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Abstrakt 
 
 
Inledning: Att vara ny på arbetet är utmanande och innebär ökad stress. Tidigare studier visar 
att många upplever sin kunskap som begränsad och att de önskade mer praktisk erfarenhet 
och hade behov av en god introduktion. Gott lagarbete med goda relationer och tillåtande 
miljö var viktigt för att arbetet på operationsavdelningen skulle fungera tillfredsställande. 
Syfte: Studiens syfte var att belysa nyutexaminerade operationssjuksköterskors upplevelser av 
sin första yrkesverksamma tid. 
Metod: Studien hade en kvalitativ ansats där datainsamling har genomförts genom 
semistrukturerade intervjuer. Den utskrivna texten analyserades med en latent innehållsanalys. 
Resultat: I analysen framkom tre teman; Upplevda faktorer som påverkar utvecklandet av 

kompetens, Förmågan att inse sitt egenvärde och omgivningens inverkan på upplevelsen av 

trygghet, samt Behov av kontroll och stöd vid brist på kontroll. Resultatet visar hur 
nyutexaminerade operationssjuksköterskor upplevde en känsla av att vara dåligt förberedda 
inför de nya arbetsuppgifterna. Deltagarna beskriver hur de önskade en planerad inskolning 
med möjlighet till individuell anpassning. Erfarna och hjälpsamma kollegor upplevdes ge 
ökad trygghet och stöd från en kollega som det fanns förtroende för ansågs vara viktigt. Det 
framställdes hur betydelsefull självinsikten var över den egna kunskapen samt att ansvaret för 
kunskapsinhämtning låg på dem själva. Deltagarna menade också att det var viktigt att 
acceptera rollen som novis och därmed bristen på erfarenhet. 
Slutsats: Att belysa nyutexaminerade operationssjuksköterskors upplevelser av sin situation 
gör det möjligt att sträva efter en öppen och tillåtande arbetsmiljö. Detta ökar 
förutsättningarna för god inskolning av nyutexaminerade operationssjuksköterskor, vilket kan 
bidra till en mer patientsäker vård. 
 
Nyckelord: Handledning, Innehållsanalys, Inskolning, Nyutexaminerade 
operationssjuksköterskor, Upplevelser.   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 
 
Introduction: To be new at work is challenging and involves increased stress. Earlier studies 
show that many experienced that their knowledge was limited and wished for more practical 
experiences and where in need of a good introduction. Good teamwork with good 
relationships and a permissive environment was important for work at the surgical department 
to perform satisfactorily. 
Aim: The purpose of the study was to highlight newly graduated surgical nurses experiences 
of their first professional career. 
Method: The study had a qualitative approach where data collection was carried out through 
semi-structured interviews. The transcript was analyzed with a latent content analysis. 
Results: The analysis revealed three themes: Perceived factors influencing the development of 

skills, the ability to recognize their intrinsic value and ambient effects on the perception of the 

sense of security, and need for control and support in the lack of control. The result shows 
how graduates surgical nurses experienced a feeling of being not enough prepared for their 
new jobs. Participants describe how they wanted a planned induction with the possibility of 
individual adaptation. Experienced and helpful colleagues felt to provide greater security and 
support from a colleague that there was confidence was considered important. It was made 
how important self-realization was over their knowledge and that the responsibility for the 
acquisition of knowledge lay on them. Participants also felt that it was important to accept the 
role of a novice and thus the lack of experience. 
Conclusion: To highlight newly graduated surgical nurses' perceptions of their situation 
makes it possible to pursue an open and tolerant environment. This increases the chances of a 
good induction of newly graduated surgical nurses, which can contribute to a more patient-
safe care. 
 
Keywords: Content Analysis, Experiences, Induction, Newly graduates surgical nurses, 
Tutorial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Inledning 

 

 

I början av sitt arbete som sjuksköterska upplevs olika faser som är både utmanande och 

stressande. I arbetet ingår det att handskas med mycket information dagligen, vilket gör att 

tiden att söka ny kunskap som till exempel forskning är begränsad (Pennbrant, Nilsson, 

Öhlén, & Rudman, 2012). Sjuksköterskan förbereds inför ett arbete där kunskap och teknologi 

ständigt utvecklas. Att söka kunskap är nödvändigt, då arbetet ska grundas på senaste 

forskningsrön och tekniskt kunnande. Lärandet genom praktisk erfarenhet är minst lika viktig 

som teoretiskt lärande och att reflektera och dra paralleller mellan dessa är väsentligt för 

utövandet av evidensbaserat vård (World Health Organisation [WHO]. 2001). Många 

nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde sin kunskap som begränsad och önskade mer 

praktisk erfarenhet under utbildningen (Wu, Fox, Stokes, & Adam, 2012). Arbetet som 

sjuksköterska ställer krav på att arbeta självständigt, ha en vetenskaplig syn och ett 

mångkulturellt vetande samt professionellt ansvar och därför har nyutexaminerade 

sjuksköterskor ett behov av en god introduktion. De har behov av att öva upp sin förmåga att 

utföra allt mer avancerade arbetsuppgifter (Kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska, 2005). 

 

Enligt en studie av Bjerknes, & Bjørk (2012), upplevde nyutexaminerade sjuksköterskor inte 

en stödjande miljö under inskolningen och de upplevde även orealistiska förväntningar. Det 

kan behövas upp till ett års arbete för att känna sig säker och kompetent i sin nya roll. 

Sjuksköterskorna i studien upplevde oro inför att vara ledare och att vara ansvarig över ett 

större antal patienter. Trots svårigheter ville de kunna hantera situationen vilket gjorde att 

arbetsbelastningen accepterades och därmed framkom känslor av stress. 

 

Inskolningsprogram finns föreslagna för nyutexaminerade sjuksköterskor, som inkluderar en 

stödjande arbetsmiljö, positiv handledningen, goda rutiner, klara rollförväntningar, bra 

feedback, en reflektiv miljö, mentorskap, samt teoretiskt och praktiskt lärande. Många 

nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde en rollkonflikt och även stress. Orealistiska 

förväntningar och brist på erfarenheter orsakade frustration och besvikelse när den verkliga 

arbetsmiljön inte tillät dem leva upp till egna värderingar. Det största stödet fann 



sjuksköterskorna bland andra nyutexaminerade och informella handledare (Ostini & Bonner, 

2012). 

Operationssjuksköterskan har ett ansvar för patientens omvårdnad före, under och efter 

operativa ingrepp. För att tillhandahålla en säker perioperativ vård krävs kunskap baserad på 

evidens och beprövad erfarenhet samt ansvars- och kvalitetssystem. Teamarbete är viktigt på 

operationsavdelningen och det är av vikt att ta tillvara alla yrkesgruppers kompetenser och 

förmåga till samarbete. Operationssjuksköterskans speciella perioperativ kunskaper bidrar till 

ett gott resultat i vården. För att tillgodose en god vård krävs en specifik och hög kompetens 

inom informations och kommunikationsteknologin. Operationssjuksköterskorna ska kunna 

driva förbättringsarbete, kvalitets och forskningsarbete samt införa nya forskningsresultat 

(Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen 

inriktning mot operationssjukvård, 2011). 

 

Operationssjuksköterskan har en nyckelroll i operationsteamet. De grundläggande uppgifter 

hon har är att försäkra sig om att samtliga i operationsteamet och att patienten är förberedda 

för det aktuella ingreppet. Hon har också ansvaret över instrument och material som ska 

användas under ingreppet, att upprätthålla en steril miljö och att erbjuda operatören kompetent 

assistans samt ha kontroll över instrument och dukar (Mitchell, & Flin, 2008; Zheng, Taylor 

& Swanström, 2009). Operationssjuksköterskans huvudsakliga uppgifter är att ha översikt 

över det som sker inne på operationssalen, vara beslutsfattande, främja samarbetet och 

fungera som ledare. Stress och trötthet är också svårigheter som operationssjuksköterskan ska 

kunna hantera. Operationssjuksköterskan ska vara kompetent och kunna läsa av och förstå 

situationen samt fatta beslut i förhållande till uppgiften som ska utföras. 

Operationssjuksköterskan ska ligga steget före operatören och välja de instrument som behövs 

i nästa steg i operationen (Mitchell & Flin, 2008). En studie av Zheng et al., (2009) visade att 

en oerfaren operationssjuksköterska genomförde fler aktiviteter efter verbala instruktioner i 

jämförelse med en erfaren operationssjuksköterska som var mer förutseende. 

 

Operationssjuksköterskan ska även kommunicera med samtliga i teamet såsom operatör, 

”pass” på salen och övriga teammedlemmar. Detta är förmågor som förvärvas i början av 

arbetet som operationssjuksköterska. Kommunikationen mellan medlemmar i teamet sker 

både verbalt och icke-verbalt för att operationen ska gå smidigt och effektivt till. Trots en 



hierarkisk miljö är det viktigt att alla känner att de kan säga vad de tycker (Mitchell & Flin, 

2008). 

 

Enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) ska arbetsförhållanden anpassas fysisk och psykiskt till 

alla individers olika förutsättningar. Möjlighet att påverka arbetssituationen samt att medverka 

i förändrings- och utvecklingsarbete ska ges till arbetstagaren (Arbetsmiljölagen 1977:1160; 

Mark, Lindley, & Jones, 2009). Enligt Suresh, Matthews & Coyne (2012), ansågs stress leda 

till att personalen upplevde en missnöjdhet över arbetsmiljön och på grund av detta kunde 

patientsäkerheten brista. Hög nivå av stress kunde leda till fysisk och psykisk ohälsa, vilket 

kunde leda till stora konsekvenser för effektiviteten inom organisationen (Mark et al., 2009). 

För att skapa goda arbetsförhållanden krävdes engagemang från både ledningen (Wu, Fox, 

Stokes, & Adam, 2012), personal och även att system stöttade en sådan miljö (Mark et al., 

2009). 

 

En god grund för att sjuksköterskan skulle trivas på arbetsplatsen var självständighet, 

deltagande i beslutsfattande, kommunikation och samarbete mellan yrkesgrupper som är 

involverade i patientvården (Mark et al., 2009). Förbättring av arbetsmiljön kunde relateras 

till ökad patientsäkerhet som inkluderade upptäckter av medicinska fel, reducerad 

infektionsrisk, tryckskador och död.  För att arbetet på operationsavdelningen skulle fungera 

tillfredställande krävdes ett gott lagarbete, med en miljö där misstag och fel kunde rapporteras 

utan skuldbelägganden och där relationen mellan personal och organisation var bra. 

Användandet av en stor mängd utrustning var en stressor som påverkade sjuksköterskans 

upplevelse av arbetstyngden (Wu et al., 2012), därför krävdes en miljö som tillät säker 

användning av utrustningen (Bleakley, Hobbs, Boyden & Walsh, 2004). 

 

Stöd och handledning för den nyutexaminerade sjuksköterskan var viktigt för ökad trygghet 

och trivsel (WHO, 2001). Handledare spelade en viktig roll i övergången från att vara 

nyutexaminerad till att vara självständig i rollen som sjuksköterska. Handledarens uppgifter 

var inte bara att fungera som en förebild och att utbilda nyutexaminerade, utan också att 

hjälpa dem att komma in i sin nya yrkesroll (Richards & Bowles, 2012). Handledarens uppgift 

var att uppfostra, uppmuntra, utbilda och finnas tillhands för den nyutexaminerade 

sjuksköterskan. För en god handledning krävdes en god relation mellan handledare och 

sjuksköterskan (Lee, Hsu, Li & Sloan, 2012). I en studie av Richards & Bowles (2012), 

uttryckte sjuksköterskor att deras uppgift som handledare var i ett osjälviskt syfte och för att 



främja professionen. Vissa handledare upplevde att de kände sig splittrade, då de hade ansvar 

både för patienterna och för den som skulle handledas. Handledarna upplevde därför att de 

inte var tillräckligt tillgängliga för de som skulle handledas. Det ansågs vara en fin gräns 

mellan att överbeskydda och pressa de som handleddes för mycket, där målet var att ge dem 

chansen att utveckla självständighet. 

 

Operationssalen är en riskfylld miljö där det sker mycket och även kan vara stressigt, därför är 

miljön sårbar för kommunikativa fel. Ett gott teamarbete är väsentligt då tekniska problem 

kan uppstå och arbetsytan är begränsad (Bleakley et al., 2004). 

 

Enligt en studie av Mitchell & Flin (2008), upplevde nyutexaminerade 

operationssjuksköterskor att de i ett team med nya medarbetare kände sig oförmögna att 

förbereda sig i sin planering inför operationen. Frustration upplevdes också inför vissa 

operatörers attityder, då operatören antog att operationssjuksköterskan skulle veta vilka 

instrument som operatören önskade, trots att operationsmetoden skiljde sig från kollegornas 

metoder. Detta resulterade i nervositet över att begå misstag hos operationssjuksköterskan, 

vilket var en risk för patientsäkerheten. 

 I ett team där alla var vana att arbeta tillsammans minskade operationstiden medan tillfälliga 

teamsammansättningar ledde till ökad incidens av komplikationer (Mark et al., 2009). För en 

god kommunikation och teamarbete krävdes ett engagerat ledarskap, där dessa kvalitéer inom 

organisationen ökade patientsäkerheten (Wu et al., 2012). God kommunikation och ett bra 

teamarbete mellan olika yrkeskategorier var dessutom en god grund för att sjuksköterskan 

skulle trivas på arbetsplatsen (Mark et al., 2009). 

 

Sjuksköterskan mötte många svåra situationer och var då beroende av sina kollegor och 

ledningen för att framgångsrikt klara av övergången mellan studierna och arbetet. För att 

teamet inne på operationssalen skulle vara väl fungerande var det viktigt för deltagarna att 

reflektera, utvärdera erfarenheter och genomgå utbildning tillsammans (Pennbrant et al., 

2012). I en studie av Bleakley et al., (2004), ansågs denna form av gemensamma aktiviteter 

inom operationsteamet som ovanligt. Dålig kommunikation ansåg författarna i studien oftast 

vara orsak till medicinska fel och för att undvika dessa, skulle misstagen rapporteras och 

följas av reflektion. Vidare ansågs utbildning behövas, för att kunna vidta anpassade åtgärder. 

Teamarbetet och förbättrad kommunikation ansågs väsentligt, vilket också menades bidra till 

bättre arbetsmiljö. 



Problemformulering 

Under den första tiden som nyutexaminerad operationssjuksköterska är en stödjande miljö och 

en bra inskolning viktigt för att den nyutexaminerade ska känna en säkerhet och kompetens i 

den nya rollen. En bristfällig inskolning kan orsaka stress och frustration vilket påverkar 

arbetet, som i sin tur kan påverka patientsäkerheten. De flesta studier funna inom området är 

baserade på nyutexaminerade allmänsjuksköterskors upplevelser. Då det finns få 

forskningsstudier baserade på nyutexaminerade operationssjuksköterskors upplevelser av sitt 

arbete finns ett behov av att belysa detta. 

 

 

Syfte 

 

Syftet med denna studie är att belysa nyutexaminerade operationssjuksköterskors upplevelser 

av sin första yrkesverksamma tid. 

 

 

Metod 

 

Design 

En kvalitativ ansats valdes till intervjustudien för att beskriva och fördjupa förståelsen för 

individers upplevelser av olika fenomen (Polit & Beck, 2008). I studien insamlades data med 

hjälp av individuella intervjuer som därefter analyserades med en kvalitativ latent 

innehållsanalys. En latent innehållsanalys innebär att den underliggande meningen i texten har 

utformats till subteman och teman (Graneheim & Lundman 2004). 

 

Urval 

Vid rekrytering av deltagare till studien tillämpades ett ändamålsenligt urval, vilket innebär 

enligt Polit & Beck (2008), att några individen får representera hela målgruppen. Studien 

utfördes vid två länssjukhus i Norrland, varav dessa sjukhus utför cirka 10 000, respektive 

drygt 8 000 operationer årligen. Deltagare inkluderades som varit verksamma inom yrket som 

operationssjuksköterskor mellan sex månader och två år.  Anledningen till att deltagarna 

skulle ha varit verksamma minst sex månader var att de skulle ha ”kommit in” i yrkesrollen 

och fått en viss erfarenhet. Att deltagarna skulle ha arbetat max två år, var för att de 



fortfarande skulle känna sig relativt nya i arbetet och inom professionen. Totalt intervjuades 

åtta deltagare med ett åldersspann mellan 25 och 54 år, där medelåldern var 35 år. Deltagarna 

hade arbetat mellan sex och 18 månader, vilket gav en medellängd på 12 månader. 

 

Procedur 

Telefonkontakt togs med enhetschefer på operationsavdelningarna på två länssjukhus i 

Norrland och ett muntligt godkännande till att genomföra forskningsstudien mottogs. Efter 

godkännande sändes information (Bilaga 1, 2 och 3) via e-post till enhetscheferna som 

förmedlade information (Bilaga 3) till de deltagare som uppfyllde urvalskriterierna. 

Informationsbreven till deltagarna innehöll information om studiens syfte och att intervjuerna 

skulle spelas in. Deltagarna underrättades att medverkan var frivillig och att de när som helst 

hade möjlighet att avbryta sin medverkan. Efter personligt besök hos verksamhetschefen på 

ett av sjukhusen erhölls skriftligt medgivande att genomföra studien. Godkännande av 

verksamhetschefen på det andra sjukhuset erhölls via e-post. Efter godkännande från 

deltagarna bestämdes tid och plats för intervjuerna efter överenskommelse med 

enhetscheferna. Intervjuerna ägde rum på operationsavdelningarna under arbetstid. 

Författarna valde att göra en pilotintervju med en operationssjuksköterska inom 

urvalskriterierna från ytterligare ett sjukhus i Norrland. Detta för att säkerställa att frågorna 

gav innehållsrika svar. Denna intervju kom även att bli en del av resultatet då frågorna gav 

svar som överensstämde med syftet. Denna intervju arrangerades privat, då författarna kände 

deltagaren, och genomfördes i Mittuniversitetets lokaler. 

 

Datainsamling 

En intervjuguide utformades (Bilaga 4) där frågorna var semistrukturerade, vilket innebar att 

frågorna inte var specifika utan delvis öppna (Polit & Beck, 2008). Intervjuerna genomfördes 

under totalt fyra tillfällen, inom en period från slutet av februari till början av mars 2013. En 

intervjuguide (Bilaga 4) användes, som syftade till att behandla upplevelsen av att vara 

nyutbildad operationssjuksköterska. Innan intervjuerna inleddes fick deltagarna åter igen 

information om studiens syfte, skriftligt och muntligt. Frågorna som ställdes behandlade bland 

annat upplevelser av inskolning, handledning och relationer mellan kollegor. Vidare användes 

även sonderingsfrågor som ”Berätta mer!” och ”Ge ett exempel!”, för att utveckla svaren 

ytterligare. Under intervjuerna var båda författarna med efter godkännande av deltagarna. 

Under intervjun var en av författarna ansvarig för frågeställningarna medan den andra 

lyssnade och kunde inflika med sonderingsfrågor. Intervjuerna spelades in med hjälp av en 



smartphone och en diktafon för att säkerställa att data inte gick förlorad. Totalt intervjuades 

åtta deltagare, där längden på intervjuerna varade mellan 23 minuter till 52 minuter, där 

medellängden var 32 minuter. En överenskommelse gjordes hur intervjuerna skulle 

transkriberas, detta för att samma förfaringssätt enligt Kvale & Brinkmann (2009) 

tillmöjliggjorde språkliga jämförelser mellan intervjuerna. Därefter delades intervjuerna upp 

för transkribering. Intervjuerna transkriberades sedan ordagrant där även pauser, suckar och 

skratt antecknades. Samtliga intervjuer avidentifierades för att säkerställa deltagarnas 

anonymitet. 

 

Analys   

Båda författarna läste igenom det transkriberade materialet flertalet gånger, gemensamt och 

var för sig, för att få en helhetsuppfattning av innehållet. Därefter togs meningsbärande 

enheter ut som var relevanta för studiens syfte.  Kondensering av de meningsbärande 

enheterna utfördes, vilket enligt Graneheim & Lundman (2004) och Kvale & Brinkmann 

(2009), innebar att dessa meningar förkortades och förenklades utan att informationen eller 

dess underliggande mening gick förlorad. Efter detta delades de kondenserade 

meningsenheterna in i koder, som enligt Kvale & Brinkmann (2009) innebar att nyckelord 

anknöts till meningsenheterna för att underlätta identifiering av dem. Koderna sorterades in 

efter liknande innebörder där flera koder tillsammans kunde utgöra ett undertema som sedan 

namngavs. Utifrån dessa underteman kunde en eller fler av dessa tillsammans bilda ett tema. 

Ett tema innebar att en abstrakt enhet gav uttryck för en beskriven upplevelse (Polit & Beck, 

2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabell 1 Översikt av analysförfarande 

Meningsenhet Kondensering Kod Undertema Tema 

”Jag behöver nån som 
säger till ”duka såhär, 
gör såhär!”, för jag 
kan inte veta hur man 
ska göra… om man 
säger ”du ska göra på 
ditt sätt”, jamen, jag 
vet inte vad som är 
bäst, för jag har inget 
att relatera till. ” 

Behöver någon 
som säger hur jag 
ska göra. Jag kan 
inte veta och har 
inget eget sätt, har 
inget att relatera 
till. 

Behov av 
instruktion med 
grundprinciper för 
arbetsuppgiften. 

Behovet av en god 
grund att utgå från 
för att kunna 
utveckla ett eget 
arbetssätt 

Upplevda faktorer 
som påverkar 
utvecklandet av 
kompetens 
 

”Här har många i 
personalen jobbat 
väldigt länge… och 
undersköterskorna är 
också väldigt duktiga 
och kan väldigt 
mycket… så att det är 
ju alltid erfaren 
personal här och det 
skapar ju självklart 
ökad trygghet. Man 
känner sig trygg för 
att det finns så många 
duktiga…” 

Personalen har 
jobbat länge och 
kan väldigt 
mycket. Erfaren 
personal skapar 
ökad trygghet. 

Erfaren personal 
skapar ökad 
trygghet. 

Upplevelsen av 
trygghet genom 
erfarna och 
hjälpsamma 
kollegor 

Förmågan att inse sitt 
egenvärde och 
omgivningens 
inverkan på 
upplevelsen av 
trygghet 

”…man blir ju 
tryggare allt eftersom, 
och sen är det en 
jättehärlig känsla att 
få gå själv, som att 
”det här klarar jag 
av”… 

Trygghet kommer 
allteftersom. 
Härlig känsla av 
att gå själv och 
man känner att 
man klarar av det. 

Trygghet infinner 
sig när man kan gå 
själv. 

Känslan av att ha 
kontroll över 
situationen 

Behov av kontroll och 
stöd vid brist på 
kontroll 

 

 

Etiska aspekter 

Gällande sekretess och forskningsregler med avseende på etik, enligt Vetenskapsrådet (2010), 

har följts. Muntligt godkännande inhämtades av enhetscheferna, varpå studien godkändes 

skriftligt av verksamhetscheferna på de båda sjukhusen. Deltagarna i studien informerades om 

att medverkan skulle ske på frivillig basis och att de när som helst under studiens gång hade 

möjlighet att avbryta sin medverkan utan att uppge anledning. Information gavs också om att 

all data som inhämtas under intervjuerna behandlas konfidentiellt och då studien presenteras 

kommer inte deltagarna att kunna identifieras. Efter examinering och godkännande av 

magisterarbetet raderades all inspelad data från deltagarna samt uppgifter som kunde röja 

deltagarnas identitet. Information om studiens syfte och tillvägagångssätt för intervjuerna 

gavs till deltagarna. All information lämnades först via e-post och även muntligt till 

deltagarna i samband med intervjuerna. Då studien inte omfattade patienter var ett 

godkännande av en etisk kommitté inte nödvändigt. 



Resultat 

 

Datainsamlingen från åtta intervjuer resulterade efter analyserandet i tre teman och elva 

underteman som beskriver nyutexaminerade operationssjuksköterskors upplevelser av sin 

första verksamma tid. 

 

Tabell 2 Översikt av teman och subteman 

Tema Subtema 
 
 
Upplevda faktorer som påverkar 
utvecklandet av kompetens 

 
-Känslan av att vara dåligt förberedd 
-Behov av individuell inskolning och möjlighet att själv påverka 
den 
-Upplevelsen av att börja utveckla en helhetssyn och kompetens i 
samband med operation 
-Behovet av en god grund att utgå från för att kunna utveckla ett 
eget arbetssätt 
 

 
Förmågan att inse sitt egenvärde och 
omgivningens inverkan på upplevelsen 
av trygghet 
 

 
-Upplevelsen av trygghet genom erfarna och hjälpsamma kollegor 
-Känsla av delaktighet stärks av kommunikation 
-Att inse sitt egenvärde och att respekteras av kollegor 
 

 
Behov av kontroll och stöd vid brist på 
kontroll 

 
-Känslan av att ha kontroll över situationen 
-Självinsikt över egen kunskap och ansvar över 
kunskapsinhämtning 
-Behov av stöd från anförtrodd 
-Acceptera rollen som ny med brist på erfarenhet 
 

 
 

Upplevda faktorer som påverkar utvecklandet av kompetens 

Känslan av att vara dåligt förberedd 

De nyutexaminerade operationssjuksköterskorna uttrycker en känsla av att utbildningen inte 

ger en trygg grund då endast grundläggande kunskap lärs ut. Även då de får teoretisk kunskap 

från skolan upplever många att det finns ett behov av mer praktisk erfarenhet. Detta anses 

viktigt, då det är ett praktiskt yrke och färdighet uppnås genom upprepningar. En känsla av att 

inte kunna någonting, känna sig osäker och dåligt förberedd infinner sig, då det nya arbetet 

påbörjas. 

       Behov av individuell inskolning och möjlighet att själv påverka den 

Flera operationssjuksköterskor som började arbeta på ett annat sjukhus än där de hade gjort 

sin slutpraktik, berättar att det kändes svårt och de upplever att mycket energi går åt till att 

lära sig hitta i lokaler och lära känna personal. Det gjorde att det inte fanns möjlighet till att 



lära sig ingrepp förrän de gjort sig bekanta med miljön och personalen på arbetsplatsen.  En 

introduktionsplan med möjlighet till individuell anpassning och personal som ansvarar över 

inskolningen anses viktigt. Ett inskolningsschema där individen själv kan påverka 

inskolningstiden på de olika klinikerna beroende på den individuella inlärningstakten menas 

vara bra. Det uttrycks hur det ligger på det egna ansvaret att ta beslut och initiativ till att 

påverka inskolningen grundat på egna behov.   

 

Att själv planera hur introduktion ska läggas upp, upplevs negativt, då allting är nytt och inga 

egna referenser finns för hur en introduktion kan se ut. Förvirring infinner sig när behovet av 

inskolningen inte upplevs som tillfredsställande innan inskolning påbörjas på nästa klinik. Det 

menas att det finns ett behov av att operationstider och operationsprogram anpassas efter 

inskolning för att tid ska finnas till att arbeta i ett lägre tempo, samt att tid finns till reflektion 

och diskussion. Det beskrivs hur både den som ska inskolas och handledaren tillsammans 

ibland måste arbeta ”ikapp” för att hinna med den snäva tidsplanering i 

operationsprogrammet. Det upplevs på grund av detta, att det inte finns tid för den som ska 

inskolas att själv utföra alla momenten. Vid brist på personal beskriver nyutexaminerade 

operationssjuksköterskor hur de ibland blir placerad på ingrepp som de inte  känner sig trygg 

med.     

 
Ifall det är lite folk så är man plötsligt mycket mer klar än om det är mycket folk… 

att man blir satt på saker som man inte riktigt… har kunskap för är fel ord, men 

som man känner sig trygg i… (Deltagare 3) 
 

 Tidigare nämns att nyutexaminerade operationssjuksköterskor känner sig osäkra och  dåligt 

förberedda efter utbildningen, men de menar även att det enda sättet att lära sig yrket är att 

börja arbeta. Detta för att många repetitioner av samma ingrepp anses ge färdighet. Flera av 

deltagarna nämner att de till en början upplever svårigheter att fokusera på allt inom sitt 

ansvarsområde. 

 

 

… i början så kanske man koncentrerade sig väldigt mycket på just klädningen, 

instrumenten… man är otroligt fokuserad på det. Nu när man kan den biten, nu 

kan man ju koncentrera sig mer på operationen, anatomin och hänga med… när 

man vågar ta bort blicken från klädning, tvättning och instrument… det är ju då 

man ser anatomin och lär sig att ligga steget före. (Deltagare 7) 

 



Många uttrycker att de endast kan fokusera på instrumenten i början av inskolningsperioden. 

När de känner att de har kontroll över instrumenten kan de fokusera på anatomin och 

operationsmetodiken och tycker då att de kan lära sig att ligga steget före operatören. Det 

nämns också hur fokus måste ligga på vad som sker i operationssåret och inte på det som sker 

runtomkring. Inlärningen beskrivs gå i vågor, där vissa dagar upplevs innehålla många nya 

intryck och mycket ny information, som tillsammans med en stress över den kontroll som 

krävs, orsakar trötthet och en känsla av att inte vilja ställa sig på ytterligare en operation. 

Deltagarna beskriver att det är av betydande vikt av att få uppmuntran och feedback under 

inskolningen för att undvika osäkerhet hos den nyutexaminerade operationssjuksköterskan.   

 

Behovet av en god grund att utgå från för att kunna utveckla ett eget arbetssätt 

Det uttrycks en önskan om ett begränsat antal handledare. Att ha ett fåtal bestämda handledare 

anses positivt, för att då kunna förena deras grundläggande arbetssätt och med tiden utveckla 

det till ett eget arbetssätt. Deltagarna anser att, för att ha en grundprincip att relatera till, ska 

handledaren instruera hur arbetsmoment ska genomföras. 

 

Jag behöver nån som säger till ”duka såhär, gör såhär!”, för jag kan inte veta hur 

man ska göra… om man säger ”du ska göra på ditt sätt”, jamen jag vet inte vad 

som är bäst, för jag har inget att relatera till…(Deltagare 1) 

 

Att ha för många handledare tycks däremot skapa förvirring då det innebär för många 

arbetssätt att relatera till och då vissa handledare säger emot varandra när det gäller 

arbetsmetoder. Det uttrycks hur handledaren bör ha en pedagogisk förmåga, men även 

personkemi och sättet att lära ut, har betydelse för att den nyutexaminerade 

operationssjuksköterskan ska kunna tillgodose sig inskolningen på bästa sätt. Feedback anses 

också vara viktigt för inlärningen. Att ha regelbunden uppföljning menas också vara ett viktigt 

moment under inskolningsperioden för att klargöra förväntningar och uppfyllda mål. 

 

Förmågan att inse sitt egenvärde och omgivningens inverkan på upplevelsen av trygghet 

Upplevelsen av trygghet genom erfarna och hjälpsamma kollegor 

Att ha kompetent salspass, som till exempel har kunskap om apparatur, instrument samt var 

de finns, med inne på salen anses innebära en trygghet. Det upplevs att en kompetent och 

erfaren undersköterska kan utöver andra operationssjuksköterskor förmedla värdefull 

kunskap. Möjlighet att fråga kompetent och hjälpsam personal menas skapa en trygghet. De 



nyutexaminerade operationssjuksköterskorna upplever ett förtroende och stöd när kollegor har 

förståelse för dem och finns tillgänglig samt är omhändertagande.   

 

 Jag tycker att dom varit bra på att ha förståelse att jag är ny… att dom har frågat 

mig ”Vad vill du vara på för ingrepp?” och ”Går det bra om du är på det 

där?”… att dom frågar mig och inte bara sätter upp mig på salen. (Deltagare 1) 

 

Känsla av delaktighet stärks av kommunikation 

En känsla av att hamna utanför kommunikationen inne på operationssalen upplevs uppstå, då 

operatören och övrig personal väljer att vända sig till den erfarna operationssjuksköterskan 

som också är handledare istället för att vända sig till den nyutexaminerade 

operationssjuksköterskan. I takt med att denne blir mer självständig och börjar se helheten, 

beskrivs också delaktigheten och kommunikationen med andra yrkeskategorier att öka. 

Kommunikationen anses betydelsefull och den bör vara rak och tydlig för att undvika 

missförstånd och förvirring. 

 

Att inse sitt egenvärde och att respekteras av kollegor 

De nyexaminerade operationssjuksköterskorna upplever i början av inskolningen att det är 

besvärligt och stressigt då övrig personal inne på operationssalen väntar på att de ska bli klar 

med förberedelser som tvättning och drapering. Vartefter tiden går, uttrycker de hur de blir 

tryggare i yrkesrollen och inser att deras arbetsuppgifter är lika viktiga som andras, att alla 

arbetar för patienten, och att därför måste alla moment få ta den tid det tar att utföra dem. De 

beskriver hur de då inte längre blir stressade över dessa situationer. 

 

… när alla står där tvättade, då ska man liksom tvätta, klä allting, och det tyckte 

jag var jättejobbigt i början… att nu står alla och väntar på mig… men det 

känner jag inte nu längre, för nu tänker jag såhär ”…jamen dom har ju gjort sitt, 

jag måste också för göra mitt, även fast dom är klar med sitt måste dom vänta på 

att jag gör mitt…” för man kan inte hoppa över något moment för att dom ska 

vänta mindre. (Deltagare 7) 

 

Förmågan att sätta gränser och inte acceptera vad som helst upplevs öka i takt med 

upplevelsen av ökad trygghet i yrkesrollen. Känslan av att ha behov av extra tid för att utföra 

arbetsmoment som ny, är något som inte alltid upplevs accepteras av kollegor. Orimliga krav 

och förväntningar upplevs, framförallt från kollegor som tidigare arbetat med den 

nyutexaminerade operationssjuksköterskan som då haft en annan roll och varit trygg i den. 

Andra beskriver hur de kan be om extra tid att utföra arbetsmoment, och får positiv respons 



och att det aldrig är några problem att ta den extra tiden som behövs vid utförande av ett nytt 

moment, till exempel en ny dukning.     

 

Behov av kontroll och stöd vid brist av kontroll 

Behov av att ha kontroll över situationen 

Flertalet uttrycker att det är svårt att gå från att vara självständig i sin förra yrkesroll till att 

vara nybörjare och osjälvständig i den nya yrkesrollen.   

 

… för man går från att ha kunnat sitt yrke, till att inte kunna någonting… det är 

främst att vara novis… och när man inte kan någonting… tillslut kan man inte 

någonting… kan inte sätta på en blodtrycksmanschett riktigt, man vet inte hur 

man sätter en nål helt plötsligt, man vet inte hur man kopplar ett dropp… alltså 

allting blir nytt. (Deltagare 4) 

 

Det beskrivs som en vanlig känsla att känna sig osäker som ny och arbetet upplevs till en 

början som svårt och omöjligt. Denna osäkerhet tycks bli starkare om den nyexaminerade 

operationssjuksköterskan upplever att kollegor ideligen anmärker på hur vardagssysslor 

utförs, som till exempel hur en sopsäck ska bäras. Beroendet av kollegor är något som upplevs 

särskilt starkt under den första perioden i inskolningen. I samband med ökad självständighet 

uppmärksammas även hur mycket hjälp handledare och övriga kollegor bistår med under den 

första tiden. Även då första tiden beskrivs som svår, uttrycker deltagarna att de i samband 

med att de känner sig mer självständiga ökar också tryggheten. Om kollegorna upplevs känna 

förtroende för dem är det något som tycks stärka självförtroendet. Att arbeta självständigt 

upplevs också ta lärandet till en ny nivå vilket också menas göra arbetet mer stimulerande.     

 

Självinsikt över egen kunskap och ansvar över kunskapsinhämtning 

Att vara medveten över den egna förmågan och brister i den, anses som en viktig egenskap. 

Att ta ansvar för och förmedla vilka arbetsmoment som kan utföras patientsäkert och inte, 

uttrycks som väsentligt.    

 

… det ligger på mitt ansvar som ny att tala om att jag inte kan någonting… för 
säger man inte ifrån på dom sakerna man inte kan så sätter dom en bara på saker 

hela tiden… det tillhör väl också ens egna ansvar att säga att ”det här kan jag” 

och ”det här kan jag inte”… (Deltagare 3) 

 

Det anses viktigt att ta ansvar för den egna kunskapsinhämtningen genom att, om möjlighet 

finns, förbereda sig för morgondagen genom att försäkra sig om att tillräcklig kunskap finns 



för de planerade ingreppen, och att ställa frågor om det finns funderingar kring ingreppen. 

Finns en annan operationssjuksköterska med på salen med längre erfarenhet, beskrivs det 

ibland hur det fulla ansvaret för kunskapsinhämtningen inte tas, då den nyutexaminerade 

operationssjuksköterskan förlitar sig på den mer erfarna. 

 

Behov av stöd från anförtrodd 

Vid inskolningen beskrivs det viktigt att ha någon att prata med som det finns ett förtroende 

för, det behöver därför inte vara en handledare. Nyutexaminerade operationssjuksköterskor 

beskriver hur de kan ge stöd åt varandra genom att samtala och ventilera samt ge tips 

sinsemellan. Inskolningen upplevs bli bättre om det finns någon att prata med som inger 

trygghet när tillvaron känns svår. 

 

Acceptera rollen som ny med brist på erfarenhet 

Det upplevs av de nyutexaminerade operationssjuksköterskorna att de till en början har höga 

krav på sig själva vilket kan upplevas orsaka stress och leda till sämre självkänsla. Efter en tid 

tycker de sig inse att kraven de har på sig själva är för höga och att de inte behöver kunna alla 

ingrepp fullt ut. Det beskrivs att då trygghet i yrkesrollen infinner sig, accepteras också 

situationen att aldrig bli fullärd, men om grundläggande trygghet och kunskap finns kan nya 

situationer bemötas på ett bra sätt. 

 

… jag har lärt mig att jag kan inte allt… att man lärt sig acceptera att man inte 

kan allting i förväg och att det ordnar sig ändå. För man kan dom här grunderna 

och man klarar sig…(Deltagare 3) 

 

 

 

Diskussion 

 

Syftet med denna studie är att belysa nyutexaminerade operationssjuksköterskors upplevelser 

av sin första yrkesverksamma tid. I resultatet presenteras tre teman: Upplevda faktorer som 

påverkar utvecklandet av kompetens, Förmågan att inse sitt egenvärde och omgivningens 

inverkan på upplevelsen av trygghet, samt Behov av kontroll och stöd vid brist på kontroll. 

Resultatet visar bland annat hur nyutexaminerade operationssjuksköterskor upplever en känsla 

av att vara dåligt förberedda från utbildningen, inför de nya arbetsuppgifterna. Deltagarna 



beskriver hur de önskar en planerad inskolning med möjlighet att anpassa den individuellt. 

Erfarna hjälpsamma kollegor tycks ge ökad trygghet och att ha ett stöd från en kollega som 

det finns en känsla av förtroende för anses vara viktigt. Det framställs hur betydelsefull 

självinsikten är över den egna kunskapen samt att ansvaret för kunskapsinhämtning ligger på 

dem själva. Deltagarna menar också att det är viktigt att kunna acceptera rollen som novis och 

därmed bristen på erfarenhet. 

 

Resultatdiskussion 

I resultatet framkommer hur nyutexaminerade operationssjuksköterskor upplever att de inte 

har en trygg grund att stå på då de påbörjar sitt arbete. De beskriver hur de till en början har 

en känsla av osäkerhet och att inte kunna någonting, men att enda sättet att lära sig yrket är att 

börja arbeta och upprepa arbetsmoment för att lära sig dem. Författarna tror att de 

nyutexaminerade operationssjuksköterskorna kan uppleva stress den första tiden på grund av 

upplevelsen av osäkerhet och känslan av att inte kunna någonting. Detta kan kopplas till en 

studie av Wu et al., (2012), som hävdar att nyutexaminerade sjuksköterskor som har jobbat 

mindre än två år upplever mer stress än de som jobbat längre. Bjerknes & Bjørk (2012) menar 

på att det kan ta upp till ett års arbete för att känna sig kompetent och säker i den nya 

yrkesrollen. 

 

Resultatet visar att deltagarna anser att det finns ett behov av mer praktisk erfarenhet, vilket 

även Wu et al., (2012) hävdar, då de menar att många nyutexaminerade grundutbildade 

sjuksköterskor upplever sin kunskap som begränsad och att de likaså önskar mer praktiskt 

utbildning. World Health Organisation (2001) menar att lärandet genom praktisk erfarenhet är 

väsentligt, samt förmågan att dra paralleller mellan den teoretiska kunskapen och praktiken. 

 

Att det finns en introduktionsplan att utgå ifrån och personal som ansvarar över 

introduktionen anses viktigt av deltagarna. Detta kan knytas samman med en studie av Wu et 

al., (2012), där vikten av en engagerad ledning belyses, för att skapa goda arbetsförhållanden. 

I ovanstående studie, menar författarna att en engagerad ledning har ansvar för upprättandet 

av en inskolningsplan och att utse handledare. De nyutexaminerade 

operationssjuksköterskorna i resultatet menar att ett inskolningsschema ska kunna påverkas av 

individen efter inlärningstakt och det anses ligga under dennes ansvar att aktivt påverka 

inskolningen efter de egna behoven. Det uttrycks hur det finns ett behov av att operationstiden 



och operationsprogram anpassas efter inskolning för att det ska finnas möjlighet att arbeta i ett 

lägre tempo och för att möjliggöra reflektion och diskussion. Det uttrycks hur deltagarna 

ibland bli placerade på ingrepp de inte känner sig trygg med, då det är brist på personal. Enligt 

arbetsmiljölagen (1977:1160) och Mark et al., (2009), ska arbetsförhållanden anpassas fysisk 

och psykiskt till alla individers olika förutsättningar och arbetstagaren själv ska ha möjlighet 

att påverka arbetssituationen samt att medverka i förändrings- och utvecklingsarbete. 

Författarna anser att arbetsmiljölagen inte följs om situationer uppstår, som då 

operationssjuksköterskor blir placerade på ingrepp de inte känner sig trygg med. 

 

Inlärningen beskrivs gå i vågor, där vissa dagar upplevs innehålla många nya intryck och 

mycket ny information, som tillsammans med en stress över den kontroll som krävs, kan 

orsaka trötthet och en känsla av att inte vilja ställa sig på ytterligare en operation. Pennbrant et 

al., (2012) menar att grundutbildade sjuksköterskor i början av arbetet upplever olika faser 

som är utmanande och stressande då det är mycket information att handskas med dagligen. 

Författarna anser att detta kan anknytas till än högre grad till nyutexaminerade 

operationssjuksköterskors arbete. Det uttrycks i resultatet hur nyutexaminerade 

operationssjuksköterskorna till en början fokuserar på instrumenten, och då de har kontroll 

över dessa kan fokus läggas på anatomin och operationsmetodiken och att de först då kan lära 

sig ligga steget före operatören. Författarna tror att oerfarna operationssjuksköterskor kräver 

verbala instruktioner, eftersom de med bristande erfarenhet kan ha svårigheter att fokusera på 

nästa moment i operationsgången och är därmed inte lika förutseende som erfarna 

operationssjuksköterskor. Zheng et al., (2009) menar att en oerfaren operationssjuksköterska 

genomför fler aktiviteter efter verbala instruktioner i jämförelse med en erfaren 

operationssjuksköterska som är mer förutseende. 

 

I resultatet framkommer hur fler av deltagarna upplever att mycket av deras energi i början 

går till att lära känna personal och hitta i lokalerna, vilket gör att de inte kan fokusera på att 

lära sig ingreppen omedelbart. Detta styrks av  Wu et al., (2012), som menar att under de 

första tre månaderna fokuserar nyutexaminerade sjuksköterskor på avdelningens rutiner och 

sjukhusets policy.   

 

Lee et al.,(2012) hävdar att förutsättningen för en god handledning kräver en god relation 

mellan handledare och sjuksköterskan. Detta kan anknytas till resultatet där det framkommer 

hur deltagarna önskar ett begränsat antal handledare som är förutbestämda. Deltagarna 



beskriver vikten av personkemi, pedagogisk förmåga och sättet att lära ut på. Dessa 

upplevelser gör att författarna tror att ett begränsat antal förutbestämda handledare möjliggör 

att en god relation kan byggas mellan handledare och den som ska handledas. Handledningen 

bör vara frivillig och handledaren bör vara förberedd både mentalt och resursmässigt med till 

exempel utbildningar och extra avsatt tid för handledningen i operationsprogrammet, detta för 

att den som handleds ska kunna tillgodogöra sig inskolningen på bästa sätt. Utöver 

ovanstående tror författarna också att det är viktigt att handledaren själv får möjlighet att hålla 

sig à jour med operationsmetoder och teknik för att på så sätt lära ut senaste kunskapen till de 

nyutexaminerade operationssjuksköterskorna. Richards & Bowles (2012) uttrycker att 

sjuksköterskor som handleder kan känna sig splittrade och otillräckliga för den som ska 

handledas, då de har ansvar över både patient och den som ska handledas. De menar också att 

handledarens uppgift är att ha som mål att utveckla självständighet hos den som ska 

handledas. 

 

Resultatet visar att feedback och uppmuntran anses vara viktigt för inlärningen, det anses 

också viktigt att ha regelbunden uppföljning under inskolningsperioden för att kunna klargöra 

förväntningar och uppfyllda mål. Detta hävdar också Lee et al., (2012) och Ostini & Bonner, 

(2012), de menar att handledarens uppgift är att uppmuntra, utbilda och finnas tillhanda för de 

nyutexaminerade sjuksköterskorna, och Ostini & Bonner, (2012), som menar att det är viktigt 

med klara rollförväntningar, feedback och en reflektiv miljö. 

 

Deltagarna beskriver hur kompetent salspass, som till exempel har kunskap om apparatur och 

instrument, innebär en trygghet för dem. Även upplevelsen av att ha en öppen och tillåtande 

miljö tillsammans med hjälpsam personal skapar trygghet. Bleakley et al., (2004), menar att 

ett gott teamarbete är väsentligt i en teknisk miljö då problem lätt kan uppstå. Pennbrant et al., 

(2012), hävdar att det finns ett beroende av kollegor och ledning för att klara inskolningen på 

ett bra sätt. För att skapa goda arbetsförhållanden krävs enligt Mark et al., (2009), ett 

engagemang av ledning och personal. Författarna anser, baserat på detta, att det ligger på 

ledningen och personalens ansvar att skapa goda arbetsförhållanden med en öppen och 

tillåtande miljö, för att kunna erbjuda en god inskolning för den nyutexaminerade 

operationssjuksköterskan. 

 

Det framkommer i resultatet att deltagarna till en början kan känna sig utanför 

kommunikationen, i takt med att självständigheten ökar, ökar även delaktigheten i 



kommunikationen med andra yrkeskategorier. Mark et al., (2009) menar att en god 

kommunikation och ett bra teamarbete mellan yrkeskategorier ger en god grund för att trivas 

på arbetsplatsen. För att skapa god kommunikation och samarbete, som ökar 

patientsäkerheten, krävs enligt Wu et al., (2012), ett engagerat ledarskap. Ett sådant ledarskap 

tror författarna i denna situation kan utgöras av en handledare som bjuder in den som ska 

handledas till kommunikationen. Detta för att öka delaktigheten och självständigheten och 

därmed också trivseln. 

 

Deltagarna upplever att det är viktigt att ha möjlighet att prata med någon som det finns ett 

förtroende för. De beskriver hur fler nyutexaminerade operationssjuksköterskor fungerar som 

ett stöd åt varandra, då de kan ventilerar problem och ge tips sinsemellan. Denna typ av stöd 

menas vara en förutsättning för en bra inskolning. Ostini & Bonner, (2012) hävdar att det 

största stödet finner sjuksköterskor bland andra nyutexaminerade och informella handledare. 

 

Ostini & Bonner, (2012) menar att brist på erfarenhet och orealistiska förväntningar skapar 

frustration och besvikelse, vilket kan bero på en miljö som inte möjliggör för individen att 

uppfylla sina egna förväntningar av sitt arbete. Bjerknes, & Bjørk (2012) menar att 

nyutexaminerade sjuksköterskor många gånger inte upplever en miljö som är stödjande, samt 

upplever orealistiska förväntningar. De menar också att det kan ta upp till ett års arbete för att 

känna sig säker och kompetent i sin nya roll. 

I resultatet menar deltagarna att en miljö som inte möjliggör uppfyllandet av egna 

förväntningar kan utgöras av till exempel kollegor med högt ställda krav. De nyutexaminerade 

operationssjuksköterskorna uttrycker att de till en början har höga krav på sig själva, men att 

de efter en tid inser att de inte behöver kunna alla ingrepp fullt ut. Det beskrivs att då 

grundläggande trygghet infinner sig, accepterar de därmed situationen att aldrig blir fullärd. 

 

Resultatet visar att det anses viktigt att ta ansvar över egen kunskapsinhämtning och att kunna 

förbereda sig för morgondagens operationer genom att läsa på. Författarna menar att om 

omstrukturering i operationsprogrammet sker eller som Mitchell & Flin (2008)  menar, att om 

operationssjuksköterskor ständigt hamnar i nya team och med nya medarbetare, utgör dessa 

två orsaker till att operationssjuksköterskor känner sig oförmögna att förbereda sig i sin 

planering inför operationer. 

 

 



Metoddiskussion 

Deltagarna i denna studie representerar tre sjukhus i Norrland, vilket innebär att deras 

erfarenheter grundar sig på upplevelser från arbetet på olika operationsavdelningar. Då 

upptagningsområdet är från tre sjukhus ger det resultatet en större trovärdighet. Andra faktorer 

som kan påverka trovärdigheten är antalet medverkande, som i denna studie utgörs av åtta 

deltagare, samt det relativt breda ålderspannet. Intervjuernas genomsnittliga längd samt 

innehållsrika svar, där det kunde skönjas samband, representerar upplevelser över hur det är 

att arbeta som nyutexaminerad operationssjuksköterska. 

 

Innan intervjuerna påbörjades, valde författarna att genomföra en pilotstudie för att undersöka 

om innehållsrika svar framkommer vid användandet av intervjuguiden. Det ses som en styrka 

i studien då den ger författarna möjlighet att tillsammans diskutera och därefter utveckla 

intervjutekniken. 

 

Båda författarna genomförde samtliga intervjuer tillsammans, vilket gav en kontinuitet i 

framförandet av de grundläggande frågorna. Att båda författarna medverkade under intervjun 

kan av den som intervjuas uppfattas som att denne hamnar i ett slags underläge. Kvale & 

Brinkmann (2009) menar att i en intervjusituation, har intervjuaren en maktställning gentemot 

den som ska intervjuas och att det bör tas i beaktande att detta kan påverka svaren. Av hänsyn 

till den asymmetriska maktstrukturen förfrågades deltagaren om de godtog att båda författarna 

deltog som intervjuare. Då båda författarna medverkade, utgjordes också en möjlighet att 

tillsammans kunna tyda deltagarnas verbala och icke verbala kommunikation. Att författarna 

inte har genomfört intervjuer tidigare och är därmed i avsaknad av erfarenhet, kan ha påverkat 

svaren i intervjuerna. 

 

Författarna har försökt att bevara konfidentialitet genom att som Kvale & Brinkmann (2009) 

menar, att avidentifiera privat data.  Då rekryteringen var beroende av chefer och annan 

personal för att möjliggöra genomförandet av intervjuerna, finns en risk att konfidentialitet 

inte kan säkerställas med tanke på att kollegor kan lista ut vem av deltagarna som har gjort 

vilka uttalande. Författarna tror att deltagarnas utsagor kan ha hämmats på grund av detta.   

 

Intervjuerna genomfördes enskilt vilket kan påverka deltagarens känsla av trygghet och att de 

fritt kan delge sina upplevelser och känslor. Att intervjuerna, förutom pilotintervjun, 

genomfördes under arbetstid tror författarna kan vara en fördel för intervjuernas längd, då 



deltagarna inte behöver känna stress som kan tänkas uppkomma om intervjuerna hade 

genomförts under deltagarnas privata tid. 

 

Vid bearbetning av data som framkommit vid intervjuerna har båda författarna läst igenom det 

transkriberade materialet och under analysprocessen har utgångspunkten hela tiden varit från 

grundmaterialet för att inte förlora innebörden i texten. Efter diskussion med handledare 

beslutades innehållsanalysen vara latent och därmed utmynna i subteman och teman. 

 

 

 

 

Slutsats 

 

Resultatet visar att nyutexaminerade operationssjuksköterskor ibland upplever en känsla av att 

vara dåligt förberedd inför arbetet. Deltagarna menar också att det är viktigt att kunna 

acceptera rollen som novis och att de därmed har brist på erfarenhet. En planerad och 

strukturerad inskolning med möjlighet att anpassa den individuellt, anses viktigt och det 

framställs hur betydelsefull självinsikten är över den egna kunskapen samt att ansvaret för 

kunskapsinhämtning ligger på dem själva. Stöd från kollegor eller andra nyutexaminerade 

operationssjuksköterskor anses betydelsefullt. Erfarna och hjälpsamma kollegor som bidrar 

till en öppen och tillåtande arbetsmiljö tycks ge ökad trygghet och därmed bidra till goda 

förutsättningar för inskolning. Resultatet av denna studie kan användas för att skapa bättre 

förutsättningar till en bra introduktion för den nyutexaminerade operationssjuksköterskan 

vilket kan bidra till en mer patientsäker vård. 

 

Förslag till vidare forskning 

Då det finns få studier baserade på nyutexaminerade operationssjuksköterskor och upplevelser 

av inskolningen och handledning, finns det ett behov att belysa detta för att ge möjlighet att 

skapa bättre förutsättningar vid inskolning. 
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Bilaga 1  
 
Sundsvall 130205   
 
 
 
Till verksamhetschef/avdelningschef  
Operationsavdelningen XXXX Sjukhus  
 
Förfrågan om godkännande för genomförande av forskningsstudie.  
 
Vi ansöker om godkännande för genomförande av forskningsstudie, vars syfte är att belysa 
nyutbildade operationssjuksköterskors upplevelse av sin första verksamma tid inom professionen. 
Forskningsstudien ingår som en del i specialistutbildningen till operationssjuksköterska. Studien 
genomförs på Institutionen för hälsovetenskap vid Mittuniversitetet i Sundsvall under handledning 
av universitetslektor Mats Jong.  
 
Vi hoppas med denna studie belysa faktorer som påverkar operationssjuksköterskans första 
verksamma tid positivt och negativt. Resultatet av studien kan användas till förbättring av 
förutsättningar som bland annat handledning, inskolning och arbetsmiljö som påverkar den 
nyutbildade operationssjuksköterskan.  
 
Studien är kvalitativ och enskilda intervjuer kommer att genomföras. Vår förhoppning är att 
genomföra ca åtta intervjuer av nyutbildade operationssjuksköterskor som varit verksamma 
mellan 6 och 24 månader. Vi önskar om möjligt få utföra dessa intervjuer under arbetstid, där 
beräknad tidsåtgång är ca 30 min per intervju. All medverkan sker på frivillig basis och 
intervjupersonerna kan när som helst avbryta sin medverkan utan att uppge anledning. 
Intervjuerna kommer att bandas för att sedan skrivas ned i textform. Gällande sekretess och 
forskningsregler kommer att följas, därmed behandlas informationen konfidentiellt och de 
deltagande personerna kommer inte kunna identifieras i studien.  
 
Vi hoppas få godkännande att genomföra denna studie.  
 
Med vänliga hälsningar  
 
Sara Winther                                                      Marie Hofling  
Operationssjuksköterskestudent                        Operationssjuksköterskestudent  
 
Kontakta oss gärna vid eventuella frågor eller funderingar.  
 
Mats Jong                       Sara Winther                                  Marie Hofling  
Universitetslektor           Operationssjuksköterskestudent    Operationssjuksköterskestudent 
mats.jong@miun.se        sawi1111@student.miun.se            maho0102@student.miun.se  
                                        070- XXX XX XX                        073- XXX XX XX 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 2 
 
 
 
 
Till verksamhetschefen på Operationsavdelningen, XXXX sjukhus för 

godkännande av forskningsstudie. 

 

 

 

”Nyexaminerade operationssjuksköterskors upplevelser av sin första verksamma 

tid.” 

 

 

 

 

 

 

 

Jag ger härmed tillstånd till Sara Winther och Marie Hofling att genomföra studien 

på Operationsavdelningen, XXXX Sjukhus under våren 2013. 

 

 

 

 

.............................................                                      .............................................  

Namnteckning                                                           Ort och datum 

Avdelningschef, Operationsavdelningen 

XXXX sjukhus 

 

 

............................................ 

Namnförtydligande 



Bilaga 3 

 
Sundsvall 130205 
 
Förfrågan angående medverkan i studie 
 
Vi är två operationssjuksköterskestudenter som ska genomföra en studie på magisternivå inom 
specialistutbildningen till operationssjuksköterska. Studien genomförs på Institutionen för 
hälsovetenskap vid Mittuniversitetet i Sundsvall under handledning av universitetslektor Mats 
Jong. Studien kommer resultera i en D-uppsats som kommer att publiceras för allmänheten 
efter examination. 
 
Vi vill tillfråga Dig om medverkan i denna studie. Tanken med studien är att belysa positiva 
och negativa faktorer som påverkar den nyutbildade operationssjuksköterskans första tid inom 
den nya professionen. Resultatet hoppas vi kunna användas för att ge den nyutbildade 
operationssjuksköterskan bättre förutsättningar till en bra introduktion inom den nya 
professionen. 
 
Studien kommer att vara en kvalitativ och bygga på intervjuer. All medverkan sker på 
frivillig basis och Du kan när som helst avbryta din medverkan. Gällande sekretess och 
forskningsregler kommer att följas, därmed behandlas informationen konfidentiellt och i 
presentation av studiens resultat presenteras gruppdata där Du som deltagare inte kommer 
kunna identifieras. Beräknad intervjutid kommer att vara ca 30 min och utföras under 
arbetstid efter överenskommelse. Intervjuerna kommer att spelas in med diktafon och sedan 
skrivas ut i textform. 
 
Vi hoppas att Du vill medverka i vår studie och önskar få svar via e-post eller telefon om du 
vill delta eller inte. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Sara Winther                                                   Marie Hofling 
Operationssjuksköterskestudent                     Operationssjuksköterskestudent 
 
Kontakta oss gärna vid eventuella frågor och funderingar kring studien eller intervjun. 
 
Mats Jong                        Sara Winther                                   Marie Hofling 
Universitetslektor           Operationssjuksköterskestudent      Operationssjuksköterskestudent 
mats.jong@miun.se        sawi1111@student.miun.se             maho0102@student.miun.se 
                                        070-XXX XX XX                           073-XXX XX XX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bilaga 4  
 
Intervjuguide  
 
Kön:  
 
Ålder:  
 
Verksam som op-ssk:  
 
 
Skulle du vilja berätta litet för oss hur det har varit att börja arbeta som nyutbildad 
operationsjuksköterska?  
 
 
-Inskolning  
-Handledning  
-Vad har varit speciellt positivt  
-Vad har varit speciellt negativt  
-Vad saknas  
-Relation till kollegor/arbetsgrupp  
-Relation till andra yrkeskategorier  
 
 
 
 
 
Följd/Sonderingsfrågor  
-Hur upplevde du detta?  
-Vilka känslor upplevde du?  
-Berätta mer om!  
-Kan du ge ett exempel?  
-Hur menar du då? 


