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Sammanfattning 

 

Syftet med studien var att undersöka hur nyutbildade intensivvårdssjuksköterskor upplevde 

introduktionen på intensivvårdsavdelningen (IVA). Data samlades in genom 

semistrukturerade intervjuer av tio nyutbildade intensivvårdssjuksköterskor. Data 

analyserades med kvalitativ innehållsanalys. I huvudresultatet framkom två teman. Första 

temat ”Yttre faktorer som påverkar upplevelsen av introduktionen både positivt och negativt” 

innehöll kategorierna bemötande, checklista/introduktionsprogram, handledning, mentorskap, 

psykosociala miljön och organisatoriska faktorer. Dessa yttre faktorer påverkade upplevelsen 

av introduktionen och den enskilda sjuksköterskan hade själv svårt att påverka dessa. Andra 

temat ”Individfaktorer som påverkar upplevelsen av introduktionen både positivt och 

negativt” med kategorierna sammanhållning mellan de nyutbildade, att klara sig själv som ny 

samt känsla av att kunna påverka. För att tillfredsställa nyutexaminerade 

intensivvårdssjuksköterskors behov av god introduktion måste hänsyn tas till både yttre 

faktorer och individfaktorer.  
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Abstract 

 

The purpose of the study was to investigate how newly graduated intensive care nurses 

experienced their introduction at the intensive care unit. The data were collected by semi-

structured interviews with ten new graduates further analysed using a qualitative content 

analysis method. The main result is presented in two themes. The first theme “External factors 

influencing the experience of introduction both negatively and positively”, included the 

categories: response, checklist/introduction program, supervision, mentorship, psychosocial 

environment and organisational factors. These external factors had an impact on the 

experience of the introduction, and the nurse herself/himself had difficult to influence those 

factors. The second theme “Individual factors influencing the experience of introduction both 

negatively and positively”, included the categories: social bonding among the graduates, to 

cope by herself/himself as a new graduate and sense of opportunity to influence. To be able to 

satisfy the needs of good quality introduction for newly graduate intensive care nurses, both 

external and individual factors must be considered. 
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1 Inledning 

1.1 Från novis till expert 

 

Genom erfarenhet, teoretisk utbildning och genom att vara verksam inom ett område skaffar 

sjuksköterskan sig den kompetens som behövs för att utvecklas till expert. Enligt Patricia 

Benner (1,2) kallas den oerfarne sjuksköterskan för novis. Novisen styrs av regler och 

instruktioner. Han/hon saknar också den erfarenhet som krävs för att alltid fatta rätt beslut i 

olika situationer. När tillräckligt många verkliga situationer upplevts och sjuksköterskan kan 

hantera dessa på ett godtagbart sätt kallas han/hon för avancerad nybörjare. Den avancerade 

nybörjaren kan nu överväga fler fakta och har en ökad insikt i hur dessa kan användas. Det 

tredje stadiet kallas kompetent. Erfarenheten har ökat, situationer som uppstår känns igen. 

Sjuksköterskan kan lägga upp en egen plan för sitt arbete och medvetet välja en strategi. 

Han/hon känner därmed också mer ansvar inför resultatet av sitt handlande. Fjärde stadiet är 

skicklig. Nyckelordet här är varseblivning. Sjuksköterskans handlande är inte ”uttänkt” utan 

kommer mer av sig självt. Handlingar grundas på erfarenhet och upplevda händelser. 

Helheten upplevs och handlingar styrs av levnadsregler. När teoretisk kunskap och erfarenhet 

kombineras uppstår ett expertkunnande. Sjuksköterskan får ett kliniskt expertkunnande där 

hon/han blir expert inom det verksamhetsområden där hon/han arbetar. Sjuksköterskan 

tillägnar sig erfarenhet av att vårda människor inom en viss patientgrupp, klinisk 

specialisering. Det bör finnas handledare eller mentorer tillgängliga både för den erfarna 

sjuksköterskan som börjar arbeta med en ny specialitet såväl som sjuksköterskan som är ny i 

sin yrkesroll (1,2).  

 

Andersson et al (3) har beskrivit kunskapshantering (knowledge management, KM) inom 

intensivvården där praktisk erfarenhet och teoretisk kunskap ger sjuksköterskan 

förutsättningar för att bli en kompetent intensivvårdssjuksköterska. Intensivvårds-

sjuksköterskans kunskaper förvärvas genom praktisk erfarenhet och bevisad forskning, som 

efter en tid utvecklades till ett ”know-how” handhavande som i sin tur utvecklades till 

vårdandets kunskap som kännetecknade dennes profession. KM beskrevs som en process av 

identifiering, analysering, utväljande och återhämtande av kunskap som sedan kan föras 

vidare och ny kunskap kan skapas. Utifrån detta kunde riktlinjer upprättas som nya 

intensivvårdssjuksköterskor (noviser) kunde använda som ett verktyg (3). 
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1.2 Den nyutbildade intensivvårdssjuksköterskan 

 

Det finns inte så mycket kunskap om specialistutbildade sjuksköterskors upplevelser av att 

vara ny på intensivvårdsavdelning. Flera studier (4-6) har beskrivit hur allmänsjuksköterskan 

upplever sin nya roll som sjuksköterska samt hur handledaren upplever sin roll. Studier (7-8) 

visade på samband mellan att känna arbetsglädje och att känna tillhörighet på avdelningen 

och i personalgruppen. Att känna tillhörighet ökar också självkänslan och lärandet. Graham et 

al. (8) och Reising (9) har beskrivit att en nyutexaminerad sjuksköterska genomgår en 

socialiseringsprocess i början av sin karriär och den är en viktig komponent i handlednings-

planen. Detta gällde även sjuksköterskor som bytte arbetsområde. Reising (9) beskrev fem 

faser som är viktiga för att den processen ska falla väl ut. Dessa faser är: orsaken till 

yrkesvalet, att bli ”uppfostrad” på avdelningen, att ”släppas” själv och ”testas”, att kunna 

jobba självständigt och förlikning.  

 

Boyle et al. (10) påtalade att genomgå professionell socialisering är en komplicerad och 

mångfacceterad process. En personlig utveckling och förståelse för professionen sker under 

processen. Nyutbildade sjuksköterskor känner fysisk och psykisk stress. Många 

sjuksköterskor upplever sjukdomskänsla och trötthet. Att utvecklas från student till 

sjuksköterska är en svår process, det har beskrivits som en ”verklighetschock”. Efter flera år 

av träning har de trott sig vara väl förberedda för rollen, men när de har kommit ut i 

arbetslivet har det visat sig att så var inte fallet. Många sjuksköterskor känner också stress 

över vad som förväntas av dem och över att ensam ha ansvaret för patienten. Enligt Sharnley 

(11) visade det sig att sjuksköterskor hade svårt att prioritera sin tid till en början.  

 

Winter-Collins et al. (7) visade att känslan av att tillhöra gemenskapen och arbets- 

tillfredsställelse inte är så hög hos nyutbildade sjuksköterskor. Vad som kan göras för att öka 

den känslan är enligt Winter- Collins et al. inte helt klart, mer forskning behövs för det.  Att 

ge sjuksköterskan stöd för att behålla han/henne är viktigt.  Att satsa på utveckling av 

personal, introduktions program, mentorer och en förbättrad arbetsmiljö kan visa sig vara 

kostnadseffektivt. Det har visat sig att nyutexaminerade sjuksköterskor har högre tendens att 

lämna sitt arbete än erfaren personal. Boyle et al (10) påtalade att intensivvårdssjuksköterskan 

kände sig mer säker i sin profession med kompetensutveckling och handledning och kunde då 

lättare identifiera sig med sin nya roll. 
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1.3 Intensivvårdsmiljön och sjuksköterskans roll 

 

Inom intensivvården samverkar intensivvårdssjuksköterskan mellan att behärska omvårdnad 

och att behärska den tekniska utrustning som finns där. Enligt Little (13) måste 

specialistsjuksköterskan på intensiven ha goda kunskaper och färdigheter inom den teknik 

som finns på avdelningen för att kunna utföra en god och avancerad vård. Alasad (14) har 

beskrivit att patienter som vårdas inom intensivvården ofta kräver specialiserad teknisk 

utrustning och personalen behöver ha specifik kompetens för det. Intensivvårdssjuksköterskan 

bör kunna bedöma patientens tillstånd, kunna avgöra om patienten svarade på den behandling 

som gavs samt snabbt sätta in de åtgärder som behövdes. Specialistsjuksköterskan inom 

intensivvården bör också kunna ge patienter och anhöriga psykosocialt stöd. 

 

Enligt Hurst et al. (15) innebar IVA miljön ständigt nya utmaningar med snabbt utbyte av 

patienter och ny teknik som specialistsjuksköterskan skulle kunna behärska. Att ständigt 

utsättas för smärta, död och lidande kunde vara betungande. Hurst et el (15) påtalade att 

intensivvårdssjuksköterskan bör vara trygg, stark och stresstålig. Enligt Pirret (16) bör 

intensivvårdssjuksköterskans kunskaper och förmågor ses som en viktig faktor för att 

patientens tillstånd skulle förbättras på intensivvårdsavdelningen. En kombination av 

specialiserad utbildning och förmåga att analysera och fatta rätta kliniska beslut höjde 

trovärdigheten hos specialistsjuksköterskan. Pirret menar att kliniskt beslutfattande var en 

analytisk och intuitiv process. 

 

 

1.4 Introduktion på intensivvårdsavdelningen 

 

Flera studier (17-19, 20) beskrev att det inte är självklart att de mest erfarna sjuksköterskorna 

arbetade på intensivvården. Av olika orsaker fanns det inte tillräckligt med sjuksköterskor 

med specialistkompetens därför måste intensivvården anställa sjuksköterskor utan den 

kompetensen. Dessa sjuksköterskor måste förberedas på ett bra sätt för att bli kompetenta 

intensivvårdssjuksköterskor. För att det skulle kunna ske behövdes väl utvecklade 

utbildningsprogram. McKane (21) beskrev att använda sig av kliniska mål som den nya 

intensivvårdssjuksköterskan skulle uppnå kunde vara till hjälp för handledaren. Handledaren 

kunde på så sätt utvärdera om sjuksköterskan t.ex. kunde kombinera teoretisk kunskap med 
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praktisk kunskap och om mer handledning behövdes. Dessa kliniska mål skulle ses som ett 

stöd både till handledare och dennes adept för att på så sätt kunna identifiera den nya 

intensivvårdssjuksköterskans behov och utveckling. 

 

Enligt Socialstyrelsen (22) krävs på flera intensivvårdskliniker specialistsjuksköterske-

examen inom intensivvård för att få arbeta. Utbildning på avancerad nivå innebär en 

fördjupning av färdigheter, förmågor, kunskap, förståelse samt värderingsförmågor och 

förhållningssätt som har tillägnats på grundnivån. Enligt högskoleförordningen ska 

sjuksköterskan kunna arbeta självständigt som specialistsjuksköterska efter utbildningen. 

 

 Jones et al. (18) har beskrivit hur allmänsjuksköterskor anställdes på intensivvården som en 

följd av brist på sjuksköterskor med specialist kompetens. Dessa sjuksköterskor genomgick 

flera steg innan de godkändes att arbeta med intensivvårdspatienter. De skulle bl.a. ha minst 

160 timmar klinisk utbildning på IVA för att vara väl bekanta med den komplexa miljön.  

Eget ansvar för den kritiskt sjuke patienten var också ett av kriterierna. De följdes åt av 

handledare på arbetsplatsen. Ett program för utbildningen användes och sjuksköterskan 

utvärderades tillsammans med handledaren. Att ha tidigare sjukvårds erfarenhet samt 

livserfarenhet beskrevs som positivt av dem som rekryterade. Sjuksköterskans förmåga att 

känna empati beskrevs som en viktig faktor. De lades stor vikt vid att hitta erfarna och 

hängivna handledare till de nya sjuksköterskorna. De skulle också ha god förmåga att 

kommunicera och att lära ut sina kunskaper. Handledarna skulle arbeta minst trettio timmar i 

veckan för att det skulle bli kontinuitet. Att handledarna hade genomgått en utbildning för 

handledning var ett krav. Introduktionen beskrevs som lyckad när handledaren var 

entusiastisk, engagerad och hade ett positivt förhållningssätt till sin adept. Daglig feedback 

och att sätta realistiska mål var också handledarens uppgift. De kunde också visa att det inte 

var bra att ha flera olika handledare. De använde sig också av olika guidelines på nätet. För att 

den nya personalen skulle känna sig välkommen hade man ett foto med lite personlig 

information om den nyanställde framställt på ett bord i personalrummet. De hade också en 

liten välkomst fest. 

 

Bizek et al. (17) påtalade också vikten av att det bör vara erfarna specialistsjuksköterskor 

inom intensivvård som utbildade nya intensivvårdssjuksköterskor. Dessa handledare fick 

regelbunden utbildning och stöd för att kunna utföra sitt uppdrag. Sjuksköterskan kunde med 

hjälp av handledaren utveckla sin egen roll successivt under introduktionen och fick de 
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kunskaper och färdigheter som behövdes för att kunna ta hand om intensivvårdspatienter. Att 

de hade ett nära samarbete gjorde att handledaren kunde anpassa utbildningen individuellt för 

just den personen. Den nya intensivvårdssjuksköterskan fick också direkt feedback av 

handledaren. Vidare menade Bizek et al. Att de som valde att handleda ofta gjorde det därför 

att de var duktiga inom sitt område och kliniska experter. De hade god förmåga att leda samt 

en vilja att lära ut sina kunskaper.  

 

Chaboyer et al. (23) visade att den praktiska utbildningen som ingick i specialistutbildningen 

var viktig för att få en större förståelse och självkänsla. Under den kliniska utbildningen föll 

mycket på plats och studenterna upplevde att de kunde få ihop teori med praktik. De beskrev 

också att de kände stress när det inte fanns någon handledare att tillgå. Det var viktigt att få 

tid och möjlighet till att reflektera.  

 

Enligt Farnell et al. (4) och Clayton et al. (24) hade nyutbildade sjuksköterskor ofta goda 

teoretiska kunskaper när de var färdiga med sina studier men de hade inte använt dessa 

kunskaper i praktiken. När sjuksköterskan började arbeta kunde denna brist på praktisk 

kunskap leda till stress och osäkerhet inför rollen som sjuksköterska. Handledning under den 

första tiden gjorde att den nyutbildade sjuksköterskan fick socialt stöd och utbildning. 

Howkins et al. (25) menade att för att den nyutexaminerande intensivvårdsjuksköterskan 

skulle kunna bygga upp ett professionellt förhållningssätt och ett gott självförtroende var det 

viktigt att han/hon hade bra handledning och stöd från den mer erfarna sjuksköterskan. 

Misslyckades den tidiga socialiseringen av den nyutexaminerade sjuksköterskan kunde det 

leda till låg motivation inför arbetet, missnöje, konflikter och sämre kvalitet i patientvården.  

 

Fler studier Marcum et al (5) och Ihlenfeldt (6) påtalade vikten av att ha en plan för 

introduktion av nyutbildade specialistsjuksköterskor på intensivvården. Om introduktion och 

handledning inte höll hög kvalitet har det visat sig att det kan vara en orsak till att nyutbildade 

sjuksköterskor slutar på intensivvårdsavdelningen. Boyle et al. (12) föreslog ett kompetens-

program för nyutbildade intensivvårdssjuksköterskor där det i början av introduktionen 

ställdes lättare krav medan intensivvårdssjuksköterskan i slutet av sin introduktion skulle 

klara av mer avancerade uppgifter. Programmet kunde också anpassas utifrån sjuksköterskans 

tidigare erfarenheter av intensiven.    
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1.5 Problemområde 

 

Att den nyutbildade intensivvårdsjuksköterskan behöver stöd, professionell introduktion och 

handledning av mer erfarna kollegor bör vara en självklarhet. Tidigare forskning tar upp 

vikten av handledning och introduktion av den nyutbildade. Det är dock lite forskning gjord 

kring hur nyutbildade intensivvårdssjuksköterskor upplever sin introduktion och den första 

tiden som novis på IVA.   

 

 

1.6 Syfte 

 

Syftet var att beskriva nyutexaminerade intensivvårdssjuksköterskors upplevelse av 

introduktionen på intensivvårdavdelningen. Samt hur de upplevde det att komma som ny. 

 

 

2 Metod 
 

2.1 Design 

 

En beskrivande design med kvalitativ ansats användes (26). 

 

2.2 Urval och undersökningsgrupp 

 

Undersökningsgruppen bestod av tio specialistsjuksköterskor inom intensivvård som 

rekryterades från intensivvårdsavdelningar på två medelstora sjukhus i Mellansverige.  En av 

avdelningarna hade sex patientplatser men möjlighet till åtta platser fanns. De anställda var ca 

90 personer. Personalstyrkan innefattade både män och kvinnor. Den andra intensivvårds-

avdelningen hade tio platser men möjlighet till tolv. Där jobbade ca 100 personer av båda 

könen.  Till avdelningarna fanns också sjukgymnast och kurator kopplade. Avdelningarnas 

patientklientel var både vuxna och barn. Båda avdelningarna fungerade som en 

uppvakningsavdelning (UVA) på helgerna då den ordinarie uppvakningsavdelningen hade 

stängt. Den ena avdelningen tillämpar parvård mellan undersköterska och sjuksköterska som 

6 



tillsammans sköter om två patienter. Den andra avdelningen utförde parvård ibland och ibland 

arbetade två sjuksköterskor tillsammans med patienten. 

 

Inklusionskriterierna var att deltagarna skulle ha arbetat som intensivvårdssjuksköterska i fyra 

månader upp till ett och ett halvt år. Författaren fick, efter telefon och mail korrespondens 

med en enhetschef och en studentansvarig person, namn på tio deltagare som stämde in på 

inklusionskriterierna. De tillfrågades först av studentansvarig och chef och fick sedan ett brev 

(Bilaga 2) av författaren om förfrågan att delta i studien. Samtliga tillfrågade tackade ja till att 

delta.  Deltagarnas ålder var mellan 30 och 48 år och deras tidigare erfarenhet inom 

specialistsjukvården varierade. Två av deltagarna hade arbetat tidigare som anestesi-

sjuksköterska i arton respektive elva år och åtta av deltagarna hade arbetat på intensivvårds-

avdelningen tidigare som undersköterska eller allmänsjuksköterska. Två av deltagarna hade 

ingen tidigare erfarenhet alls av intensivvården. Fyra av deltagarna arbetade på 

intensivvårdsavdelningen som sjuksköterska under hela specialistutbildningen. Ålder och 

erfarenhet av intensivvård framställs i tabell 1. 

 

 

 

 

 

Tabell 1 Översikt av deltagarnas ålder och tidigare erfarenhet 

Ålder 

variationsvidd 

Medelålder 

(median) 

Antal med tidigare 

 erfarenhet av  

Intensivvård  

Antal med ingen tidigare 

 erfarenhet av 

intensivvård 

 

30-48 

 

37 (37) 
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2.3 Datainsamlingsmetod 

 

Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer (26). Intervjuguiden bestod av 17 frågor 

varav 11 frågor var bakgrundsdata, vilka innefattade frågor om deltagarnas tidigare 

erfarenheter inom intensivvård och/eller allmän sjukvård, var, hur länge de hade arbetat inom 

vården och ålder på deltagaren. Författaren ställde också frågor om handlingsplanen, 

handledaren och mentorer. Intervjufrågorna var hur de upplevde sin roll i arbetsgruppen, hur 

de upplevde att de togs emot på IVA och vilka attityder de upplevt samt hur arbetsklimatet 

upplevts och om det finns möjlighet att förändra. (bilaga 1). En testintervju gjordes som 

inkluderades i studien. Under testintervjun lade författaren till några frågor och reviderade 

sedan frågeguiden. Författaren ställde frågor och deltagarna fick tala fritt utifrån frågorna.  

 

 

2.4 Genomförande 

 

Tillstånd från verksamhetscheferna inom division operation på två landsting i Mellansverige 

söktes. Kontakt med enhetscheferna togs för att informera om studien samt för att få 

information om lämpliga deltagare Nio intervjuer genomfördes i ett rum på sjukhuset på 

deltagarens arbetsplats. En intervju genomfördes på en högskola. Samtliga intervjuer 

bandinspelades och genomfördes av författaren. Intervjuerna varierade mellan 25-50 minuter 

och ägde rum mellan oktober 2008 och februari 2009. Alla tio intervjuer transkiberades sedan 

ordagrant av författaren.  

 

 

2.5 Dataanalys 

 

Kvalitativ innehållsanalys influerad av Granheim och Lundman användes (27). Intervjuerna 

lyssnades igenom upprepade gånger av författaren för att få en helhetskänsla av innehållet. De 

transkriberade intervjuerna lästes igenom flera gånger och meningsbärande enheter som 

innehöll fakta som var relevant för syfte och frågeställningar plockades ut. Dessa meningar 

kondenserades och kodades. De kodade enheterna grupperades utifrån liknande innehåll i 

kategorier och subkategorier som återspeglade huvudbudskapet i intervjuerna (27).  I tabellen 

nedan visas ett exempel på hur analysprocessen har gått till. (Tabell 2) 
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Tabell 2 Översikt av analysprocessen 

Meningsbärande  

enhet 

Kondenserad 

enhet 

Kod Kategori 

En lyckad introduktion är jätteviktigt 

för en fortsatt trivsel… man ska tycka  

om sitt arbete man vill ju inte känna  

sig som femte hjulet och bli utstött. 

 

Fördel att ha mycket erfarenhet, jag 

har mycket att vila emot. Det är ju 

 mycket som man inte behöver  

lägga ned så mycket energi på  

när man introduceras. 

 

Dom har låtit en tagit det ansvar man  

har velat tagit och har man inte velat  

tagit nåt ansvar har dom ändå varit 

med… man har tagit ansvaret till- 

sammans… det har varit jättebra. 

 

Introduktionen är viktig 

för att man ska trivas och 

och inte känna sig utstött. 

 

 

Fördel med erfarenhet och 

man kan mycket, behöver 

inte lägga energi på det. 

 

 

 

Dom har låtit en tagit det 

ansvar man har velat, man 

har tagit ansvaret tillsam- 

mans, det har varit bra. 

Lyckad introduktion  

skapar trivsel och gemen- 

samhetskänsla. 

 

 

Fördel med erfarenhet. 

 

 

 

 

 

Bra med delat ansvar. 

 

 

Handledning 

 

 

 

 

Att klara sig 

själv som  

ny 

 

 

 

Handledning 

 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

 

Syftet med och studiens omfattning informerades deltagarna om i ett brev (bilaga 2). I brevet 

gavs information om att deltagandet var frivilligt samt att deltagarna kunde avbryta sin 

medverkan när som helst under studiens gång. Vidare informerades deltagarna om att full 

konfidentialitiet kommer att råda. Datainsamlingen och studiematerialet hanterades 

konfidentiellt och med respekt för den enskildes integritet (28). Av hänsyn till deltagarnas 

integritet kommer inte kön på dem som deltagit i studien att redovisas då det inte heller är av 

intresse för studiens resultat. Att författaren var en blivande arbetskamrat till en del av 

deltagarna kan påverka deltagarnas känsla av att kunna tala fritt. 
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3 Resultat 
 

Resultatet kommer att presenteras utifrån två teman och nio kategorier, se figur 1 och 2. De 

teman som framkom var ”Yttre faktorer som påverkar upplevelsen av introduktionen både 

positivt och negativt” (sex kategorier) och ”Individ faktorer påverkar upplevelsen av 

introduktionen både positivt och negativt” (tre kategorier).    

 

    

3.1 Yttre faktorer som påverkar upplevelsen av introduktionen både positivt och 
negativt 

 

Bemötande, checklista/introduktionsprogram, handledning, mentorskap, tuff psykosocial 

miljö, och organisatoriska faktorer var alla yttre faktorer som påverkade upplevelsen av 

introduktionen och som den enskilda individen hade svårt att själv påverka. Se figur 1. 

 

Yttre faktorer 
som påverkar 

upplevelsen av 
introduktionen 

både positivt och 
negativt  

 

Checklista/ Mentorskap Tuff psykosocial  Organisatoriska Bemötande    Handledning 
faktorer Introduktionspro-

gram 
 miljö 
 

 

  Figur 1 Översikt över tema och kategorier 

 

 

3.1.1 Bemötande 

 

Under intervjuerna framkom olika form av bemötande som kunde beskrivas både positivt och 

negativt och som avser upplevelsen av bemötandet från blivande arbetskamrater i flera olika 

yrkeskategorier. Det positiva bemötandet som de nyutexaminerade intensivvårds-

sjuksköterskorna fick beskrivs som mycket bra och att de kände sig välkomna.   
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”Jo jag tycker att alla var jättetrevliga och det kändes jättebra. Man har verkligen kännt sig 

välkommen här det tycker jag.” (C) 

 

”Jag har blivit bra emottagen här utav dom allra flesta.”(B) 

 

Informanter upplevde ett positivt och hjälpande arbetsklimat, bra stöd och det upplevdes 

tillåtet att fråga. Personalen delade med sig av sina kunskaper. Feedback gavs och samarbetet 

med undersköterskorna fungerade bra och de gav bra respons. De kände också uppskattning 

från läkarna. 

 

”Vi har fått väldigt bra respons av undersköterskorna som tycker att vi alla som kom nya hit 

att vi har flutit in bra, att det har gått bra... läkarna har bara varit positiva faktiskt, dom har 

varit väldigt förstående att man har varit ny.” (J) 

 

”Dom har gjort det bra, vi har verkligen kännt oss efterlängtade!” (E) 

 

”Man blir bra omhändertagen, folk frågar om man behöver hjälp… man är liksom positiv, 

man hjälper varann.” (B) 

 

Det framkom att det gick över förväntan att komma in i arbetsgruppen. Det fanns en del oro 

inför att börja på ett nytt ställe med nya arbetskamrater och arbetsuppgifter men oron var för 

det mesta obefogad. Att ha tidigare erfarenhet från avdelningen som undersköterska eller 

sjuksköterska var en fördel eftersom det var bra att redan känna till rutiner och personal. 

Några upplevde det mindre positivt då det kändes som att det förväntades att de skulle kunna 

och känna till saker.  Informanter som tidigare arbetat på IVA som undersköterska tyckte att 

det var svårt att inte falla in i den gamla rollen som undersköterska. 

 

”Jag gjorde undersköterskeuppgifter också så då var det ju dom som sa åt mig det här är dina 

uppgifter… nu är du syrra.”(F) 

 

 ”Det var ju bra att ha varit här tidigare man har ju lärt känna människorna som jobbar 

här… men samtidigt så tror jag många tar för givet att man kan vissa saker som man inte 

kan.”(B)  
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Det negativa bemötandet kunde beskrivas som att det var svårt att komma in i arbetsgruppen 

till en början. Det upplevdes ibland som att personalen hade dålig förståelse för de nya. En del 

av personalen på IVA upplevdes som lite speciella och kunde försöka ”sätta sig på en”, men 

det framkom också att det var lättare att jobba med vissa. Informanterna beskrev att de inte 

fick tillräckligt med feedback under introduktionen.  

 

 ”Sen är dom så dåliga på att säga någonting över huvud taget… man vill ju ha både positiv 

och negativ kritik… bara att få prata med nån och höra hur dom tycker att det går… särskilt 

när man är ny då vill man ju höra.”(I) 

 

 ”Man kommer mer eller mindre överrens med alla… man jobbar ju bättre med vissa 

människor än med andra.” (B) 

 

”Någon man har jobbat ihop med kanske försöker sätta sig på en för att man är ny eller 

någonting sånt men det är ju liksom bara någon enstaka sådär.”(D) 

 

 

3.1.2 Checklista/Introduktionsprogram 

 

Checklista eller introduktionsprogram fanns på båda IVA avdelningarna som deltog i studien. 

Checklistorna och introduktionsprogrammen var dock dåligt uppdaterade och kändes enligt 

informanterna inaktuella i många fall.  Hur och om de användes varierade lite från person till 

person. Informanter fick själv fråga efter checklista och de fick den sent in i introduktionen. 

Väldigt få handledare kontrollerade att checklistan användes eller prickade av. Det var upp till 

var och en av informanterna själv att se till att den följdes och att alla delar i den kom med 

under introduktionen. Informanter beskrev att det hade varit bra om en person ansvarat för 

checklistan och att de tillsammans hade prickat av den och gått igenom den. Det påtalade 

också att det hade varit bra att få särskilda dagar för att bara gå igenom t.ex. apparater och 

brand. 

 
”Men det är ju ingen som följer upp det utav nån annan att jag har gjort det eller nåt sånt 

utan det där är ju bara för mig… det här med medicinsk teknik t.ex. som är en alldeles egen 

bit och mycket kan jag väl tycka att dom skulle erbjuda på ett annat sätt, att man får en dag 

avsatt för det.”(G) 
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”Jag tycker på nåt vis att det kanske skulle vara en person som tillsammans med checklistan 

ansvarar för att den blir gjord på något vis.”(G) 

 

”Det var ingen utav mina handledare som pratade om det heller, den låg väl i brevlådan och 

sen fick man ta tag i det själv, det står väl kanske ganska mycket matnyttigt där.” (B) 

 

 

Checklistan och/eller introduktionsprogrammet var i de flesta fall ändå uppskattade då det var 

bra att checka av så att ingenting missades. Det stod bra saker i den och den gjorde det lättare 

för de flesta informanterna att veta vad de ”borde” kunna eller lära sig. Den användes som ett 

verktyg och för ”sin egen skull”.  

 

 ”Den var bra för ens egen skull för man kollade ju igenom och kom på saker som man kanske 

skulle gå igenom… man fick ta ett eget ansvar… det var mest för ens egen skull… det är en 

bra idé men det kanske skulle ha varit att man hade en check att man hade gått igenom, i 

varje fall dom saker dom har krav på att man verkligen ska kunna.”(J)  

 

 

3.1.3 Handledning 

 

Informanter beskrev att de haft handledning som varat i tre till fyra veckor vilket i de flesta 

fall upplevdes som lagom långt. Mot slutet av handledningstiden upplevde informanter att de 

var redo att stå på egna ben. Handledningen var oftast fördelad på en eller två handledare, det 

var önskvärt att ha max två då det kändes som att de fick en bättre kontakt och större 

förtroende för varandra. Informanter påtalade att det var viktigt att få välja handledare själv. 

Att ha mer än en handledare var positivt då de fick chansen att se fler än ett arbetssätt. De 

kunde sedan ta det bästa från respektive handledare och på så sätt hitta sitt eget arbetssätt. Hur 

schemat lades varierade mellan att välja handledarens schema eller att göra ett individuellt 

schema och valde sedan en handledare som var lämplig. Båda metoderna uppskattades av 

informanterna. Det var också positivt att det fanns en person som var ansvarig för utbildning 

och som kunde hjälpa till om det uppstod problem. Informanter var i stort nöjda med sina 

handledare. Handledaren var förstående och skapade en slags trygghet. Det kändes bra att dela 

13 



på ansvaret kring patienten tillsammans med handledaren. Det beskrevs att det varit bra att gå 

tillsammans med en undersköterska någon dag under introduktionen för att känna till deras 

arbete.  

 

”Jag tror aldrig att man känner att man är redo att börja jobba för man tycker att det är en 

säkerhet att ha en handledare där. Men jag tror när man börjar lär man ändå ha den där 

putten att nu får du… skulle man bestämma skulle man väl gå ett halvår introduktion. Men 

jag tyckte att det räckte.” (J) 

 

”Det går fort fast samtidigt tycker man att det är väldigt skönt att stå på egna ben.”(C) 

 

”I början ville jag ju gå med samma så mycket som möjligt för att det är mycket lättare tycker 

jag, så man får förtroende för en och slippa börja om varje gång och visa vad man kan och 

sådär.”(I) 

 

Informanterna beskrev att handledaren hade stor betydelse för att introduktionen skulle bli 

bra. Om introduktionen var lyckad och handledaren engagerad skapade det trivsel och 

gemensamhetskänsla med arbetsgruppen. Ibland kunde handledaren bli för kontrollerande och 

ta över vissa arbetsuppgifter. Det skapade i sin tur en känsla av att vara studerande hos 

informanterna trots att studierna var avslutade. Introduktionen var ibland tidspressad och 

handledaren hade inte tillräckligt med tid för att ta hand om den som skulle introduceras. Då 

introduktionsprogrammet inte var optimalt och handledaren oftast inte visade något intresse 

för programmet, så glömdes delar i introduktionen. Informanter upplevde det ibland som att 

kunskap togs för givet av handledaren. Att inte ha handledare under introduktionen 

uppskattades inte. Det förekom att informanter inte hade handledare då praktiken sågs som en 

slags introduktion och de fick börja arbeta själständigt direkt efter studierna. Dessa 

informanter upplevde ett dåligt omhändertagande när de kom till IVA.  

 
 ”Jag tror att dom känner sig väldigt pressade när det är mycket att göra, hjälp ska vi ta 

brand också! Det är lätt att det blir vi får ta det om vi har tid. Dom ska ta liksom 

patientarbetet sen tycker jag att den utvecklingsansvariga ska ta andra rutiner.” (G) 
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 ”Jag tror vi fick ju praktik här och jag tror att där tänkte dom att introduktionen skulle ingå 

liksom… jag har aldrig gått igenom någon lista eller någonting… då fick jag gå själv… jag 

var jättenervös över det.”(H) 

 

 ”Dom vill vara snäll och hjälpa en hela tiden om man står och säger nåt högt ”ja jag måste 

ha Propolipid gud vad finns det någonstans” så hinner jag inte ens leta utan tjoff så hade jag 

den där. Ja dom vill vara snäll men det blir inte så bra, det är mycket bättre när man får 

tänka själv. Jag fick dåligt med utrymme att tänka själv.” (E) 

 

 

3.1.4 Mentorskap 

 

Av de informanter som hade mentor hade ungefär hälften haft träff och samtal med denna. Av 

olika anledningar, oftast tidsbrist, hade de andra inte anordnat någon träff. De som inte hade 

mentor kände i de flesta fall inte ens till det begreppet eller visste vad det innebar. Informanter 

hade efterfrågat mentor men inte fått någon respons.  

 
”Jag vet inte om det finns någon här, jag har aldrig hört talas om det.”(H) 
 
 

Det var bra att själv få välja sin mentor då kunde de välja en person som de hade kommit nära 

eller kände förtroende för. Att arbeta tillsammans med sin mentor kunde innebära hinder för 

att kunna öppna sig för mentorn. Hade mentorn kommit från en annan klinik hade det kunnat 

undvikas. Fördelen att arbeta på samma klinik gjorde att mentorn kände till kliniken och de 

hade förståelse för de problem eller situationer som diskuterades. De som hade träffat sin 

mentor hade goda erfarenheter ifrån mötet. Upplevelsen var att mentorn lyssnade och var mån 

om sin adept och att denne skulle må bra. Det kändes som en trygghet och var bara positivt. 

 

 ”Det känns bra att kunna ha någon som man kommer kunna prata med om saker och ting här 

på avdelningen, det kan vara bra på ett sånt här ställe tror jag, det händer mycket här… det 

är en förmån tycker jag.”(A) 

 

 ”Jag säger till henne om jag vill prata och har någonting som jag vill ha hjälp med eller stöd 

eller råd, bara prata av sig och kolla läget kan ju vara skönt.”(C) 
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3.1.5 Tuff psykosocial miljö 

 

 Författaren har valt att lägga fokus på de upplevelser och situationer som kunde kännas 

jobbiga eller svåra för informanterna då de positiva faktorerna framkommer mer i kategorin 

bemötande. Informanter hade redan föreställningar om hur det skulle vara på IVA. De hade 

hört en del negativt om otrivsel och hög arbetsbelastning. En viss oro fanns för att stämningen 

skulle vara dålig och det tuffa rykte som IVA hade skapade en del oro. 

 

 ”IVA har faktiskt ett rykte på huset att man skulle vara ganska tuff och att det kanske inte är 

sådär jättebra arbetsklimat eller det här sociala emellan… det är lite tuffare attityd.”(J) 

 

 ”Så har man alltid hört att det har varit lite tjafsigt på IVA… det verkar inte som att 

personalen har riktigt trivts och haft ganska hög arbetsbelastning… det har ju varit dom som 

har fått dragit ned på platser för att det inte har funnits folk… det är ju klart att det har ställt 

mer krav på dom som finns när det fattas folk jämt.”(C) 

 

Arbetsklimatet beskrevs som tufft både psykiskt och fysiskt. Det beskrevs också att det var 

kul med ett tufft klimat och en tuff jargong de såg inte någon nackdel med det. Det kunde 

också upplevas lite svårt att komma in i arbetsgruppen och att det ibland kunde bero på vem 

sjuksköterskan arbetade med. Informanterna upplevde personalen på olika sätt. En del 

personal kunde vara snäsig vissa upplevdes uttråkade. Informanterna beskrev personalen som 

lite speciell, de hade mycket starka och olika viljor. Konflikter undveks med en del av 

personalen som informanterna upplevde inte kunde hantera konflikter. 

 

”Det märks ju att det är många olika viljor… så är det ju och sen är man väl lite speciell när 

man söker till det här kan jag tycka ändå, intensivvård.”(F)  

 

Det finns alltid folk som tycker att det har blivit sämre och så… folk som är lite halvbittra 

dom finns överallt.” (C) 

 

Det fanns också upplevelser av att personalen tyckte att det var jobbigt med många nya 

sjuksköterskor, att de var okunniga och att det blev för mycket ny personal samtidigt. Den 
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som är ny kan inte heller ta för avancerade patienter, dialys patienter eller barn. Informanter 

beskrev en viss oro hos personalen, de tyckte att det fanns en del negativt prat men att som ny 

ville de vara positiva och inte dras med i det negativa. Det kunde ibland kännas som att 

”gammalt sitter i väggarna”. 

 

 

3.1.6 Organisatoriska faktorer 

 

Informanterna tog upp olika saker inom organisationen som kunde vara både positiva och 

negativa. Det beskrevs att IVA hade en mycket bra kvalitetssäkring som inte fanns på de 

avdelningar informanten arbetat på tidigare. Det faktum att kvalitetssäkringen var så väl 

utarbetad gjorde det lättare att börja arbeta på IVA. Det fanns pärmar, foldrar och information 

om i princip allt som behövdes. Flera uttryckte sig negativt om engagemanget från cheferna. 

De hade velat ha feedback från chefen. 

 

”Någon gång har man väl fått höra nåt kanske men inte så ofta och inte från cheferna och det 

har jag tänkt ta upp att jag vill veta vad de tycker.”(I) 

 

 Rutiner och planering för ny personal var bristfällig, det var svårt att få vissa saker att 

fungera så som inloggning på dator och fungerande kort för att ta sig in i alla lokaler. När 

informanterna påpekade det så tog det väldigt lång tid innan det åtgärdades. Det skapade 

frustration och irritation. 

 
”Dom har liksom ingen riktig koll eller dom har ingen organisation i vad man ska göra med 

ny personal… det är alltid någonting som strular... när man ska skriva i Melior, det är ju sån 

här datajournal, då kommer jag inte in över huvud taget… jag kom inte in i medicinrummet 

för mitt kort fungerade inte… jag vet inte hur många gånger jag har sagt till.” (H) 

 

 

3.2 Individfaktorer som påverkar upplevelsen av introduktionen både positivt och 
negativt 

 

Till individfaktorerna hör kategorierna sammanhållning mellan de nyutbildade, att klara sig 

själv som ny samt känsla av att kunna/inte kunna påverka. Dessa faktorer ser till hur individen 
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till viss del själv kan påverka sin situation för att introduktionen ska upplevas 

tillfredsställande. Se figur 2. 

 

Individfaktorer som 
påverkar  

upplevelsen av 
introduktionen både 
positivt och negativt  

 

Sammanhållning mellan 
de nyutbildade 

Att klara sig själv som 
ny 

Känsla av att kunna/inte 
kunna påverka 

 

 

Figur 2 Översikt över tema och kategorier 

 

 

3.2.1 Sammanhållning mellan de nyutbildade 

 

Informanter beskrev den nära relation de fått med de andra som också var nya på avdelningen. 

I de flesta fall hade de varit studiekamrater och redan under studietiden gav de varandra stöd 

och uppbackning. Informanter upplevde att det var lättare att prata med de andra som var ny 

än att prata med sin handledare, chef eller mentor. De gav varandra feedback på ett sätt som 

inte övrig personal gjorde. Sjuksköterskorna beskrev att det skulle ha varit svårt att vara den 

ende som var ny och de tyckte att det kändes bra att inte vara ensam.  

 

”En sak som var riktigt bra det var ju att vi var 4-5 stycken som kom nya samtidigt så dom 

har man ju alltid eller dom känner jag bäst stöd av, det är dom som jag går och pratar med 

om det är någonting inte dom här som har jobbat i 20 år.” (I) 

 

”Och sen så tyr man sig lite till de övriga som också är nya att de är dom man känner den 

riktiga gemenskapen med och man kanske tycker att det är roligast att jobba med.”(J)  

 

Informanter hade regelbundna träffar med sina f.d. studiekamrater och tyckte att de hade blivit 

en tight grupp som hade en stark gemenskap.   
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”Vi kanske pratar mycket med varann om känslor och hur det är eftersom vi upplever det 

lika, det är ofta dom man går till om det är någonting, vi har ju även mentorer men det blir 

oftast att man går till dom man har gått i skolan med så att vi liksom har blivit en tight grupp 

sådär.” (D) 

 

 

3.2.2 Att klara sig själv som ny 

 

Under samtalen kring introduktionen framkom också känslor, situationer och tankar som varit 

under den första tiden som ny intensivvårdssjuksköterska. Introduktionen beskrevs av 

informanterna som en grund för att sjuksköterskan sedan ska kunna arbeta helt självständigt 

och fatta sina egna beslut utan stöd från handledaren. På de båda arbetsplatser som var 

aktuella för studien var introduktionen upplagd så att sjuksköterskan i princip arbetade 

självständigt under de sista veckorna. Sjuksköterskorna kände en viss stress när det var dags 

att arbeta själv och tyckte att de behövde mycket uppbackning och stöd som de också fick. Att 

ha ansvaret för två patienter var också skrämmande då de i början oftast bara haft en patient. 

 

”Vi hade nästan i regel en patient bara hela min introduktion jag tycker ofta var de rätt sjuka 

också så jag hade ju väldigt mycket att göra, jag var väldigt orolig hur jag skulle få ihop det 

att jobba med två patienter.” (J) 

 
Informanter beskrev att de inte hade introduktion utan fick arbeta självständigt från början. 

Om möjlighet fanns valde de mindre sjuka patienter i början för att senare kunna ta de mest 

instabila fallen. Det beskrevs som skönt att äntligen få stå på egna ben och ha hela ansvaret 

själv, om de behövdes rådfrågades handledaren. Många gånger kände de sig osäker trots att de 

tyckte att de kunde mycket, men det var lätt att tro att handledaren alltid hade rätt. Att arbeta 

självständigt och inte ställa frågor hela tiden utan försöka att tänka själv skapade 

självsäkerhet. Ibland frågade sjuksköterskorna om saker de redan visste för att vara säker. 

 

”Kan väl känna så här att man behöver ju bli släppt också man kan ju bli lite bekväm om man 

hela tiden har någon att fråga.” (B) 

 

Informanter beskrev att det var en stor fördel att vara datakunnig då den användes mycket för 

dokumentation. De flesta kände sig redo att arbeta själv medan någon hade velat ha längre 
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introduktion. Det var jobbigt att känna sig kontrollerad av handledaren och sjuksköterskorna 

ville stå på egna ben. Informanter bad att få arbeta själv för att få helhetsbilden av patienten. 

Att ha tidigare erfarenhet från intensiven upplevdes som en fördel. Sjuksköterskorna tyckte att 

de blev respekterade och uppskattade av övrig personal och de kunde säga ifrån om det 

behövdes. Samarbetet med undersköterskorna var tätt så informanterna kände ofta mer 

samhörighet med dem till en början. Vissa undersköterskor kunde ibland sucka och uttrycka 

sig negativt om de nya sjuksköterskorna. Några undersköterskor ville inte utföra de 

arbetsuppgifter som de blev ombedda att göra och informanterna kunde ibland uppleva sig 

”testade” av vissa undersköterskor. 

 
”Attityden från vissa undersköterskor som man kan ana att man inte är så jättemycket värd att 

de försöker köra med en det är inte så många som är så utan det är väl enstaka individer här, 

att inte göra de saker jag ber dem om, de kan påpeka att det är onödigt att göra fast jag 

tycker att det ska göras och så blir det inte gjort, fast jag vill det. Det är frustrerande.” (A) 

 
Informanterna trodde att det var bra för avdelningarna att få ny personal, att det behövdes. Det 

livade upp avdelningen att få nya medarbetare, vilket också uttrycktes av den ”äldre” 

personalen. Som ny hade de vilja att sprida arbetsglädje och ville stå för ett nytt IVA. Alla 

informanter tyckte att det kändes positivt och roligt att arbeta. 

 

”Man får tänka positivt, vi tyckte ju att det var jätte kul att börja jobba och då sprider ju vi 

våran arbetsglädje till dom andra också… då tänkte vi nu ska vi göra ett bra intryck vi som 

kommer nu.” (C) 

 

 Det var jobbigt men roligt att hela tiden lära sig nya saker. Att lära känna all personal var 

jobbigt och tog tid och kraft. Det beskrevs att tiden som ny blev för kort då det var brist på 

personal och arbetssituationen blev pressad. Längre tillbaka hade nyutbildade fått vara ny en 

längre period. 

 

”Det är lite kort period att vara ny kanske, jag tror att man fick vara ny längre förut här än 

man får vara nu… då fick man liksom inte göra vissa saker… men nu tummar man på såna 

saker.” (B)  
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Att ta väl hand om och fånga upp de nya var något som informanterna tyckte var viktigt. Den 

framtida trivseln berodde till stor del på hur den första tiden varit.  

 

”Hade man blivit dåligt mottagen och inte känt sig välkommen så hade man nog inte haft 

samma positiva känslor för avdelningen, jag tror att en lyckad introduktion är jätteviktigt för 

en fortsatt trivsel på avdelningen.” (A) 

 

 

3.2.3 Känsla av att kunna/inte kunna påverka 

 

Informanter beskrev det som svårt att kunna påverka något på avdelningarna. Det upplevdes 

som att förslag till förändringar ofta togs emot negativt. Personalen föredrog att arbeta som de 

alltid gjort och att det fungerade bra som det var. Förändringsarbetet gick ofta trögt då det 

fanns mycket personal och många med starka viljor och åsikter. Informanter kunde också 

beskriva att vissa ur personalen styrde avdelningen mer än andra.  

 

”Jag kan tycka att avdelningen inte är helt lätt att förändra, det är ju som sagt vissa personer 

som styr mer än andra ja som kanske inte är chef men ändå tycker sig kanske mer vara där… 

nu har man blivit lite varm i kläderna så man kan ifrågasätta… är det bara en som ska 

bestämma här.” (F) 

 

Det beskrevs att personalen lyssnade mer på dem som varit anställda länge än de som kommit 

nya. Att det var fler sjuksköterskor som började samtidigt gjorde det ändå lättare att försöka 

vara med att påverka. 

 

”Det känns väl ganska trögt att förändra saker… jag tror att det är lättare att påverka en 

arbetsgrupp när man kommer flera än när man kommer ensam… ja det är lättare att man är 

flera.” (C) 

 

 Informanter beskrev att de kunde vara bra att ha arbetat ett tag innan de försökte sig på att 

förändra något. De kände sig ändå delaktiga i beslut som togs och upplevde att personalen 

ändå lyssnade lite på dem. 
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”Jag har inte ens försökt det, jag tycker att jag ska jobba längre än ett halvår innan jag 

börjar förändra saker och ting.” (G) 

 

”Det kan vara lite svårt kanske när man är ny också och få, jag tycker ju att dom borde 

lyssna på mig som har pluggat nyligen… ibland kan det vara svårt att få någon att lyssna på 

mina idéer men ja lite lyssnar dom ändå.” (I) 

 

 

4 Diskussion                                                                                                                             

4.1 Huvudresultat 

 

I huvudresultatet presenteras två teman. Första temat ”Yttre faktorer som påverkar 

upplevelsen av introduktionen både positivt och negativt” innehöll kategorierna bemötande, 

checklista/introduktionsprogram, handledning, mentorskap, tuff psykosocial miljö och 

organisatoriska faktorer. Dessa yttre faktorer påverkade upplevelsen av introduktionen och 

den enskilda sjuksköterskan hade själv svårt att påverka dessa. Andra temat ”Individfaktorer 

som påverkar upplevelsen av introduktionen både positivt och negativt” med kategorierna 

sammanhållning mellan de nyutbildade, att klar sig själv som ny samt känsla av att kunna/inte 

kunna påverka. Dessa faktorer ser till hur individen till viss del själv kan påverka sin situation 

för att introduktionen ska upplevas tillfredsställande.   

 

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Yttre faktorer som påverkar upplevelsen av introduktionen både positivt och 
negativt 

 

I föreliggande studie beskrev informanterna faktorer som påverkade introduktionen både 

positivt och negativt men som de själva hade svårt att påverka. Författaren har valt att kalla 

dessa faktorer för yttre faktorer. Informanterna beskrev bemötandet av personalen som 

mycket viktigt. Att känna sig välkommen och som en i arbetsgruppen beskrevs som en viktig 

faktor för att trivas på intensivvårdsavdelningen. I flera studier (7,8, 19, 29) beskrevs vikten 

av att den nya sjuksköterskan ska känna sig välkommen. Det fanns ett klart samband med att 

känna samhörighet i arbetsgruppen och att trivas med sitt arbete. 
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Att få feedback regelbundet och ofta beskrevs i denna studie av informanterna som önskvärt. 

De upplevde att det var svårt att veta vad de gjorde bra eller mindre bra om ingen feedback 

gavs. Det stämmer bra med flera studier (4,17,19, 29) som påtalade vikten av att ge daglig 

feedback. Genom att regelbundet ge feedback kan realistiska mål sättas upp för den 

nyutbildade intensivvårdssjuksköterskan. Kollman et al. (19) nämnde också att den nya 

sjuksköterskan behöver konstant uppmuntran och regelbunden utvärdering av upplevelser och 

av hur arbetet fungerar. 

 

Föreliggande studie visade att det är bra att tillhandahålla någon form av checklista eller 

introduktionsprogram för de nyanställda. Informanterna upplevde att det var bra att ha för att 

inte missa något viktigt. Däremot upplevde de att checklistorna var mer eller mindre 

inaktuella. Författaren menar att dessa checklistor inte verkade ha någon större betydelse för 

informanterna. När författaren ställde frågan om checklistor var det flera informanter som inte 

riktigt kom ihåg om de användes. Om checklistorna hade varit bättre är det möjligt att de hade 

uppskattats mer av informanterna. I Flera tidigare studier (4,7, 19, 21) beskrevs värdet av att 

ha checklistor för att den nya sjuksköterskan lättare ska kunna orientera sig. Med hjälp av väl 

utvecklade program och checklistor som ett instrument för handledaren och dennes adept höjs 

kvaliteten på introduktionen. Introduktionsprogram hjälpte också nya sjuksköterskor att få 

struktur på introduktionen. 

 

Informanterna beskrev vikten av att ha bra handledare. En handledare som är engagerad och 

påläst. Att ha max två handledare ansågs optimalt för att få kontinuitet. Kollman et al. (19) 

beskrev det att ha fler än tre handledare gör introduktionen mer splittrad. Att ha två 

handledare varav en huvudhandledare ansågs optimalt. Handledaren bör också ha genomgått 

särskilt handledningsutbildning. Bizek et al. (17) påtalade att handledaren bör vara erfaren 

och regelbundet erbjudas utbildning och stöd för att kunna vara en bra handledare. Öhrling et 

al. (30) beskrev att handledaren bör avsätta tid för reflektion tillsammans med sin adept. I 

föreliggande studie framkommer att handledarens engagemang och bemötande var viktigt för 

fortsatt trivsel. De informanter som inte hade någon handledare upplevde det mycket negativt 

och författaren anser att alla nyutbildade intensivvårdssjuksköterskor bör erbjudas handledare 

och introduktion för att kvalitetssäkra introduktionen. Mc Kane (21) menade att handledaren 

har ett lagligt, etiskt och professionellt ansvar att utvärdera kliniska resultat av sin adept för 

att kunna säkerställa vården. 
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Mentorskap beskrevs som positivt av informanterna i denna studie. Informanterna ville själva 

välja mentor som de hade förtroende för. Att ha mentor upplevdes som en trygghet. Det finns 

mycket tidigare forskning om mentorskap och sjuksköterskor (2, 29, 31,33). Hurst et al. (32) 

menade att om en intensivvårdssjuksköterska har en mentor kan risken för utbrändhet minska. 

En mentor antar rollen som lärare, rådgivare, beskyddare och sponsor för sin adept. Gordon et 

al. (33) menade att en mentor också skapar förutsättningar för bl.a. oberoende, självförtroende 

och problemlösande.  Informanter i föreliggande studie beskrev att de inte hade haft träffar 

med mentorn av olika orsaker som t.ex. tidsbrist. Det var inte något som författaren lade så 

stor vikt vid under intervjuerna. Gordon et al. (33) beskrev att sjuksköterskor känt sig 

ensamma och övergivna när de inte haft någon bra relation till sin mentor. Morag et al. (34) 

visade att hur ofta mentorn och adepten träffades inte var avgörande utan det var huvudsaken 

att när de träffades var den tiden speciellt avsatt för dem. Vidare beskrev sjuksköterskorna hur 

en bra mentor bör vara. En mentor bör vara entusiastisk, vänlig, ha humor. En bra mentor bör 

också kunna kommunicera, vara intresserad av sin adept, ha förtroende och så småningom dra 

sig tillbaka (34). I föreliggande studie beskrev sjuksköterskorna att handledaren hade svårt att 

släppa kontrollen och informanterna upplevde att det blev kontrollerade.  

 

Den psykosociala miljön beskrevs av informanterna i denna studie som tuff.  De kunde också 

uppleva att det var lite svårt att komma in i arbetsgruppen. Winter-Collins et al. (7) påtalade 

vikten av att nyutbildade sjuksköterskor ska känna gemenskap för att utföra ett bra arbete. 

Arbetsgivaren bör fokusera på det för att nyanställda sjuksköterskor ska stanna kvar på 

arbetsplatsen. Graham et al. (8) beskrev också vikten av att ha en känsla av gemenskap för att 

nyanställda ska trivas. Enligt Farnell et al. (4) tar det mellan 6 månader och två år att förstå 

och lära sig de värderingar, beteenden och attityder som är. Efter en tid när de nya 

sjuksköterskorna lärde känna personalen blev det lättare att känna gemenskap. De upplevde 

ändå, trots en tuff utmanande miljö, att det var stimulerande och roligt att arbeta på IVA (4). 

Det stämmer överrens med föreliggande studie.    

 

Informanterna upplevde att organisationen för introduktionen inte fungerade bra. Planering av 

introduktion för ny personal upplevdes brisfällig och det var svårt att veta vilken person 

sjuksköterskorna kunde vända sig till. Ihlenfeldt (6) påtalade hur en intensivvårdsklinik bör ta 

emot en sjuksköterskestudent. Hon föreslog att det ska finnas en särskild person som har till 

uppgift att ta hand om studenter. Vidare bör studenterna få aktuella telefonnummer till 
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personer på kliniken som de kan behöva kontakta. Hon föreslog också att studenten får ett 

brev med information om klinikens rutiner. Enligt författaren i föreliggande studie bör 

kliniken kunna hantera introduktion för nyanställda intensivvårdssjuksköterskor på liknande 

sätt. 

 

 

4.2.2 Individfaktorer som påverkade upplevelsen av introduktionen både positivt och 
negativt 

 

Informanterna beskrev också faktorer som de hade svårt att påverka men som påverkade 

upplevelsen av introduktionen. Informanterna upplevde att de hade bra sammanhållning med 

de andra sjuksköterskorna som också var nya på kliniken. Den sammanhållning de hade 

beskrevs som viktigt för att ge varandra stöd och feedback. Det stämmer väl överrens med 

Farnell et al. (4) som beskrev hur sjuksköterskorna introducerades på IVA i grupp och det 

skapade trygghet. De träffades regelbundet och delade upplevelser med varandra. Boyle et al. 

(10) beskrev också vänskap och gemenskap mellan gruppen som var nya på kliniken. 

 

Informanterna beskrev olika upplevelser och känslor som de hade när de skulle arbeta själva 

utan handledare. De beskrev det som jobbigt men roligt att hela tiden lära sig nya saker. De 

upplevde ibland att de inte fick vara nya och personalen kunde uppträda irriterat över att det 

var många nya. Informanterna beskrev också svårigheter med att sköta svårt sjuka patienter 

och valde därför mindre sjuka patienter.  Farnell et al. (4) beskrev liknande svårigheter med 

att vara ny. En del personal var bättre på att hantera de nya än andra. Sjuksköterskorna 

upplevde sig som väldigt sårbara under den första tiden. De upplevde att det var svårt att veta 

vilken patient som var lämplig för dem. 

 

Informanterna i denna studie upplevde att det var svårt att kunna vara med att påverka. De 

upplevde att personalen lyssnade mer på dem som arbetat längre och att de ville arbeta på det 

sätt som de alltid gjort. Författaren har inte funnit någon studie som undersökt hur 

nyutbildade intensivvårdssjuksköterskor upplever att vara med och påverka sin 

arbetssituation.   
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4.3 Metoddiskussion 

 

För att besvara studiens syfte valdes en design med kvalitativ ansats.  

 

Enligt Polit och Beck (26) bör studiens trovärdighet (trustworthiness) granskas utifrån dessa 

begrepp; credability, depentability och transferability. Att tio personer med olika ålder och 

tidigare erfarenhet deltog i studien gjorde att fler variationer i upplevelserna kring 

introduktionen framkom och studiens giltighet (credability) stärks. Intervjuer användes för att 

författaren ville ha svar på vissa frågor men deltagarna gavs möjlighet att tala fritt kring 

frågorna. Följdfrågorna använde författaren för att få en djupare förståelse och för att vara helt 

säker på att ha tolkat deltagaren rätt. Citat presenteras för att på så sätt stärka studiens 

giltighet. Åtta av de tio informanter som deltog i studien hade tidigare någon form av 

erfarenhet av att ha arbetat tidigare på avdelningen vilket troligen påverkar deras upplevelse 

av arbetskamrater, miljö och av att känna sig delaktig.  Att författaren var en blivande kollega 

till informanterna kan ses som en svaghet då de kanske inte upplevde att de kunde tala helt 

fritt om sina känslor och upplevelser. 

 

 Författaren har haft stöd av två handledare under analysprocessen för att stärka stabiliteten 

(depentability). Författaren har under hela analysprocessen reflekterat och funderat över olika 

möjligheter att tolka resultatet och på så sätt har koder, kategorier och teman blivit klara och 

riktiga vilket också stärker stabiliteten. 

 

 För att det framkomna resultatet ska vara överförbart till andra grupper eller situationer 

(transferability) är metodprocessen väl beskriven med urval, datainsamlingsmetod, 

genomförande och analys. Undersökningsgruppen är väl beskriven och deltagarna i studien 

hade olika bakgrund och erfarenhet vilket också stärker transferability. Om resultatet är 

överförbart till andra kontext bedöms av läsaren.  

 

Resultatet av föreliggande studie kan inte ses som oberoende av författaren. I en studie av 

kvalitativ karaktär är författaren delaktig genom samspel och förståelse för området under 

intervjun. Även under analysprocessen har författarens förståelse och tolkningar betydelse för 

innehållet i studien. 
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4.4 Allmän diskussion 

 

Denna studie visade att det är svårt att få en god introduktion. Det fanns många faktorer att ta 

hänsyn till och upplevelser är individuella. Att handledaren är kunnig och engagerad beskrevs 

som viktigt. Författaren tror att handledare ska vara speciellt utvalda för att de är intresserade 

av att handleda och undervisa. Att vara handledare ska vara ett frivilligt åtagande och det ska 

göras på ett seriöst sätt.  

 

Att ha en särskild person som ansvarar för nyanställd personal kan vara bra då den 

nyanställde lätt kan vända sig till denna vid problem och frågor. Att saker och ting inte 

fungerar organisatoriskt är en onödig irritationsfaktor och borde enligt författaren vara lätt att 

åtgärda. 

 

Att nyanställd personal får ett bra bemötande av övrig personal borde vara en självklarhet. 

Bemötande är ändå något individuellt och kan vara svårt att påverka. Kanske kan denna studie 

göra någon skillnad. 

 

Informanter beskrev att de hade regelbundna samtal och träffar med sina före detta 

studiekamrater. Denna ventilering upplevdes som viktig och värdefull. Informanterna kände 

att det var lättare att prata med någon som var i samma situation som de själva. De gav också 

varandra feedback. Författarens förslag är att arbetsgivaren kan erbjuda den nya personalen 

återkommande träffar för ventilering och samtal under arbetstid. Dessa träffar anser 

författaren vara mycket värdefulla som ett komplement till mentorer. 

 

Det behövs mer forskning om intensivvårdsjuksköterskans upplevelser av själva 

introduktionen då den har stor betydelse för framtida trivsel. En studie som undersöker vad 

som kan göras för att introduktionen ska bli bra kan vara av intresse. 

 

4.3 Slutsats 

 

För att tillfredsställa nyutexaminerade intensivvårdssjuksköterskors behov av god 

introduktion måste hänsyn tas till både yttre faktorer och individfaktorer. 
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Bilaga 1 
Intervjuguide 
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Bakgrundsdata 

-   Hur länge har du arbetat på IVA som specialistutbildad sjuksköterska? 

- Hur gammal är du? 

- Har du tidigare erfarenheter av att arbetat på IVA? 

- Hur länge har du arbetat som sjuksköterska tidigare, och var? 

- Finns handlingsplan för introduktion på IVA? Vad tyckte du om den?  

- Följdes handlingsplanen för introduktion av nya sjuksköterskor? 

- Har du mentor/handledare? Hur fungerade det? 

- Hur lång var introduktionen på IVA? Kändes det lagom? 

 

Intervjufrågor  

Beskriv hur du togs emot på IVA. Vad hände? 

Beskriv vilka attityder du upplevt under din första tid som nyutexaminerade sjuksköterska. 

Positiva, negativa. 

 * Känslor (både från andra och hos dig själv) 

 * Tankar (både från andra och hos dig själv) 

 * Beteenden (både från andra och hos dig själv)  

Beskriv hur du upplever att du kommit in i arbetsgruppen. 

Beskriv hur du upplever arbetsklimatet. 

Upplever du att du har möjligheter att förändra? 

  

Följdfrågor 

Vad hände? 

Hur kände du då? 

Vad menar du, utveckla? 

Hur tänkte du då? 

Hur skulle du beskriva det? 

Hur visade det sig? 

Kan du ge ett exempel? 

Vilka möjligheter finns? 
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Högskolan i Gävle 

Institutionen för vårdvetenskap och sociologi 

Specialistsjuksköterskeprogrammet 

Inriktning mot intensivvård, 60hp 

 

 

Information till dig som tillfrågas om deltagande i studien om nyutexaminerade 

specialistsjuksköterskors upplevelse av introduktionen på intensivvårdsavdelningen. 

 

Mitt namn är Ulrika Green och jag läser specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning 

intensivvård. Jag började min utbildning i januari 2008 och blir färdig i mars 2009. 

I kursen ingår ett 15hp examensarbete. Jag har valt att göra en intervjustudie där syftet är att 

beskriva hur den nyutexaminerade intensivvårdssjuksköterskan upplevde introduktionen på 

avdelningen. 

Jag har tänkt genomföra en individuell intervju med ca tio sjuksköterskor som ska ha arbetat 

på IVA i fyra månader upp till ett och ett halvt år. Att delta är frivilligt och dina svar kommer 

att behandlas konfidentiellt. Intervjun kommer att pågå i ca 45-60min och äga rum på 

arbetsplatsen eller någon annan lämplig plats. Vi bestämmer tid och plats tillsammans. 

Intervjun kommer att spelas in på band och analyseras. Du kan när som helst avbryta studien 

utan motivering. 

Jag har fått tillstånd av verksamhetschefen att genomföra studien och information har givits 

om den till respektive vårdenhetschef.   

Om något behöver förtydligas när intervjun skrivs ut kommer jag att kontakta dig via telefon 

för eventuella förtydliganden. 

 

Jag kontaktar dig ca en vecka efter att du fått brevet. 
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Vid frågor kontakta:   

Ulrika Green     

Tfn mobil 070-538 37 40   

Tfn hem 026-10 37 40   

    

Handledare: 

Marja-Lena Kristofferzon  Dagny Melander  

Univ. lektor i vårdvetenskap  Univ. Adjunkt i vårdvetenskap 

Institutionen för vårdvetenskap och  Institutionen för vårdvetenskap och 

sociologi    sociologi 

Högskolan i Gävle Tfn 026-64 82 42 Högskolan i Gävle Tfn 026-64 82 57   
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