsledare. Stödet  till personliga handledare har 
skett  via  e‐mail,  skriftliga  hjälpmedel,  planerings‐  och  informations‐
träffar  samt  i  förekommande  fall  spontana  personkontakter.  För  att 
minimera  påverkanseffekter,  ”bias”,  exkluderades  alla  huvudhand‐
ledare (16 personer) i delstudie III.  
 

Att  alla  sjukhusets  handledare  som  uppfyllde  inklusionskriterierna 
inbjöds att delta i handledningsstudien och att svarsfrekvensen var över 
70 % vid båda datainsamlingarna var en styrka (Bryman 2004). Detta till 
trots måste  bortfallet  uppmärksammas  eftersom  de  som  undviker  att 
besvara ett frågeformulär ofta är personer som skiljer sig från dem som 
svarar (Polit & Beck 2008).  
 

Genom  att  handledningsstödet  har  varit  specifikt  för  ett  sjukhus  och 
införts  utan  kontroll  över  miljöfaktorer  och  innehåll  i  sjuksköterske‐
utbildningen är det egentligen  inte möjligt att antyda orsak och verkan 
effekter.  Oavsett  generaliseringsgrad  bör  universitet/högskolor  och 
vårdmiljöer med verksamhetsförlagd utbildning kunna nyttja resultaten.  
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Etiska aspekter 
 

Genomförandet av studierna har gjorts utifrån antagna forskningsetiska 
principer  (HSFR 1990, SSF 2007). Medverkan vid alla  fyra delstudierna 
stöds på  informerat  samtycke.  Förutskickade  brev  (I,  II)  och  följebrev 
(III,  IV)  informerade  om  att  ett deltagande  inte  skulle medföra  risker 
eller  komplikationer.  Personernas  integritet  har  behållits  både  under 
pågående  datainsamling  och  då  resultaten  offentliggjorts.  Inspelade 
band,  intervjutexter  och  besvarade  frågeformulär  har  förvarats  i  låst 
säkerhetsskåp.  Listor med  namn  och  kodnummer  har  också  förvarats 
inlåst och skiljt från övrigt material. Mittuniversitetets Forskningsetiska 
kommitté har  2005‐04‐13 granskat  studien, och  ej  funnit  anledning  till 
invändningar.  Personer  i  ledande  positioner  vid  berörda  vårdavdel‐
ningar gav också sin tillåtelse.   
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RESULTAT    

 
Delstudie I och II 
 
Intervjustudierna  visar  hur  en  grupp  sjuksköterskor  med  en  treårig 
högskoleutbildning  och  sex  års  sjuksköterskeerfarenhet  beskriver  sin 
arbetssituation.  I  delstudie  I,  om  sjuksköterskors  upplevelse  av  det 
dagliga  arbetet,  ledde  innehållsanalysen  fram  till  ett  huvudtema,  två 
teman  och  sju  sub‐teman.  I  delstudie  II,  om  sjuksköterskors  uppfatt‐
ning  om  arbetet  i  sin  helhet  och  professionella  utveckling,  ledde 
innehållsanalysen fram till två teman och fem sub‐teman (Tabell 2).  
 

 

Tabell 2. Sjuksköterskors upplevelse/uppfattning om sitt arbete och  
professionella utveckling 

 
  

Del- Huvudtema Tema Sub-tema 
studie 

 
 Att balansera Ett stressfullt arbete           Att möta alla krav 
 påfrestning    Att vara otillräcklig 
 och stimulans          Att vara osäker på sig själv 
    Att ha alltför lite patientkontakt 

  I 
                            Ett stimulerande arbete   Att möta patienter och kvalificerad  
      vårdpersonal  
    Att ha situationen under kontroll 
    Att ha förmågan att vara oberoende 
   

   
   En lämplig men Att ha hittat sin nisch 
   ansträngande profession      Att åldras i professionen kan bli svårt 

  II 
   En profession med Att vara medveten om sjuksköterskans 
   möjligheter och hinder           potential  
    Att ha kunskaper som sällan utnyttjas 
    Att uppnå professionell utveckling  
    är ingen självklarhet 

   
   

 
  
 

Sammantaget  visade mönstret  i  teman  och  sub‐teman  att  sjuksköter‐
skorna hade hittat  sin ”nisch” och  ingen ångrade  sitt yrkesval  (II). De 
uttryckte stolthet och såg professionens utmaningar. På grund av högt 
arbetstryck och svårigheter i att förändra sin arbetssituation befarade de 
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att det kan bli svårt att åldras som verksam sjuksköterska. Det fanns en 
obalans  mellan  ”påfrestande  och  stimulerande  arbetssituationer”  och 
det ansågs vara lätt att hamna i en ond cirkel. Påfrestningen bestod i att 
ensam möta och hantera alla krav, att känna sig osäker och otillräcklig 
och att ha för lite tid tillsammans med patient (I). Att ha vårdansvar för 
allt  fler  svårt  sjuka  patienter  tillsammans  med  många  ovana 
medarbetare kunde bli övermäktigt och kaotiskt (I, II). Detta uttrycktes 
tydligast  av  sjuksköterskor  vid  medicin‐  och  kirurgavdelningar  där 
genomströmningen  av  patienter  och  nyexaminerade  sjuksköterskor 
beskrevs  vara  hög  (I,  II).  Med  hänvisning  till  det  stora  antalet  nya 
sjuksköterskor  som  passerar  dessa  avdelningar  benämndes  arbets‐
platserna ”växthusavdelningar”.  
 

Att  återkommande  bli  avbruten  och  att  inte  hinna  föra  journalanteck‐
ningar  under  arbetstid  var  speciellt  frustrerande  (I).  Bristfällig 
dokumentation försvårade också arbetet för den avlösande kollegan (I). 
Konflikter  mellan  yrkesgrupper  liksom  undermålig  undersköterske‐
utbildning ansågs begränsa sjuksköterskornas möjligheter till att kunna 
överlåta arbetsuppgifter (I). De gånger sjuksköterskorna själva saknade 
kunskap och erfarenhet, och det  inte  fanns  tid  till att  ta  reda på  fakta, 
kunde  de  ta  genvägar  som  inte  var  patientsäkra  (I).  Missnöjet  med 
företrädare för hälso‐ och sjukvården var utbredd och de upplevdes ha 
dålig  insikt  i  vårdmiljöer  (II).  För  att  kunna  påverka  och  få  gehör 
behövdes  inte bara goda kunskaper utan också  förmågan  att  framföra 
sina åsikter (II).   
 

Mest  av  allt  värdesatte  sjuksköterskorna  patientkontakterna,  det 
självständiga  arbetet  och  att  få  arbeta  i  team med  kvalificerad  vård‐
personal (I, II). Stunderna tillsammans med patient bedömdes vara den 
största  belöningen  (I,  II).  Sjuksköterskor  som  ansvarade  för  ett  fåtal 
patienter med  lång vårdtid kände  sig också privilegierade  (I). Den  tid 
som  andra  ägnade  sig  åt  in‐  och  utskrivningar  kunde  de  avsätta  till 
patientnära  vård,  vilket  gjorde  att  de  kunde  ha  kontroll  över 
vårdkvaliteten samtidigt som kontakterna gav dem personlig utveckling 
(I). Sjuksköterskor som tog sig tid att planera för arbete i team och som 
avsatte  tid  för  undervisning  och  instruktion  fick  avlastning  då 
medarbetarna kunde bistå sjuksköterskan mer adekvat (I). Stimulerande 
i  arbetsdagen var  alla varierande  arbetsuppgifter med  inslag  av  akuta 
situationer (I), att få ta egna beslut och att känna sig kapabel att agera i 
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olika vårdsituationer  (I,  II). De gånger sjuksköterskorna  fick återkopp‐
ling på  sitt agerande gav kraft och arbetstillfredsställelse  (I). Handled‐
ning  av  sjuksköterskestudenter  upplevdes  utvecklande  även  om  det 
ansågs  tidskrävande  och  ge  ökad  arbetsbelastning  (I,  II).  Synen  på 
sjuksköterskans ansvar  för patientundervisning var delad, allt  ifrån att 
det var en prioriterad uppgift till att frågor hänvisades till dietist, läkare 
och sjukvårdsupplysning (I). 
 

Sjuksköterskorna  värderade  högt  den  utveckling  de  fick  i  sitt  dagliga 
arbete  liksom  internutbildningar  och  kortare  universitetskurser  (II). 
Större  ansvarsområden  och  fler  avancerade  arbetsuppgifter,  såsom 
konsult‐  och  egen mottagningsverksamhet,  beskrevs  som  utmaningar 
men ansågs svåra att förverkliga då professionell utveckling inte tycktes 
vara  möjlig  för  alla  (II).  Utifrån  egen  ekonomi  och  arbetsgivarnas 
satsningar ansågs  fortbildning  inte  som något  självklart  (II). Det  fanns 
en diskrepans mellan  specialistutbildade  och  grundutbildade  i hur de 
såg  på  professionell  utveckling.  Specialistutbildade  hade  planer  och 
drömmar om att uppnå bredare kompetens och högre akademisk nivå, 
medan  grundutbildade  beskrev  en mer  villrådig  framtid  (II). Grund‐
utbildade  kunde  se  specialistutbildning,  vilken  som  helst,  som  enda 
utväg  till  ändrad  arbetssituation  (II).  Sjuksköterskor  vid  anestesi  och 
operation  saknade  vårdavdelningsarbetet  och  önskade  få  tillgång  till 
kombinationstjänster (I, II).  
 

Sjuksköterskorna ansåg att den kompetens  som  erfarna  sjuksköterskor 
med treårig högskoleutbildning har var undervärderad och inte tillvara‐
tagen.  Sällan  eller  aldrig  använde  sjuksköterskorna  sina  kunskaper  i 
forskning  och  utveckling  (II). Orsaker  till  det  var  framförallt  tidsbrist 
och att kollegor och chefer inte efterfrågade evidensbaserad omvårdnad. 
Sjuksköterskorna ville också känna sig trygg i sjuksköterskerollen innan 
de  ägnade  tid  till  att  söka  vetenskapliga  artiklar  (II).  Forskning  och 
utveckling  ansågs  förkovra men  intresset  varierade  från  sjuksköterska 
till sjuksköterska (I). Att liksom läkarna i arbetet få tid och möjlighet till 
att  kombinera  omvårdnadsarbetet  med  att  delta  i  forskningsprojekt 
ansågs  av  flera  som  en  väg  att  behålla  sjuksköterskor  i  patientvården 
(II). Behovet  av  att  få  återkoppling  och personligt  stöd  i  såväl  arbetet 
som i professionell utveckling återkom i intervjuerna (I, II) och de som 
fick  uppbackning  från  avdelningschefen  uttryckte  belåtenhet  (II). Det 
fanns  delade meningar  om  värdet  av  yrkesmässig  omvårdnadshand‐



  34

ledning; allt ifrån att det är utvecklande till att det är onödigt (II). Då det 
fanns  stöd  och  reflektionsmöjligheter  att  få  i  den  egna  arbetsgruppen 
ansåg  många  att  det  räckte  med  de  diskussioner  som  fördes  med 
kollegor under raster (I).  
 

Delstudie III och IV 
 

Studierna  med  frågeformulär  visar  sjuksköterskors  upplevelse  av  att 
vara handledare för sjuksköterskestudenter i treårig högskoleutbildning 
före  och  efter  införd  handledningsmodell/handledningsstöd  (III)  och 
sjuksköterskors  uppfattning  om  sjuksköterskestudenters  förberedelser 
och studieengagemang i verksamhetsförlagd utbildning (IV).  
 

Gruppen år 2000 (n=113) och gruppen år 2006 (n=109) i delstudie III var 
likartade vad gäller kön, antal anställda vid berörda vårdområden, antal 
med  handledarutbildning  och  handledarerfarenhet.  Det  som  skiljde 
grupperna  åt  var  att  det  i  gruppen  2006  fanns  fler  yngre,  fler  med 
mindre erfarenhet av professionen, fler med kandidatexamen samt färre 
antal specialistutbildade (III). 
 

De  jämförelser  som gjordes mellan de  två grupperna visade  statistiskt 
signifikanta  skillnader  i  23  av  27  testade  variabler  (p  <  0.001  –  0.036). 
Jämfört med gruppen 2000 var det i gruppen 2006 statistiskt signifikant 
fler sjuksköterskor som kände sig förberedda och som ansåg sig ha fått 
stöd  i handledningsfunktionen. Den största ökningen sågs  i  tre variab‐
ler;  att  ha  fått  tillräckligt  stöd,  tillräcklig  uppskattning  och  att  ha  fått 
konstruktiva synpunkter på sin handledning. Variablerna  ’Känner mig 
stimulerad  av  uppgiften’  och  ’Känner  mig  trygg  i  handledarrollen’ 
skattades  högt  av  cirka  två  tredjedelar  i  båda  grupperna  och  därmed 
sågs inga statistiskt signifikanta skillnader (Tabell 3).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  35

Tabell  3.  Sjuksköterskors upplevelse  av  förberedelse  inför  handledningsupp‐
giften 

 
 

Påståenden † 

 

Gruppen år 
2000 
n=113 

Gruppen år 
2006 
n=109 

Z ‡ P-värde 
Asymp.  
Sig. 
(2-tailed) 

 %  
Instämmer 
helt/ i stora 
drag 

%  
Instämmer  
helt/ i stora 
drag 

  

 
Vet kraven på handledaren 

 
72.6 

 
92.7 

 
3.26 

 
  .001 

Är förebild för sjuksköterskestudenter 68.1 95.4 2.66   .008 
Gör ett bra arbete som handledare 74.4 84.4 2.10   .036 
Känner trygghet i handledarrollen 75.2 78.0 0.93   .35 
Har en stimulerande uppgift 68.1 74.3 1.43   .15 
Utvecklar pedagogisk förmåga 62.8 75.2 3.30   .001 
Får det stöd som behövs 23.0 56.0 5.59 < .001 
Får tillräcklig uppskattning 21.3 54.1 5.36 < .001 
Får konstruktiva synpunkter    8.8 29.4 4.63 < .001 
 

† Påståenden med Likertskalor: Instämmer helt, i stora drag, delvis, inte alls 
‡ Z-transformation of the U score (Mann-Whitney U-test)  
 

 

Jämfört med gruppen 2000 var det i gruppen 2006 statistiskt signifikant 
fler  sjuksköterskor  som  ansåg  sig  ha  fått  bra/mycket  bra  stöd  från 
universitetslärare  i  alla  sex  testade  variabler  (p  <  0.001).  Den  största 
ökningen fanns  i att bedöma studenter medan minsta ökningen fanns  i 
stöd med forskningsanknytning (Tabell 4). 
 
 
Tabell 4. Handledares upplevelse av stöd från lärare och sjuksköterskekollegor 
 

 

† Frågor med Likertskalor: Mycket bra, bra, ganska bra, dåligt, mycket dåligt, kan ej bedöma 
‡ Z-transformation of the U score (Mann-Whitney U-test)  

 
Frågeställningar † 

 

Gruppen år 
2000 
n=113 

Gruppen år 
2006 
n=109 

Z ‡ P-värde 
Asymp.  
Sig. 

 %  
Mycket 
bra/Bra 

%  
Mycket 
bra/Bra 

 (2-tailed) 

Stöd från universitetslärare     
Bedöma sjuksköterskestudenter 17.7 51.3 6.79 < .001 
Diskutera utbildningsnivåer I VFU 17.7 43.2 5.67 < .001 
Diskutera handledningsprinciper 20.4 39.5 5.73 < .001 
Koppla teori till praktisk vårdsituation   8.0 37.6 6.72 < .001 
Utveckla studentens personliga egenskaper 12.4 36.7 6.03 < .001 
Forskningsanknytning 
 

  2.7 14.7 4.97 < .001 

Stöd från kollegor     
Hjälp då det uppstår problem 60.0 73.4 2.74    .006 
Förståelse för att handledning tar tid 53.1 61.5 1.07    .29 
Omfördela arbetsuppgifter 41.6 55.1 2.13    .033 
Avlastning i arbetet 28.3 36.7 2.61    .009 
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I gruppen 2006 var det  jämfört med gruppen 2000 statistiskt signifikant 
fler  sjuksköterskor  som  ansåg  sig  ha  fått  bra/mycket  bra  stöd  från 
kollegor.  Flertalet  ansåg  att  de  fått  bra  stöd  då  de  haft  handled‐
ningsproblem medan färre hade fått avlastning i omvårdnadsarbetet och 
haft möjlighet  att  omfördela  arbetsuppgifter  utifrån  studentens  behov 
(Tabell 4).  
 

Upplevelsen av stöd  från avdelningschefer och undersköterskor visade 
också  statistiskt  signifikant  utveckling  men  i  mindre  utsträckning 
jämfört med  stödet  från kollegor  (III). Även här upplevde  flest  att de 
hade förståelse för att handledning är en tidskrävande uppgift men utan 
att ha  fått avlastning  i  samma omfattning. Några av de  sjuksköterskor 
som  avstod  från  att  besvara  frågor  om  stöd  eller  hade  kryssat  i 
svarsalternativet  ”kan  ej  bedöma”  lämnade  kommentaren  att  de  inte 
hade behövt stöd; men majoriteten skrev ingen orsak.  
 

Långt  ifrån  alla  utnyttjande  det  stöd  som  fanns  att  tillgå.  Cirka  en 
tredjedel  av  handledarna  hade  aldrig  deltagit  i  de  informations‐  och 
diskussionsträffar  som  regelbundet  anordnats  av  klinisk  adjunkt  före 
perioder av verksamhetsförlagd utbildning. Var fjärde handledare hade 
’i låg/mycket låg grad’ utnyttjat handledningsguiden som fanns att tillgå 
vid varje avdelning. Var tredje handledare hade ’i låg/mycket låg grad’ 
läst studentutvärderingar.  
 

I  delstudie  IV  bestod  gruppen  (n=142)  av  18  sjuksköterskor  som  var 
förstagångshandledare och sex sjuksköterskor med ett års sjuksköterske‐
erfarenhet. Cirka en tredjedel (35.9%) var specialistsjuksköterskor varav 
flertalet  arbetade vid  specialistavdelningar och  46.5% hade handledar‐
utbildning (IV).  
 
Mer än hälften av handledarna (62.9%) ansåg att studenterna hade haft 
bra kännedom om målen de skulle uppnå (IV). Något mindre än hälften 
(48.6%)  ansåg  att  studenterna hade varit bra  teoretiskt  förberedda och 
haft  bra  förkunskaper  om  avdelningen  (44.9%).  Flertalet  handledare 
(84.1%) ansåg att studenterna ’i hög/mycket hög grad’ hade tagit ansvar 
för  sin  verksamhetsförlagda  utbildning  (IV).  Mer  än  två  tredjedelar 
(69.3%)  ansåg  att  studenterna  hade  ansträngt  sig  för  att  komma  åt 
lämpliga vårdsituationer. Sjuksköterskor med och utan specialistutbild‐
ning  liksom  sjuksköterskor  som  arbetade  vid  akut‐/barnavdelning 
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respektive  kirurgiska/medicinska  vårdavdelningar  skattade  studenter 
olika.  Specialistutbildade  och  de  som  arbetade  inom  akutvård  och 
barnverksamhet skattade statistiskt signifikant  lägre  till att studenterna 
hade adekvata  teoretiska kunskaper och  till att studenter varit engage‐
rade och tagit ansvar för sin verksamhetsförlagda utbildning (p = 0.03 – < 
0,001).  
 

Sjuksköterskornas upplevelser/uppfattningar hade statistiskt signifikant 
positiva  samband  med  graden  av  intresse  för  handledning  både  i 
delstudie III (p < 0.05 – < 0.001) och i delstudie IV (p < 0.05 – < 0.001). Ett 
fåtal  andra  signifikanta  samband  upptäcktes  främst  i  sjuksköterske‐
gruppen  år  2006.  Sjuksköterskor  med  handledarutbildning,  mer 
sjuksköterskeerfarenhet  och  mer  handledarerfarenhet  uppgav  större 
trygghet  i handledarrollen. De  ansåg  också  i  större  grad  att  studenter 
hade känt till målen i verksamhetsförlagd utbildning (III, IV).  
 

Inför  sammanställningen av  resultaten  i avhandlingen  testades om det 
fanns  inbördes  samband  mellan  person‐/vårdkarakteristika.  Inga 
statistiskt  signifikanta  samband  sågs mellan  handledarnas  intresse  för 
handledning  och  övriga  person‐/vårdkarakteristika  varken  i  delstudie 
III (rs = ‐ 0.04 – 0.12, p = 0.61 – 0.07) eller i delstudie IV (rs = 0.01 – ‐0.15, p 
= 0.90 – 0.09). För övrigt  sågs  statistiskt  signifikanta positiva  samband 
mellan variablerna ålder, arbetsår och antal terminer som handledare (rs 
= 0.74 – ‐0.50, p < 0.001).   
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DISKUSSION 

 
Metoddiskussion 
 

Alla fyra delstudierna är beskrivande, vilket ansågs vara mest  lämpligt 
utifrån  givna  förutsättningar.  Sandelowski  (2000)  poängterar  att  det 
alltid är syftet som skall styra valet av metod och att ingen metod är helt 
svag eller stark bara mer eller mindre användbar.  
 

Kvalitativa studier 
 

I delstudie  I och  II valdes  sjuksköterskor  från en homogen utbilnings‐
grupp  som  med  sex  års  erfarenhet  bedömdes  ha  passerat  nybörjar‐
stadiet. De svårigheter som dessa sjuksköterskor såg som problematiska 
borde  vara  än  mer  problematiska  för  dem  med  mindre  erfarenhet. 
Urvalets storlek på 15 sjuksköterskor kan naturligtvis  ifrågasättas, men 
enligt Kvale  (1997) är det  inte antalet personer som är avgörande utan 
huruvida  kvaliteten  i  intervjuerna  uppnår  syftet.  Hade  antalet 
intervjupersoner  utökats  är  det möjligt  att  resultaten  skulle  ha  blivit 
något annorlunda. Emellertid  framkom  inget nytt  i de sist analyserade 
texterna (Sandelowski 1996).  
 

Telefonintervju  gjordes  i  de  fall  informanten  bodde  långt  ifrån 
intervjuaren. Bedömningen är att det var  lättare att vara koncentrerad 
på  innehållet  i  de  intervjuades  berättelser  vid  telefonintervju  jämfört 
med vid besöksintervju. Nyanser i röst och tonläge var lätt att notera och 
utan rädsla för att störa intervjuprocessen kunde anteckningar göras. Å 
andra sidan förlorades gester och möjligheten till ögonkontakt. Även om 
intervjuguiden och  frågetekniken var  lika vid vardera  intervjumetoden 
fanns risk för ”bias” från påverkan av främst röst och kroppsspråk. Då 
alla  intervjuer  gjordes  i  helt  ostörd miljö  borde  skillnader  i  intervju‐
miljöer  ha haft  liten  betydelse. Att utnyttja  förförståelsen  till  att  ställa 
meningsfulla följdfrågor (Long & Johnson 2000) kan ha medfört att viss 
fördjupning  förlorades,  troligen  där  intervjuaren  ansåg  sig  vara  helt 
införstådd med den underliggande meningen (Downe‐Wamboldt 1992). 
Det  frågeformulär som användes  för person‐/vårdkarakteristika var  till 
stor hjälp och som intervjuare var det inte svårt att per telefon anteckna 
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de  intervjuades  svarsalternativ  och  kommentarer.  Alla  svar  med 
löpande text kontrollerades dessutom muntligt.  
 

Valet av innehållsanalys som metod var lämplig eftersom användnings‐
området  är  brett  och  syftet  för  studien  eftersökte  mönster  samt 
efterfrågade  upplevelser  och  uppfattningar  (Sandelowski  2000).  Då 
metoden  kan  fokusera  samtal  är  den  relevant  för  forskning  inom 
vårdarbete och utbildning. Om syftet hade varit att studera inlärning ur 
t.ex. ett pedagogiskt perspektiv hade  fenomenografi varit mer  lämplig. 
Ett mer  omfattande  frågeformulär  hade  också  varit  ett  alternativ  till 
intervju,  men  vis  av  andras  resultat  skulle  en  sexårsuppföljning  ha 
kunnat  orsaka  stort  bortfall,  kanske  ända  upp  till  70%  (Pelletier m.fl. 
2005).  
 

Trovärdigheten i resultaten bedöms vara hög eftersom sjuksköterskorna 
beskriver upplevelser och uppfattningar i den egna arbetsdagen och den 
egna professionen. Stabiliteten i data bedöms också vara god då uttalan‐
dena bygger på sex års erfarenhet av professionen  (jfr Lincoln & Guba 
1985, Patton 2004). Visserligen hade flera sjuksköterskor periodvis varit 
föräldralediga,  men  alla  hade  under  den  tiden  arbetat  deltid  eller 
”arbetat extra”. Eftersom deltagarna kom  från  två något  så när  likvär‐
diga grupper och hade erfarenheter  från varierande vårdområden  i ett 
eller flera länder, bör resultaten kunna överföras till sjuksköterskor med 
treårig  sjuksköterskeutbildning  och  med  flera  års  erfarenhet  av  pro‐
fessionen (Polit & Beck 2008). För att underlätta för  läsaren att bedöma 
tillämpbarheten av data i andra kontexter, beskrivs deltagarnas person‐
/vårdkarakteristika utförligt. De omsorgsfullt beskrivna analyserna bör 
också  vara  läsaren  behjälplig  (Lincoln  &  Guba  1985,  Patton  2004). 
Litteraturen  visar  att  det  finns  många  studier  kring  sjuksköterskors 
upplevelser  av  arbete  och  arbetstillfredsställelse,  men  slutsatserna  är 
ofta  gjorda  utifrån  småskaliga  studier  av  svag  kvalitet  (Marine m.fl. 
2006). 
 

Kvantitativa studier 
 

I delstudie III och IV  tilläts utvecklingen av  frågeformuläret  ta mer än 
ett halvår. De validitetstester  och  reliabilitetstester  som gjordes visade 
på inre konsistens och god reliabilitet. Då frågeformuläret är omfattande 
behöver  det  revideras  för  fortsatt  användning.  Saarikoski,  Leino‐Kilpi 
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och Warnes  (2002)  frågeformulär  avseende  studenters uppfattning  om 
den kliniska lärande miljön skulle kunna vara till värdefull hjälp efter att 
det  har  testats  färdigt  för  svenska  förhållanden.  Frågeformuläret  har 
visserligen  studentperspektivet men bör utan  större  svårigheter kunna 
anpassas till handledarperspektivet.  
 

Alla  handledare  som  uppfyllde  givna  inklusionskriterier  erbjöds  att 
delta. Kontrollgrupp  övervägdes men  valdes  bort då det var  svårt  att 
hitta  vårdavdelningar  där  det  inte  pågick  handledningsutveckling. 
Många sjukhus försöker ge sjuksköterskor stöd i handledningsuppgiften 
och  en  kontrollgrupp  hade  troligen  visat  liknande progress.  Styrkan  i 
studierna var att deltagargrupperna var heterogena till ålder, utbildning 
och sjuksköterske‐ och handledarerfarenhet. Svarsfrekvensen var mer än 
70%  i  alla  datainsamlingarna.  Huruvida  deltagarna,  trots  utförlig 
information ur etisk synvinkel, kände sig tvingade att delta är inte känt, 
men  två  påminnelser  gjordes. Det  interna  bortfallet  i  vissa  frågor  var 
högt, som högst 25% för frågor där handledarna inte kunde bedöma. Av 
de  få  kommentarer  som  lämnades  framkom  att  det  fanns  handledare 
som inte hade deltagit i samverkan eller ansåg att de inte behövde stöd.  
 

Den  kritiske  läsaren  kan,  trots  statistiskt  signifikanta  resultat,  anse  att 
antalet  höga  skattningar  borde  ha  varit  större  efter  att  handlednings‐
stödet  hade  införts.  Emellertid  visar  tabellerna  endast  sammanslag‐
ningen  av  de  två  högsta  svarsalternativen  och  differenserna  var  i 
flertalet  fall  ännu  större  i  de  lägre  inte  redovisade  svarsalternativen. 
Okontrollerade påverkansfaktorer kan ha påverkat de goda  resultaten, 
exempelvis  att  det  har  varit  en  ny  grupp  sjuksköterskor  som  har  en 
nyare akademisk sjuksköterskeexamen. Emellertid visar bivariata kom‐
pletterande analyser med person‐ och vårdkarakteristika som oberoende 
variabler få signifikanta samband med beroende variablerna, vilket kan 
stärka handledningsmodellens och handledningsstödets positiva  inver‐
kan. En annan  trolig utveckling är att de sjuksköterskestudenter som  i 
början  av  2000  var  studenter  och  inbegripna  i  handledningsmodellen 
ingick  i  handledargruppen  2006.  I  så  fall  har  goda  resultat  indirekt 
grund i handledningsmodell/handledningsstöd. 
 

Det sex år  långa  intervallet mellan datainsamlingarna  i delstudie III är 
naturligtvis  svårt  att  hantera.  Endast  24  sjuksköterskor  besvarade 
frågeformuläret  två  gånger.  Under  åren  hade  det  skett  många 
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organisationsförändringar  med  personalnedskärningar  och  periodvis 
hade det varit utbildningsstopp för sjuksköterskor. Idealet hade förstås 
varit att efter infört handledningsstöd kunna följa samma sjuksköterske‐
grupp  i  två  års  intervaller.  På  grund  av  personliga  resurser  och 
kostnadsskäl  var  detta  inte  möjligt.  Tillgången  på  understödjande 
referenser med högt värderad  evidens när det gäller handledning har 
varit mycket begränsad vilket visar att forskningsläget fortfarande är på 
beskrivande nivå. 
 

Resultatdiskussion 
 

Det övergripande syftet med avhandlingen var att klarlägga sjuksköter‐
skors  erfarenheter  av  sjuksköterskeprofessionen  avseende  omvårdnad, 
handledning och utveckling. Sammantaget visar resultaten att sjukskö‐
terskor är verksamma i en komplex profession (I, II, III, IV). I resultaten 
har behovet av  förkovran och växelverkan  inom och mellan de  stude‐
rade  områdena  uppmärksammats  i  vad  som  i  avhandlingen  fortsätt‐
ningsvis benämns ”lärande och lärande miljö” (Figur 3).  
 
 

               
 

 

                               

 
  
Avhandlingens  resultat  kommer  att  diskuteras  utifrån  omvårdnad, 
handledning och utveckling, både enskilt och sammanvävt i lärande och 

Omvårdnad 

Utveckling 

Handledning 

 
 
 
Lärande 

  Figur 3. Sjuksköterskeprofessionen avseende omvårdnad, handledning  
  och utveckling med lärande i en lärande miljö 

  Lärande miljö 
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lärande miljö. Inledningsvis ges läsaren en bakgrund till vad som läggs i 
de två begreppen.   
                                                                                                                                                                             
Lärandet  är  i  stor  utsträckning  en  fråga  om  att  skaffa  information, 
färdigheter och förståelse och att uppnå förmågan att kunna avgöra vad 
som är relevant i ett visst sammanhang (Säljö 2005). Ellström (1996) och 
Säljö  (2005)  använder  ”kreativt  lärande”  som beteckning  för den mest 
självstyrande  lärandenivån,  dvs.  där  läranden  själv  definierar  och 
analyserar  sin  uppgift,  väljer metod,  prövar  olika  handlingsalternativ 
och slutligen värderar sina resultat. Enligt Dewey (1964) utgår kunskap 
från aktivt  lärande med problemlösning och kritiskt  tänkande. Det var 
också  Dewey  som myntade  begreppet  ʺlearning  by  doingʺ  där  teori, 
praktik, handling och  reflektion vävs  samman. Schön  (1987) menar att 
reflektion  är  en  individuell  aktiv  process  som  i  huvudsak  fokuserar 
värderingar, attityder, tankar och självmedvetenhet och att processen är 
helt nödvändig för fortsatt utveckling. Väsentligt vid inlärning är också 
individens  handlingsutrymme  (Ellström  1996)  och  individens motiva‐
tionsnivå.  Inre  motivation  är  mest  effektiv  och  bottnar  i  det  egna 
intresset (Dewey 1964, Ellström 1996, Säljö 2005). Yttre motivation är där 
personen strävar efter belöning exempelvis högre lön (Ellström 1996). 
 
En  lärande  miljö  kännetecknas  av  att  det  positiva  stimuleras  och 
förstärks  och  att  det  negativa  åtgärdas  och  tonas  ner.  Dewey  (1964) 
liksom  flera senare  forskare  (Marton & Booth 2000, Säljö 2005) betonar 
vikten av kommunikation och interaktion mellan individer och grupper 
tillika  variation  i  lärande  situationer.  Kommunikationen  är  länken 
mellan  kulturen  och  människors  tänkande,  alltså  en  process  där 
erfarenheter delas tills det blir en ”egendom” (Dewey 1964). Säljö (2005) 
uttrycker det som att utvecklingen av tänkandet sker från samtal mellan 
människor till att bli samtal inom människor. Kunskapen utvecklas först 
när den tydliggörs av praktikern själv; antingen vid reflektion under det 
att handlingen äger rum (reflection‐in‐action) eller vid ett senare tillfälle 
(reflectionon‐on‐action). Den kunnige praktikern kan således reflektera, 
experimentera  och  improvisera  under  förutsättning  att  det  i  lärande‐
miljön finns vilja, tid, öppen och ärlig dialog (Schön 1978).  
 
I en  lärande miljö  för  sjuksköterskor och  sjuksköterskestudenter  förut‐
sätts  en  stabil  kärna  av  välutbildade  erfarna  sjuksköterskor.  Enligt 
Kitson, Harvey och McCormack  (1998) skall en bra kultur genomsyras 
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av  en  lärande  organisation  som  kräver  patientcentrerad  vård  och 
kontinuerlig  fortbildning.  Teamarbetet  skall  vara  effektivt  och  skapa 
god återkoppling. Nyanställdas kunnande skall kontrolleras och kultu‐
ren skall tåla återkommande intern och extern granskning. Moralen skall 
vara hög och människor skall känna sitt värde. Författarna  lägger stort 
ansvar  på  ledaren  och  på  att  olika  roller  är  tydliga  och  definierade. 
Andra författare menar att förutsättningen för ett effektivt lärande är att 
arbetsplatsen skapar handlingsutrymme (Ellström 1996) och att lärandet 
anpassas till sjuksköterskans utvecklingsfas (Benner m.fl. 1999).  
 
Omvårdnad 
 

Resultaten  visade  att  de  intervjuade  sjuksköterskorna  med  treårig 
sjuksköterskeutbildning och sex års erfarenhet hade hittat sin nisch (II). 
Ingen ångrade sitt val av profession, men många var tveksamma till om 
de  skulle  orka  arbeta  fram  till pensionsåldern  (II). Upplevelsen  av  att 
vara  sjuksköterska  pendlade  mellan  stimulans  och  påfrestning  och 
mellan möjligheter och hinder där det för flertalet fanns en övervikt mot 
det negativa. Redan för tio år sedan fann Thorne, Kirkham och Hender‐
son  (1998)  i  sin  studie  faran  i  att  sjuksköterskor  lämnar  professionen 
utifrån  orimligheten  att  sjuksköterskan  skall  hantera  och  bistå många 
professioners åtaganden med begränsade resurser. Idag är oron kanske 
än  mer  berättigad.  I  denna  avhandling  visade  resultaten  att  erfarna 
sjuksköterskor tillsammans med många nya medarbetare hade svårt att 
hantera alla de uppgifter som en legitimerad sjuksköterska har att utföra 
(I,  II),  vilket medförde  osäkerhet  och  en känsla  av  otillräcklighet. Vid 
vårdenheter (sjukhusavdelningar, hälsocentraler, vårdhem) med många 
svårt  sjuka  patienter  eller  där  patientflödet  och  personalomsättningen 
var  stor  kunde  arbetssituationen  bli  övermäktig  och  kaotisk  (I,  II). 
Flertalet  nådde  sällan  längre  än  till  att  rädda  vardagen  (II). Detta  är 
riktigt  alarmerande  och  måste  tas  på  största  allvar  i  alla  nivåer  av 
beslutsprocessen. Frågan blir närmast vad som ska anses vara acceptabel 
förmåga i en vårdmiljö där kostnadsbesparingar och hög vårdteknologi 
kräver allt strängare omorganisationer. Upplever erfarna sjuksköterskor 
kaos, hur är då situationen för de ovana? Resultaten talar för organisa‐
tioner  där  tid  frigörs  för  yrkesmässig  omvårdnadshandledning  (Begat 
m.fl. 2005). Utan reflektion är det svårt att hitta nya arbetssätt (jfr Schön 
1987, Gustafsson & Fagerberg 2004).  
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Den  frustration  som  erfarna  sjuksköterskor  uttryckte  kring  obalansen 
och komplexiteten i arbetet (I, II) kan  jämföras med samvetsstress, dvs. 
stress  relaterat  till  dåligt  samvete  där  vårdpersonal  utifrån  etik  och 
moral  är  hindrad  att  göra  de  rätta  handlingarna  (jfr  Glasberg  2007, 
Juthberg 2008). Juthberg (2008) visar att samvetsstress hos vårdpersonal 
i  den  kommunala  äldreomsorgens  särskilda  boenden  uppstår  just  i 
situationer där de upplever  sig otillräckliga, maktlösa och har känslan 
av att vara hindrad att utföra arbetet enligt egna värderingar. Frågan är 
om det är den enskilda sjuksköterskan i omvårdnadsarbetet som ensam 
utan  stöd  ska  prioritera  omvårdnadsuppgifter.  Sjuksköterskestudenter 
utbildas  i  att  ge  kvalitetsmässigt  god  omvårdnad  utifrån  ideala 
förhållanden och  i princip obegränsade  resurser.  I deras utbildning  är 
mötet och kommunikationen med patienten grundläggande för omvård‐
nadshandlingar  och  patientens  kompetens  ska  tas  tillvara  i  omvård‐
nadsplanering (jfr Danielson 2001, Berg 2006, Westin 2008).  
 
Sjuksköterskornas  frustration  är  också  befogad  ur  patientperspektivet. 
Upplever erfarna sjuksköterskor att de saknar  tid  för att kommunicera 
med patienter och medarbetare och dessutom inte har tid till att ta reda 
på  fakta  (I)  kan  patientsäkerheten  ifrågasättas. Många  av  de  patient‐
kategorier  som  tidigare vårdades vid  intensivvårdsavdelningar vårdas 
idag  vid  medicinska  och  kirurgiska  vårdavdelningar.  Nedskärningar 
och stängda vårdavdelningar har också medfört att multisjuka personer 
vårdas  vid  enheter  tillhörande  kommunal  hälso‐  och  sjukvård  eller  i 
hemmet,  vilket  ställer  krav  på  ökat  stöd  och  högre  kompetens  hos 
vårdpersonal  (jfr  Sundin  m.fl.  2007,  Reeves  m.fl.  2008).  Bristen  på 
specialistutbildade  i kombination med hög personalomsättning under‐
stryker vikten av stöd och planlagda introduktions‐ och undervisnings‐
program för alla kategorier av vårdpersonal.  
 

Av resultaten  i denna avhandling framgår att sjuksköterskor som hade 
ansvar  för ett  fåtal patienter kunde arbeta patientcentrerat och därmed 
ge  den  vårdkvalitet  som  professionen  förpliktar  till.  I USA  finns  t.ex. 
tankar  på  att  lagstifta  om  förhållandet  mellan  sjuksköterska  och 
patient/klient, baserat på forskning kring sambanden mellan bemanning 
och  vårdbehov  hos  patienter  på  sjukhus  (Catalano  2003,  Aiken m.fl. 
2008). Aiken m.fl.  (2008)  visar  i  en  omfattande  studie  att  kvoten  fyra 
kirurgpatienter  per  ”Bachelornurse”  har  medfört  signifikant  lägre 
dödstal och  färre vårdkomplikationer hos patienter. Enligt Butler m.fl. 
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(2008) förbereds en genomgång av personalmodeller och deras utfall vid 
sjukhus.  Oavsett  vad  granskningen  kommer  att  visa  behöver  antalet 
patienter  per  sjuksköterska  regleras mot  bakgrund  av  patienters  om‐
vårdnadsbehov och vårdpersonalens kompetens. 
 

I stället för att utgå från kvoten sjuksköterska ‐ patient hävdar andra att 
det är utbildningen hos vårdpersonalen som skall höjas (Catalano 2003, 
Bartels 2005). Vårdenheter behöver sjuksköterskor som är duktiga ledare 
och  som  vill  utveckla  vårdsystem  för  dagens  och  framtida  sjukvårds‐
behov  (jfr Bartels  2005). Cowan m.fl.  (2006) visar  att det är möjligt  att 
höja vårdkvaliteten samtidigt som vårdtider kan minskas om högutbil‐
dade  sjuksköterskor  arbetar  i  bra  samverkan  med  läkare  i  interpro‐
fessionella  team. Detta bekräftas också av Aiken m.fl.  (2008)  som  i  sin 
forskning visar att sjuksköterskor med hög kompetens  förknippas med 
mindre komplikationer hos patienter  t.ex. urinvägsinfektioner,  trycksår 
och lunginflammationer samt färre antal döda.  
 

Bartels (2005) menar att för att höja vårdkvaliteten är det nödvändigt att 
öka  samverkan mellan  utbildare  och  vårdverksamhet.  Kanske  är  det 
återigen dags att  ta  ställning  till  förlängd  sjuksköterskeutbildning eller 
att  införa  allmäntjänstgöring  (AT)  för  nyexaminerade  sjuksköterskor 
(URL  4).  Oavsett  längd  på  utbildning  är  introduktionsprogram  vid 
nyanställning  helt  nödvändigt.  Visserligen  poängterar  Socialstyrelsen 
vikten av att nyexaminerade får individuellt anpassad introduktion och 
möjlighet  till  att uppöva  skicklighet  innan  han/hon  får  alltför  kompli‐
cerade arbetsuppgifter, men Socialstyrelsen  förtydligar  inte normen  för 
vad  nybörjaren  skall  uppnå  i  skicklighet  under  inskolning. Detta  kan 
vara  en möjlig  orsak  till  att  unga  sjuksköterskor  flyr  sjukvården  (jfr 
Flinkman m.fl. 2008). För att  inte vilseleda studenter  in  i en profession 
som de  senare har  svårt att vara verksamma  i, behöver  studenter  som 
söker  till  sjuksköterskeutbildningen  tydlig  information  om  vad  pro‐
fessionen  innebär  ansvarsmässigt,  först  och  främst  gentemot  patienter 
men också gentemot kommande medarbetare  (jfr Ashcroft m.fl.  2008). 
Varje lärosäte behöver dessutom samverka med avnämare i utvärdering 
av  sjuksköterskeutbildningens  innehåll  och  struktur.  Frågan  är  om 
sjuksköterskor  inför  en  anställning  kommer  att  testas  i  handlingskraft 
och  stresshantering.  I  så  fall  måste  sjuksköterskeutbildningen  utökas 
med moment  som  kontinuerligt  tränar  och  förbereder  studenter  i  att 
hantera hög arbetsbelastning och motgångar (jfr Kelly & Ahern 2008).  
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Handledning 
 

Resultaten  visade  att  det  var  statistiskt  signifikant  fler  sjuksköterskor 
som kände sig  förberedda och  som ansåg sig ha  fått  stöd  i handledar‐
funktionen  efter  det  att  handledningsmodell  med  handledningsstöd 
införts  (III).  Framgångfaktorer  bedöms  vara  att  varje  avdelning  haft 
”egen”  huvudhandledare  som  stöd  för  både  student  och  personlig 
handledare,  en  universitetslärare  ’kontaktlärare’  som  deltagit  i  plane‐
rings‐  och  bedömningssamtal  samt  en  universitetslärare  ’klinisk 
adjunkt’ som varit pedagogisk resurs och ledare i utvecklingen av hand‐
ledningsstödet. Nätverket mellan sjukhuset och universitet byggdes upp 
under sex år med anpassning till vårdavdelningarnas kultur och tillgång 
till erfarna handledare (jfr Högskoleverket 2007:23).  
 

Hälften av handledarna i avhandlingens delstudier saknade handledar‐
utbildning  och  sjuksköterskor  med  mindre  än  ett  års  sjuksköterske‐
erfarenhet behövde vara handledare (III, IV). Detta är ett konstaterande 
som inte överensstämmer med de kompetenskrav som finns preciserade 
i  ett  upprättat  avtal  mellan  universitetet  och  sjukhuset.  Icke  desto 
mindre måste  handledningen  anpassas  till  den  verklighet  som  råder 
med stor sjuksköterskeomsättning, utökat studentintag och ökat krav på 
verksamhetsförlagda  utbildningsplatser.  Skriftliga  ”handledningsgui‐
der” och  stöd  från huvudhandledare och universitetslärare måste  i  ett 
helhetsperspektiv ses som kostnadseffektivt och att det stärker vårdav‐
delningarnas lärandemiljö.  
 

Det inte obekanta fenomenet att nyexaminerade tenderar att överskatta 
sin  förmåga  (jfr Björkström m.fl. 2008) behöver hanteras på ett genom‐
tänkt sätt också i handledningssammanhang. Sjuksköterskor som måste 
åta sig handledarrollen när de själva är under inskolning (III, IV) kan få 
ett  relevant  stöd  genom  att  handledaransvaret  delas med  en  erfaren 
sjuksköterska. Visserligen finns risk för att erfarna sjuksköterskor aldrig 
får nödvändig vila från handledaransvar, men konstellationen medför i 
gengäld  att  den  oerfarna  sjuksköterskan  kan  påskynda  sin  egen 
utveckling. Det är nämligen i undervisningssituationen då handledaren 
skall  tydliggöra  för andra  som han/hon klargör  för  sig  själv hur  saker 
och ting hänger ihop i mer precis bemärkelse (jfr Säljö 2005).  
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Majoriteten  av  handledarna  ansåg  att  studenterna  varit  aktiva  och 
ansvarstagande  i  sina verksamhetsförlagda  studier  ’VFU’  (IV).  I hand‐
ledningsmodellen stimuleras den  lärande miljö som gör det möjligt  för 
studenter att ta ansvar för sina studier såsom högskolelagen anger samt 
att skapa goda relationer med sin/sina handledare (jfr Eaton m.fl. 2007, 
Webb &  Shakepeare  2008).  Emellertid  ansåg  endast  hälften  av  hand‐
ledarna i en av delstudierna att studenter varit bra/mycket bra teoretiskt 
förberedda  (IV), vilket visar att det organiserade  förberedelseprogram‐
met  inför VFU  behöver  utvecklas  ytterligare.  Ett  förslag  kan  vara  att 
sjuksköterskestudenter före VFU testas vad gäller kunskap, engagemang 
och språk (Yonge m.fl. 2002a).  
 

Enligt resultaten upplevde handledarna att kollegor hade  förståelse  för 
att  handledning  tar  tid  och  att de  oftast  fanns  till  hands  när problem 
uppstod.  Däremot  var  det  svårare  för  handledare  att  få  avlastning  i 
omvårdnadsarbetet  (III).  Resultaten  indikerar  att  det  behövs  en 
genomgång av hur handledare kan få lättnad i handledarrollen, speciellt 
då studenter kräver mer stöd. Studenten måste å sin sida vara aktiv i att 
skaffa  information  och  färdigheter  samt  dessutom  ha  förmågan  att 
kunna avgöra vad som är relevant  i ett visst sammanhang (jfr Larsson, 
Gustavsson & Ellström 1996, Marton & Booth 2000, Säljö 2005). Specia‐
listutbildade  och  grundutbildade  sjuksköterskor  värderade  studenters 
förmågor  olika  (IV),  vilket måste  beaktas  inte minst med  hänsyn  till 
bedömning och hur studenter vägleds i omvårdnadshandlingar. Littera‐
turen  beskriver  att  sjuksköterskor  värderar  kunskap  utifrån  var  de 
arbetar och med den kunskap de själva besitter (Kim 2000, Löfmark m.fl. 
2006, Danielson & Berntsson 2007). Det som också måste beaktas är att 
sjuksköterskor  kan  ha  bristande  kunskap  i  dokumentation  (jfr  Florin 
m.fl.  2005),  forskningsanknytning  (jfr  Kuuppelomäki  &  Tuomi  2005), 
farmakologi (jfr Manias & Bullock 2002) och ledarskap (jfr Danielson & 
Berntsson  2007),  vilket  återigen  understryker  behovet  av  stöd  från 
huvudhandledare och universitetslärare som kan ange normen  för res‐
pektive utbildningsnivå. Mål‐ och bedömningssamtal kan minska risken 
för  att  handledare  är  för  fordrande  eller  att  handledare  hamnar  i  en 
”snällhetsfälla”  (jfr  Löfmark  &  Thorell‐Ekstrand  2000,  2004,  Luhanga 
m.fl.  2008a).  Ett  bra  komplement  för  att  kvalitetssäkra  att  studenter 
uppnår lärandemålen i VFU är nationella teoretiska kunskapstest tillika 
strukturerade praktiska prov  som görs  i  slutet av utbildningen vid ett 
antal svenska lärosäten (URL 8). 
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Utveckling 
 

Ett  av  de mest  intressanta  resultaten  var  att  sjuksköterskorna  rappor‐
terade  att  de  var  understimulerade  samtidigt  som  de  hade  svårt  att 
hantera alla arbetsuppgifter (II). Efter sex års erfarenhet ville de ha fler 
utmaningar  och  bli mer  självbestämmande  (I,  II).  Enligt Zangaro  och 
Soeken  (2007)  har  autonomi  liksom  samverkan  stark  korrelation  till 
arbetstillfredsställelse.  Autonomi  är  tillsammans med  personalrelatio‐
ner, kommunikation, omvårdnad och kunskap de faktorer som har den 
största  betydelsen  för  att  sjuksköterskor  skall  stanna  i  vården  (Cowin 
m.fl.  2008).  Konsten  blir  att  i  anpassade  stimulanspaket  kombinera 
vardagsuppgifter med fortbildning och utmaningar.  
 

Behovet av stöd och återkoppling påvisades i alla delstudierna (I, II, III, 
IV). Emellertid, var det långt ifrån alla som utnyttjade det stöd som var 
möjligt att få  i handledarrollen (III) och  i form av reflektion och yrkes‐
mässig omvårdnadshandledning  (II).  I  egen utveckling är  reflektionen 
central och yrkesmässig omvårdnadshandledning ett viktigt hjälpmedel 
(jfr Gustafsson, Asp & Fagerberg 2007, Mooney 2007). Icke desto mindre 
tar det tid att lära sig reflektivt lärande (Schön 1987). Träningen kan ske i 
olika  former  såsom  exempelvis  i dramaspel  (Ekebergh, Lepp & Dahl‐
berg 2004) och som veckovisa träffar med huvudhandledare (III) under 
sjuksköterskeutbildningen. 
 

Sjuksköterskor  med  treårig  högskoleutbildning  ansåg  att  deras 
kompetens inte togs tillvara (II). Flertalet sjuksköterskor beskrev vikten 
av  evidensbaserad  omvårdnad  och  värdet  i  att  få  delta  i  forsknings‐
projekt,  men  eftersom  de  saknade  tid  och  deras  kunskaper  inte 
efterfrågades  intog de ett avvaktande förhållningssätt (I, II). Resultaten 
är oroväckande men bekräftas av tidigare studier (Lindblad Fridh 2003, 
Björkström m.fl. 2008, Kajermo m.fl. 2008). Rönnqvist  (2001) menar att 
motivationen  till  att  förändra  och  lära  något  nytt  motverkas  ifall 
kunskap  och  förmåga  inte  utnyttjas.  Frågan  är  vad  som  händer  i  en 
lärande  miljö  där  kompetenser  inte  utnyttjas  och  där  intresset  för 
forskning och utveckling är  lågt? Det  intressanta  i  sammanhanget och 
vars  innebörd behöver studeras ytterligare är att sjuksköterskorna efter 
sex  år  i  professionen  åberopade  tidsbrist  och  tänkte  återuppta  forsk‐
ningsanknytningen  först när de kände  sig  trygga  i  sjuksköterskerollen 
(II).  Kanske  fanns  det  trots  allt  andra  styrande  faktorer  t.ex.  glömda 
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kunskaper och många miljöombyten. Att arbeta  forskningsanknutet är 
fortfarande  heller  inte  självklart  i  studenters  och  sjuksköterskors  pro‐
fessionella medvetenhet (Björkström 2005, Furåker 2008).  
 

Omvårdnadsutveckling  är  naturligtvis  avhängigt  stöd  och  efterfrågan 
från arbetsledare, men det måste också vara den ”skolade” arbetstaga‐
rens ansvar att tillämpa och hålla kunskapen levande. Wallin m.fl. (2003) 
fann  att  80‐90%  av  ca  150  sjuksköterskor  som deltog  i  en  fyra dagars 
kvalitetssäkringskurs hade en positiv  inställning till forskning, men det 
var  endast  de  som  hade  fortsatt  med  kvalitetssäkringsarbetet  efter 
kursen som var aktiva i sökandet av forskningslitteratur. Detta visar att 
om  utbildning  skall  generera  utveckling  måste  kunskapen  omsättas 
direkt  och  pågå  under  längre  tid.  I  en  lärande  miljö  bör  det  vara 
självklart  att  arbetsledare  tillsammans  med  dem  som  deltagit  i 
fortbildning känner ansvar  för att sprida och omsätta kunskapen. Med 
fler  akademiskt  utbildade  bör  attitydförändringarna  påskyndas. 
Dessvärre finns uppgifter om att det är de yngre sjuksköterskorna som 
ser hinder medan de äldre börjar se möjligheter i att kunna utveckla mot 
forskningsanknuten omvårdnad  (Gerrish m.fl.  2008, Koehn & Lehman 
2008). Är det  som Eriksson  (2001)  skriver att om medicinsk vetenskap 
och  forskning  blir  allt  mer  vårdinriktad  och  antar  ett  humanveten‐
skapligt  perspektiv  finns  det  goda möjligheter  till  ökad  förståelse  för 
vårdforskning.  
 

Resultaten  i  avhandlingen  visade  att  professionell  utveckling  inte  var 
någon självklarhet för alla sjuksköterskor. Ansvaret för utveckling finns 
först och  främst hos den enskilde  (jfr Dewey 1964) men också  i arbets‐
kulturen och  ledarskapet  (Gardulf m.fl. 2008). För att ge balans  i olika 
kunskapsformer  bör  strategier  för  kompetensutveckling  i  hög  grad 
utformas  i  ett  samspel mellan  ledning,  yrkesgrupper  och  omvärld  (jfr 
Rönnqvist  2001).  Rönnqvist  (2001)  fann  att  läkare  jämfört  med  sjuk‐
sköterskor  hade  ett  ”legitimerat”  företräde  i  kompetensutveckling. 
Utmaningen  blir  således  att  fortbildningskurser  balanserar  personal‐
gruppens både personliga och organisatoriska behov (jfr Munro 2008).  
 

Jämfört med grundutbildade var specialistutbildade mer målmedvetna i 
sina  framtidsplaner  (II)  vilket  arbetsledare  bör  uppmärksamma.  Sjuk‐
sköterskor  som är ambivalenta  i  sina beslut om  fortsatt utveckling  (II) 
behöver  mycket  hjälp  med  utbildningsprogram  (jfr  Lash  &  Munroe 
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2005,  Pelletier m.fl.  2005, Walker  2005, Morgan,  Lahman & Hagstrom 
2006). Tänkvärt  är de  resultat  som visar  att  sjuksköterskor med högre 
utbildning  är  mer  nöjda  i  sin  roll  (Aiken,  Havens  &  Sloane  2000, 
McClure 2005, Kovner m.fl. 2006) och att de upplever sig ha större eget 
ansvar (Nemcek & James 2007). Den vetskapen är viktig eftersom vi ur 
ett  samhällsekonomiskt perspektiv, när pensionsavgångarna ökar,  inte 
har råd med att utbildade sjuksköterskor lämnar vården i frustration och 
otydliga framtidplaner. 
 

Sjuksköterskor  som  hade  ansvar  för  ett  fåtal  patienter  uttryckte 
arbetstillfredsställelse  (I,  II). Mest  av  allt  värdesatte  sjuksköterskorna 
patientkontakterna,  det  självständiga  arbetet  och  att  få  arbeta  med 
kvalificerad  personal  (I).  Är  det möjligt  att  inrätta  arbetskulturer  dit 
många  söker  sig  och  som  få  vill  lämna  dvs.  arbetsplatser  med 
”magnetism”? Ja, idag skapas arbetsmiljöer som har positiv inverkan på 
sjuksköterskor, patienter och organisation, så kallade ”magnet hospital”.  
I början av 80‐talet, vid en tid då det var stor sjuksköterskebrist, ställdes 
frågor kring varför vissa  sjukhus  i USA var bemannade och  till  synes 
attraktiva att arbeta vid. American Nurses Association (ANA) har i mer 
än två decennier utvecklat program med effekten magnetism.  
 
Magnetsjukhus satsar på en arbetsmiljö liknande ”lärande miljö” som är 
välvillig  och  starkt  produktiv  och  som  leds  av  högt  kvalificerade 
arbetsledare. Vägen till ”magnetism” är en process som sträcker sig över 
minst  två  år  och  kräver  fundamentala  åtgärder  inom  flera  områden, 
exempelvis  organisation,  ledarskap,  personalpolicy,  autonomi,  pro‐
fessionell  utveckling,  undervisning,  handledning,  kvalitetsutveckling, 
och samverkan (jfr Lash & Munroe 2005, Lundmark & Hickey 2006, Birk 
2007,  Westendorf  2007,  Schmalenberg  &  Kramer  2008).  Forsknings‐
strategin  har  bestämts  i  konsensus  mellan  över  100  magnetorgani‐
sationer. Forskning som prioriteras tillhör tjugo områden och projekten 
har krav på att de ska leda fram till evidensbaserad omvårdnad (Reigle 
m.fl. 2008, Lundmark & Hickey 2006).  
 
För att uppnå och behålla statusen ”magnetsjukhus” krävs bedömning 
som  liknar Högskoleverkets utvärdering  av universitet  och högskolor. 
Bedömningsprogrammet  består  av  många  rigorösa  faser  alltifrån 
ansökan, platsbesök och beslut till att kontinuerligt rapportera utvärde‐
ringsresultat  (Munroe & Lash  2005, Westendorf  2007).  ”Magnetstatus” 
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varar  i  fyra  år  och  om  en  organisation  inte  kan  bevara  standarden 
återkallas  erkännandet.  Exempel  på  skäl  för  indragning  är  ökad 
frekvens  av  trycksår,  patientmissnöje,  ökad  personalomsättning  och 
ökat antal patienter per sjuksköterska (Munroe & Lash 2005).  
 

Att  få magneterkännande  ses  i  idag  som  den  högsta  status  sjukskö‐
terskor  inom  hälso‐  och  sjukvård  kan  vinna.  Det  intressanta  är  att 
sjuksköterskor vid magnetsjukhus har  rapporterat hög grad av arbets‐
tillfredsställelse,  autonomi  och  kontroll  i  omvårdnadsarbetet  (Aiken 
m.fl.  2000).  Studier  som  har  jämfört  organisationer  med  och  utan 
magnetstatus  visar  att  vid magnetorganisationer  görs  större  ansträng‐
ningar  för  att  behålla  erfarna  sjuksköterskor  och  större  satsning  på 
utbildningsmiljöer, mentorskap, karriär och utveckling. Sjuksköterskor‐
na vid dessa  sjukhus visar högre  skattning av  samverkan med  läkare, 
belöningssystem och satsning på betald professionell utveckling (Ulrich 
m.fl. 2007). Sjuksköterskorna har också större påverkansmöjligheter och 
är bättre rustade  inför personalbrist  (Ulrich m.fl. 2007). Magnetsjukhus 
är exempel på en bärande idé att ytterligare studera som väl svarar mot 
min devis ”Att vara sjuksköterska är att verka i lärande miljö”.   
 
Det  finns  inte någon universell metod  för att åstadkomma bra  lärande 
miljö vid vårdenheter. En god början är dock att skapa öppna dialoger, 
samverkan och ge utrymme för reflektion (jfr Schön 1987, Gustafsson & 
Fagerberg  2004).  Det  gäller  att  starta  och  underhålla  de  starkaste 
drivkrafterna  för  lärandet;  intresse, motivation,  eget  ansvar  och  själv‐
disciplin  (jfr Dewey  1964, Marton & Booth  2000,  Säljö  2005). Eftersom 
individen  ständigt  befinner  sig  i  olika  utvecklingsfaser  kommer 
hans/hennes  utveckling  att  ske  i  förhållande  till  vilket  stöd  som  är 
möjligt  att  få  och  till  hur  öppen miljön  är  för  att  låta  nybörjare  delta 
(Säljö  2005).  I  delstudie  III  och  IV  påvisades mycket  starka  positiva 
samband mellan  intresse  för  handledning  och  sjuksköterskors  upple‐
velser  i handledarrollen. Att graden av  intresse  för handledning är  en 
stark påverkansfaktor  stöds  också  av Brammer  (2006).  I utveckling  av 
vårdenheters  lärande miljö  är  det  väsentligt  att  en  person  tillsätts  för 
uppgiften  att motivera,  initiera och ge  stöd  till  förändrad  arbetskultur 
(jfr Armitage,  Connolly &  Pitt m.fl.  2008). Här  är  huvudhandledarna 
viktiga resurser  liksom samverkan med universitet/högskola. Med stöd 
från  arbetsledare  och  universitetslärare  har  huvudhandledare  goda 
förutsättningar  att  utveckla  inte  bara  parhandledning  enligt  specifik 
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handledningsmodell  (III,  IV)  utan  också  införa  interprofessionell 
handledning  vid  s.k.  klinisk  utbildningssal/utbildningsavdelning  där 
studerandeteam  ansvarar  för delar  av vårdarbetet under handledning. 
Syftet med denna handledning är att studenter redan under utbildning 
skall  träna  samverkan  och  få  inblick  och  förståelse  för  andra 
professioner.  Utvecklingen  av  sådana  lärandemiljöer  är  framgångsrik 
och  komplex  (jfr  Lidskog  2008)  men  helt  nödvändig.  Vid  brist  på 
personella  och  ekonomiska  resurser  gäller  det  att  arbeta  interpro‐
fessionellt  ”rätt man  på  rätt  plats” där  alla  blir  vinnare. Den  bärande 
idén fokuserar på lärandet, personalstaben, kursplanedesignen, student‐
rekryteringen samt på bedömning och utvärdering (Armitage, Connolly 
&  Pitt  2008).  Upplägget  kan  ha  olika  konstellationer  och  det  finns 
modeller som  involverar upp  till 13 professioner (Armitage m.fl. 2008). 
Skapandet av bra lärande miljö bör ses som en viktig insats i att starta en 
positiv utvecklingsprocess. Vid generationsskiften kan modellinlärning 
förväntas ha oförutsedda krafter (jfr Fagerberg & Kihlgren 2001).  
 

Denna  avhandling  har  visat  att  flertalet  sjuksköterskor  inte  betonade 
sjuksköterskans ansvar för patientundervisning. Andra studier visar att 
det  i  journalhandlingar  finns  brister  i dokumentationen  om patienters 
informationsbehov  och  om  den  information  som  sjuksköterskan 
förmedlar till patienten (jfr Friberg, Bergh & Lepp 2006). Fynden tolkas 
som att lärandemiljön också behöver utvecklas vad gäller patientunder‐
visning.  Målet  bör  vara  att  utveckla  ”utbildningssjukhus”  där  hela 
vårdområden  genomsyras  av  pedagogisk  kultur  avseende  personal, 
studenter  och  patienter.  Skapandet  av  en  lärande miljö  är  egentligen 
ingen  ekonomisk  fråga, möjligen  en organisatorisk men  framförallt  en 
attitydfråga. 
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KONKLUSION                                                                            

Denna avhandling har genom att klargöra sjuksköterskors erfarenheter 
av  omvårdnad,  handledning  och  utveckling  givit  bidrag  till  omvård‐
nadsvetenskap genom  ett nytt  sätt att  se på  sjuksköterskeprofessionen 
med lärande och lärande miljö som gemensamma nämnare.   
 
Sammantaget  visar  resultaten  att  sjuksköterskor  arbetar  i  en  komplex 
profession. Med  ihållande och  intensifierade krav på kostnadseffektiva 
arbetsmodeller och metoder i hälso‐ och sjukvård är det en utmaning för 
alla  inblandade aktörer att  tillgodose vårdens behov av allt skickligare 
sjuksköterskor  som  orkar  arbeta  fram  till  pensionsåldern.  Erfarna 
sjuksköterskor  som  har  ansvar  för  många  svårt  sjuka  patienter  vid 
vårdenheter med stor personalomsättning upplever svårigheter att klara 
vardagens  arbetsuppgifter  på  ett  patientsäkert  och  ansvarsfullt  sätt. 
Detta  indikerar arbetsmiljöproblem och behov av  regelrätt kompetens‐
utveckling  men  också  behov  av  att  i  vardagen  ytterligare  utveckla 
lärandet, samverkan och stödfunktioner.  
 
Avhandlingens  resultat  visar  på  att  utökad  samverkan  mellan  vård‐
verksamheter  och  universitet/högskola  är  nödvändigt  för  att  sjukskö‐
terskeutbildningen  och  omvårdnadsarbetet  skall  kunna  anpassas  till 
hälso‐ och  sjukvårdens  förändringar. En handledningsmodell,  som ger 
stöd  till  både  handledare  och  sjuksköterskestudenter  i  verksamhets‐
förlagd utbildning,  är  ett  avgörande  framgångskoncept  för  att  organi‐
sera samarbetet mellan lärare och handledare.  
 
Sammanfattningsvis har resultaten i avhandlingen visat att arbetsgivare 
måste  satsa  på  åtgärder  så  att  sjuksköterskan  upplever  sig  vara  nära 
patienten  och  därmed  kan  ha  kontroll  över  vårdkvaliteten.  Avhand‐
lingen pekar på behovet av arbetsplatser som har en stabil kärna av högt 
utbildade  sjuksköterskor  och  en  utpräglad  lärande  miljö  där  teori, 
praktik, forskning och reflektion vävs samman i öppna dialoger och där 
stöd,  samverkan  och  professionell  utveckling  är  ledstjärnor.  För  detta 
behövs ledare som kan starta och underhålla de starkaste drivkrafterna 
för  lärandet, nämligen  intresse, motivation  och  självdisciplin.  Sjukskö‐
terskor behöver stimulans, utmaningar och bekräftelse på att de gör det 
jobb de är satta att sköta på ett bra och kvalitetssäkert sätt, att kompe‐
tensen utnyttjas och att arbetet utvecklas.  
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IMPLIKATIONER 

Avhandlingens  resultat kan direkt  tillämpas  i hälso‐ och  sjukvård och 
användas  för  ytterligare  forskning  i  den  fortsatta  utvecklingen  av 
omvårdnadsvetenskap. 
 
Betydelsen av att sjuksköterskor ges tid att delta i patientomvårdnaden 
behöver  poängteras.  Endast  i  direktkontakt med  patient  kan  sjukskö‐
terskan  få  kontroll  över  omvårdnadsbehov  och  omvårdnadskvalitet.  I 
mötet  med  patienten  får  sjuksköterskan  också  den  stimulans  och 
personliga utveckling som beskrivs som den största belöningen. För att 
skapa tid för kommunikation med patient och kvalitetssäker dokumen‐
tation  bör  det  prövas  att  föra  journalanteckningar  i  anslutning  till 
patientsamtal med stöd av bärbara datoriserade hjälpmedel.  
 
Hög personalomsättning, stort patientflöde och ansvar för många svårt 
sjuka patienter är också  faktorer som påtagligt bidrar  till en ond cirkel 
som  måste  uppmärksammas.  Antalet  patienter  per  sjuksköterska 
behöver  anpassas  till  sjuksköterskans  kompetens,  patienters  omvård‐
nadsbehov och antalet erfarna/oerfarna medarbetare. 
 
Även  erfarna  och  välutbildade  sjuksköterskor  behöver  bli  uppmärk‐
sammade  och  få  nya  utmaningar.  Därtill måste  den  kompetens  som 
sjuksköterskor med akademisk utbildning har  tas  tillvara bättre. Detta 
kan  ske  genom  exempelvis  eget  utvecklingsarbete  eller  deltagande  i 
tvärprofessionella forskningsprojekt som i förlängningen kan leda till en 
naturlig  och  självklar  omvårdnadsutveckling.  Möjlighet  att  starta 
konsult‐  och  mottagningsverksamhet  i  samverkan  med  läkare  är  ett 
annat exempel.  
 
Kontinuerlig  professionell  utveckling  behöver  stimuleras  och  priori‐
teras. Grundutbildade  sjuksköterskor  beskrev  en  villrådig  framtid  och 
har  sannolikt  behov  av  aktivt  stöd  för  kompetensutveckling.  Få 
specialistutbildade vid vårdenheter  talar  för att arbetsgivare bör  skapa 
utvecklingsmöjligheter för ny‐/grundutbildade sjuksköterskor genom att 
motivera  och  belöna  specialistutbildning  inom  ”sitt”  vårdområde. 
Möjligheten  till  vidareutveckling  inom  befintligt  vårdområde  bör 
dessutom kunna bidra till minskad personalomsättning.   
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Specialistutbildade  inom anestesi och operation  som efterfrågade ökad 
patientkontakt kan ges den möjligheten genom  inrättande av kombina‐
tionstjänster  vid  vårdavdelningar.  Sjuksköterskor  önskade  också  mer 
samarbete  med  läkare  vilket  indikerar  utökat  behov  av  interpro‐
fessionell utbildning och samverkan. 
 
Samverkan mellan universitet/högskola och vårdverksamheter behöver 
utökas  med  fokus  på  handledning  och  organiserat  stöd  i  klinisk 
utbildning.  En  fortsatt  och  anpassad  utveckling  av  handlednings‐
modeller som förtydligar mål och roller gör det möjligt för studenter att 
ta ansvar för sina studier såsom högskolelagen anger. Bra lärande miljö 
bör  ge  återbäring mångfalt,  inte minst  den  dag  de  handledda  själva 
träder  in  i  handledarrollen.  Utan  handledningsmodell  och  handled‐
ningsstöd  finns det  i kombinationen oerfaren sjuksköterska och  inaktiv 
student  risk  för  att  ”en  blind  leder  en  blind”  i  en måhända  obruten 
neråtgående spiral.  
 
Universitet/högskola måste med relevant marknadsföring av professio‐
nens  utmaningar  och möjligheter  attrahera  de mest  lämpade  ungdo‐
marna. För att tillförsäkra sjuksköterskeprogrammet studenter med rätt 
motivation  och  stort  studieansvar  är  tydlighet  om  krav  och  förutsätt‐
ningar i sjuksköterskans arbete grundläggande.  
 
Sjuksköterskeutbildningen bör tillföras utbildningsmoment som speglar 
vårdverksamhetens höga arbetstempo, korta vårdtider och att patienter 
har mer  än  en diagnos. Det  är  angeläget  att  sjuksköterskestudenter  är 
införstådda med det egna studieansvaret och att de inför varje period av 
verksamhetsförlagd utbildning har inhämtat kännedom om de mål som 
skall  uppnås  samt  har  tillägnat  sig  för  utbildningsnivån  erforderliga 
teoretiska och praktiska kunskaper.  
 
Förutsättningar  för  en  svensk  modell  liknande  ”magnetsjukhus” 
behöver utredas, dvs. arbetsplatser dit många söker sig och som få vill 
lämna och där arbetskulturen präglas av en medveten satsning på hög 
kompetens och stark produktivitet.  
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FÖRSLAG PÅ FRAMTIDA FORSKNING 

Avhandlingens  resultat  angående  lärande  och  lärande  miljö  i 
sjuksköterskeprofessionen visar behov av fortsatt forskning i modell och 
teoriutveckling avseende omvårdnad, handledning och utveckling.  
 
Fler  kvalitativa  och  kvantitativa  studier  behövs  som  under  längre  tid 
följer kohorter av erfarna sjuksköterskor och deras syn på omvårdnad, 
handledning och utveckling.  
 

Kontrollerade  interventionsstudier  och  aktionsforskning  med  mixade 
metoder  krävs  för  utveckling  av  handledningsmodeller  anpassade  för 
olika  typer  av  vårdverksamheter.  Förberedelse  av  sjuksköterskestu‐
denter  inför  verksamhetsförlagd  utbildning  behöver  också  studeras 
närmare.  
 
Det  framtagna  frågeformuläret  med  dess  olika  delar  för  att  mäta 
sjuksköterskors  erfarenheter  av  att  vara  handledare  för  sjuksköterske‐
studenter fordrar ytterligare prövning vid skiftande vårdenheter.  
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SUMMARY IN ENGLISH 

Background 
 
This  thesis  studies  the  nursing  profession  regarding  nursing, 
preceptoring  and  professional  development.  During  the  past  few 
decades worldwide nursing education and  the health care sectors have 
met with enormous challenges. The role of Registered Nurses (RNs) has 
become more  complicated  due  to  the  fact  that  health  care  is  rapidly 
developing  with  high  care  technology,  shortened  lengths  of  stay  in 
hospitals, cost effectiveness and downsizing of staff. Subsequently these 
challenges have given rise to a highly stressful work situation for nurses 
with  unfortunate  consequences  for  nursing,  preceptoring  nursing 
students,  nurses’  professional development  and RNs’  personal  health.  
Consequently,  there  is a high risk of  losing RNs  for reasons other  than 
retirement.  Studies  show  serious  difficulties  that  need  further 
investigations. The thesis has two main questions. What are experienced 
RNs,  with  the  3‐year  bachelor  programme,  experiences  regarding 
professional  work  and  development?  What  are  RNs’,  working  at  a 
hospital, experiences of being a preceptor for nursing students studying 
the 3‐year bachelor programme? 
 

Aim 
 
The  overall  aim  of  this  thesis  was  to  elucidate  Registered  Nurses’ 
experiences  of  the  nursing profession  regarding  nursing, preceptoring 
and  professional  development.  The  research  project  consists  of  four 
studies with the aims:   
 

• To describe RNs’ experiences of their daily work (I). 
• To  elucidate  RNs’  perceptions  of  their  work  and  professional 

development six years after graduation (II). 
•  To  compare  RNs’  experiences  as  personal  preceptors  for  nursing 

students in hospital units in the year 2000 with those during the year 
2006  and  to  explore  relationships  between  preceptors’  experiences 
and their personal/clinical characteristics (III). 

• To describe RNs’ perceptions of nursing  students’ preparation and 
study approaches in clinical education at hospital workplaces as well 
as  to  further  explore  relationships  between  RNs’  personal/clinical 
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characteristics  and  their  perceptions  of  students’  preparation  and 
study approaches (IV).  

 
Method 
 

The  thesis  has  a multi‐method design.  In  study  I  and  II  a  qualitative 
design was chosen to gain a deeper understanding of RNs’ experiences 
of work.  The data was collected by conducting interviews and a content 
analysis was used to analyse the texts. In 2003, 15 RNs, some of the first 
RNs in Sweden to graduate from the new 3‐year bachelor programme in 
nursing,  participated  in  the  study.  At  the  time  of  the  interviews  12 
participants  lived  in  different  parts  of  Sweden  and  three  lived  in 
Norway. 
 
In  study  III  and  IV  a  descriptive  cross‐sectional  design,  based  on 
questionnaire  data,  was  adopted  before  and  after  introduction  of  a 
preceptor model  at  a  Swedish  county  hospital.  The  preceptor model, 
based on co‐operation between preceptors and teachers, was designed to 
support  both  nursing  students  and  preceptors  in  their  endeavours  to 
bridge theory and practice in clinical education for nursing students. In 
2000  (III)  113  RNs  participated  in  the  studies  and  in  2006  109  (III) 
respectively 142 (IV) RNs participated. Both the studies had a response 
rate  of  71%.    Descriptive  statistics,  parametric  and  non‐parametric 
statistics were used.  
 

Result 
 
Study  I and  II  showed  that all of  the RNs perceived  the profession as 
being  appropriate  and  none  regretted  their  choice.  Most  of  all  they 
appreciated relationships with patients,  their ability  to act and manage 
the  quality  of  care  and  the  independent  work  with  its  consequent 
challenges.  Several  of  them  thought  however  that  growing  old  in 
nursing could prove to be difficult. They considered the negative issues, 
i.e.  the  toll  of  the  high  work  pressure,  low  salaries  and  limited 
opportunities  to  change  work  situations.  This  was  a  phenomenon 
expressed most noticeably by RNs who worked at medical and surgical 
wards, where there was frequent circulation of both patients and staff.  
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RNs with six years’ work experience had a sense of providing a poorer 
quality of care while being responsible  for more and more seriously  ill 
patients.  Situations  could be  especially  troublesome when RNs  lacked 
experience and did not have time to acquire the relevant knowledge, or 
if  they  resourced  to  taking  shortcuts  in  the  content  and  quality  of 
documentation.  
 
Reports  showed RNs believed  that  future nursing will  require a more 
profound  knowledge  and  increased  responsibility.  Such  advanced 
nursing  practice  was  perceived  as  being  a  means  for  further 
development,  but  the  actual  accomplishment  of  professional  growth 
could  not  be  taken  as  a matter  of  course. RNs  gave divided  opinions 
regarding the possibilities and actions regarding skills development and 
competence. Those with basic education described an uncertain  future 
while  those  with  specialist  education  had  plans  and  dreams  for 
acquiring more comprehensive skills. For some RNs specialist education 
was  seen  as more  of  a  resource  to  escape  their  current work  circum‐
stances, than a source of interest.  
 
RNs, who took the time to plan together with and train Enrolled Nurses, 
explained that in the long run they found this led to a lessening of their 
workload  and  an  increased  ability  to  control  their work. Preceptoring 
nursing  students  was  described  as  important  and  stimulating  but 
arduous  and  time‐consuming.  RNs  had  knowledge  and  skills  concer‐
ning research and work development  they seldom used. Reasons were 
lack of time, insufficient commitment from Chief Nurses and colleagues, 
but first and foremost they wanted to acquire more nursing experience. 
When  they compared  their ambitions  in professional development and 
research with those of physicians they found that they fell short  in this 
respect. The need of support and feedback was mentioned repeatedly.    
 
Study III with comparisons between the 2000 and 2006 groups showed 
statistically significant differences in 23 of 27 investigated variables (p < 
0.001 – 0.036). Significantly more RNs in the 2006 group felt prepared to 
act as a preceptor and were of the opinion that they had been adequately 
supported in the preceptor role. Nearly all of the RNs in the 2006 group 
were  aware  of  the  demands  required  of  a  preceptor  (93%),  were 
confident  in  their  ability  to  offer  guidance  (84%),  and  were  of  the 
opinion  that  they had developed  their pedagogical  skills  (75%). Fewer 



  60

rated  highly  regarding  having  received  required  support  (56%), 
sufficient  appreciation  (54%)  or  received  constructive  feedback  (29%). 
The  best  improvements  were  seen  in  relation  to  having  received 
required  support  and  sufficient  appreciation.  Most  support  from 
teachers pertained  to evaluating  students. Least  support  from  teachers 
pertained  to  linking  research  results  to practical nursing. Roughly one 
third  of  the  participants were  of  the  opinion  that  they  had  received 
adequate support in the preceptorship from colleagues regarding being 
able to reduce their workload.  
 
Study IV showed most preceptors rated highly to the fact that students 
had recognized the outcome of their learning (63%), that they had taken 
responsibility  for  their  clinical  education  (84%)  and  that  students  had 
made efforts to find proper learning situations (69%). About a half rated 
high  to  the  fact  that  students  were  good/very  good  theoretically 
prepared  and  to  the  fact  that  they  had  procured  good/very  good 
knowledge  about  the  unit.  Specialist‐nurses  and  those  working  in 
emergency/paediatric  care units  rated  students’ preparation and  study 
approaches  statistically  significantly  lower  compared  with  non 
specialist‐nurses  and RNs working  in ordinary  care units. RNs with  a 
high degree of  interest  in preceptoring  rated experiences of preceptor‐
ship  and  students’  preparation  and  study  approaches  as  higher 
compared with those with lower interest (p < =0.05).  
   

Conclusion 
 
This  thesis  has  provided  a  more  profound  knowledge  of  nurses’ 
experiences  of  the  nursing profession  regarding  nursing, preceptoring 
and  development.  The  thesis  highlights  the  fact  that  RNs work  in  a 
complex  profession  and  that  skilled  nurses  are  required  to  provide  a 
high quality of  care. RNs with  six years nurse  experience were of  the 
opinion  that  their work  oscillated between  strain  and  stimulation  and 
between obstacles and opportunities.  
 
The  investigated  areas  of  nursing,  preceptoring  and  professional 
development were  interwoven  around  a  common  core, which  consti‐
tuted  a  ”learning  environment”  i.e.  an  environment where  all  that  is 
positive  should  be  stimulated  and  fortified  and  all  that  is  negative 
revealed  and  subsequently  attended  to.  The  introduction  of  the 
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preceptor model, with  its  support  to both  students  and preceptors,  in 
clinical  education  showed  how  to  organize  co‐operation  between 
preceptors and  teachers successfully. The  thesis points out  that  further 
increased co‐operation between health care and the university is needed 
if nursing is to conform to the ever increasing demands of health care.  
 

The  thesis  clarifies  the  need  for  workplaces  with  a  typical  learning 
environment  where  theory,  practice,  research  and  reflection  are 
interwoven  in  open  dialogues  and  where  support,  co‐operation  and 
professional development are  the guiding‐stars.  In order  to accomplish 
this,  leaders must  introduce and  sustain  the  strongest possible driving 
forces  for  learning, namely  interest, motivation and self‐discipline. The 
means  to  achieve  successful  nursing,  preceptoring  and  professional 
development  is  to assure  that people  in decision‐making positions  see 
and assess RNs from the point of view of the nursing profession.  
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TACK 

Jag  vill  framföra mitt  varma  tack  till  alla  er  som  på  olika  sätt  under 
avhandlingsarbetet har gett mig  stöd och hjälp. Särskilt  tack  riktar  jag 
till: 
 
Sjuksköterskor  som  medverkat  i  intervjuer  och  som  besvarat  fråge‐
formulär. Tack för att ni så generöst har delgett mig era erfarenheter.  
 
Ella Danielson, min handledare, som var den som uppmuntrade mig att 
ingå forskarstudier och som troget funnits till hands under alla år. Med 
visdom,  stort  tålamod  och  beundransvärt  engagemang  har  du  väglett 
mig  genom  arbetet.  Din  förmåga  att  vid  handledningstillfällen 
åstadkomma glädje och skratt när det som bäst behövdes, har gett mig 
kraft  att  ta  itu med nästa uppgift  som om det vore det viktigaste och 
roligaste någonsin. Din handledningsmetodik kommer  fortsättningsvis 
att vara min förebild. 
 
Doktorandgruppen,  lektorer  och  professorer  som  har  granskat  mina 
arbeten och gett värdefulla synpunkter.  
 
Ulla Romild för din vägledning i statistiska beräkningar. 
 
Familjen, mina nära och kära,  för  er uthållighet och all praktisk hjälp. 
Christer, min sambo, som har gett återkoppling på mina texter och som 
på  ett  enastående  sätt  accepterat  studier  under  semestrar,  helger  och 
nätter.   
 
Mittuniversitetet som möjliggjort genomförandet av olika delstudier. 
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                                                                                                               BILAGA 

Urval och svarsfrekvens för delstudie III år 2000 och 2006   

* Sjuksköterskor med 75-100 % tjänstgöringsgrad; handledare för minst två sjuksköterske-  
  studenter under de senaste två åren  
↑ Utbildningsplats för termin 4 och termin 6 studenter 
‡ År 2000: Utbildningsplats för termin 4 och termin 6 studenter 
  År 2006: Utbildningsplats för enbart termin 6 studenter 
 
 
Urval och svarsfrekvens för delstudie IV år 2006  
 
Arbetsplats 
16 sjukhusavdelningar 

 

    Antal sjuksköterskor som      
   uppfyllde inklusionskriterier* 

  Antal inkomna svar 

 
Medicinsk sjukvård↑ 
5 medicinavdelningar  
1 infektionsavdelning 

 
 

               78 

 
 

  57 (73.1%) 

 
Kirurgisk sjukvård↑ 
3 allmänkirurgiska avdelningar   
2 ortopedavdelningar  
1 gynekologiavdelning  

 
 
 

               77 

 
 
 

  50 (64.9%) 

 
Akut-/Barnsjukvård‡ 
1 intensivvårdsavdelning  
1 akutmottagning  
1 anestesi/uppvakningsavdelning 
1 barnavdelning 

 
 
 

                      41 

 
 
 

  35 (85.4%) 

 
Totalt 

 
              196 

 
       142 (72.4%) 
 

* Sjuksköterskor med 75-100 % tjänstgöringsgrad; handledare för minst en sjuksköterske-   
  student under de senaste två åren  
↑ Utbildningsplats för termin 4 och termin 6 studenter 
‡ Utbildningsplats för enbart termin 6 studenter 

Antal sjuksköterskor 
som uppfyllde 

inklusionskriterier* 

Antal inkomna svar Arbetsplats 
16 sjukhusavdelningar 

   År 2000    År 2006    År 2000    År 2006 
 

Medicinsk sjukvård↑ 
5 medicinavdelningar  
1 infektionsavdelning  

 
 
 48 

 
 
 62 

 
 

33 (68.8%) 

 
 

44 (71.0%) 
 

 
Kirurgisk sjukvård↑ 
3 allmänkirurgiska avdelningar    
2 ortopedavdelningar   
1 gynekologiavdelning   

 
 
 65 
 

 
 
 63 

 
 

43 (66.2%) 

 
 

41 (65.1%) 

 
Akut-/Barnsjukvård‡  
1 intensivvårdsavdelning  
1 akutmottagning  
1 anestesi/uppvakningsavdelning 
1 barnavdelning 

 
 
 
 47 

 
 
 
 29 

 
 
 

37 (78.7%) 

 
 
 

24 (82.8%) 

 
Totalt 

 
160 
 

 
154 

 
113 (70.6%) 

 
109 (70.8%) 


