
 

 

 

Magisteruppsats 

Nyanställda sjuksköterskors 
upplevelser och 
erfarenheter av 
introduktionsprogrammet på 
en akutmottagning- 

en kvalitativ intervjustudie 
 

Författare: Angelica Flyckt 

Författare: Björn Erfors 

Handledare: Mikael Rask 

Examinator: Gunilla Albinsson 

Termin: VT17 

Ämne: Vårdvetenskap 

Nivå: Avancerad 

Kurskod: 4VÅ10E 



  
 

i 
 

Sammanfattning 
Bakgrund: Akutmottagningen är en arbetsplats som ställer höga krav på sjuksköterskan 

som arbetar där då vården som bedrivs är mångfacetterad och snabbt skiftande i 

intensitet. Detta ställer krav på sjuksköterskans förmåga att sortera intrycken för att 

hantera situationerna som uppkommer på en akutmottagning. Som nyanställd 

sjuksköterska på en akutmottagning är detta en stor utmaning vilket ställer höga krav på 

det introduktionsprogram som erbjuds. 

Syfte: Syftet var att belysa och beskriva nyanställda sjuksköterskors upplevelse och 

erfarenhet av introduktionsprogrammet samt hur detta förberedde dem inför 

arbetsuppgifterna på akutmottagningen. 

Metod: En kvalitativ intervjustudie med deskriptiv design valdes utifrån studiens syfte. 

Semistrukturerade intervjuer med intervjuguide genomfördes med 11 informanter som 

var allmänsjuksköterskor på en akutmottagning i södra Sverige. En kvalitativ 

innehållsanalys med induktiv ansats utfördes på manifest och latent nivå. 

Resultat: Resultatet presenterades i temat att vara oförberedd på det oförutsedda i 

vilket det ingick fyra kategorier som beskrev informanternas upplevelse av 

introduktionen. Dessa var; yttre påverkansfaktorer, inre upplevelser, hantering av 

situationen samt förslag till förbättringar. 

Slutsatser: De nyanställda sjuksköterskorna på akutmottagningen upplevde 

introduktionen för kort i förhållande till informationsmängden och den informationen 

som gavs upplevdes bristfällig. Studiens resultat bör kunna ses som ett bidrag vid en 

förändring av introduktionsprogrammet på akutmottagningen. Vidare forskning behövs 

inom området för att möjliggöra en bra introduktion för sjuksköterskor samt i slutänden 

kunna leda till ett bra omhändertagande av patienter. 

 

Nyckelord 
Akutmottagning, yrkesintroduktion, sjuksköterska, upplevelse, erfarenhet, human 

resource, novis till expert.  
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Abstract 
Background: The emergency department is a workplace that implies high demands on 

the registered nurse because of the fast pace and multifaceted care. This demands an 

ability to sort and prioritize amongst many impressions to be able to cope with 

unforeseen situations. For newly employed registered nurses at the emergency 

department this presents a great challenge that demands a highly qualitative orientation 

program. 

Aim: To study and describe newly employed nurse´s experience and perception of an 

orientation program and their preparedness towards the duties at the emergency 

department. 

Method: A qualitative interview study with a descriptive design was conducted 

accordingly to the study's purpose. Semi-structured interviews with an interview guide 

was conducted involving 11 participants who was registered nurses at an emergency 

department in southern Sweden.  An inductive qualitative content analysis was used to 

interpret the interviews on manifest and dormant levels. 

Results: The result is presented with the theme to be unprepared for the unforeseen in 

four categories that describe the perception of the participants. These were external 

contributing factors, inner experiences, coping with the situation and suggestions for 

improvement. 

Conclusions: Newly employed registered nurses at the emergency department 

emphasize that the orientation program was too short in relation to the amount of 

information. The information that was offered was also inadequate. The result of this 

study can contribute to revising the orientation program. Further studies are needed to 

ensure a high qualitative introduction for nurses which may have significance for the 

outcome of care for the patient in the emergency department. 

 

Keywords 
Emergency Department, professional induction, nurse, experience, human resource, 

novice to expert. 

 

 

 

 
Tack 
Tack till berörd akutmottagning och dess klinikchef för att vi fick genomföra studien 

hos er. Tack till informanterna för en god inställning till studien och ett gott samarbete. 

Tack till vår handledare Mikael Rask som med sin kunskap lotsat oss genom 

magisteruppsatsens dilemmor. 
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1 Inledning 
Vardagen på akutmottagningen kan präglas av en osäkerhet gällande arbetsuppgifterna. 

Som nyanställd sjuksköterska på akutmottagningen besitter inte denne erfarenhet av 

krävande situationer. Situationer som uppkommer kan vara mer krävande av den 

nyanställda sjuksköterskan än vad denne har beredskap för. Arbetsbelastningen kan 

snabbt ändras från normal belastning till ett katastrofläge. Som personal på en 

akutmottagning förväntas det att dessa kan ändra fokus och tempo på kort tid. Detta 

ställer krav på introduktionsprogrammets kvalitet för att förbereda den nyanställda 

sjuksköterskan på de omväxlande arbetsuppgifterna.  

 

Att börja arbeta som sjuksköterska på akutmottagningen är en omvälvande upplevelse. 

Den första tiden präglas av en osäkerhet inför uppkomna situationer, akutmottagningen 

kan vara en intensiv arbetsplats med högt patientflöde och där oftast snabba beslut 

behöver fattas. Sjuksköterskan kommer inte att hålla situationen i sin egen hand utan 

kommer att vara beroende av medarbetare, arbetsgivare och organisation. Författarna är 

anställda på akutkliniken och har själva genomgått processen av att vara nyanställd 

inom akutsjukvård. Författarna har noterat att det finns brister i 

introduktionsprogrammet på akutmottagningen och har blivit ombedda av klinikchefen 

på aktuell klinik att utforska ämnet.
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2 Bakgrund 
 

2.1 Akutmottagningen 
En akutmottagning är avsedd för människor som lider av akuta ohälsa och är vanligtvis 

indelad i de olika klinikerna; kirurgi, medicin och ortopedi. Vid andra slags besvär tar 

oftast berörd specialistklinik på sjukhuset hand om dessa patienter. Akutmottagningen 

är sjukhusets frontlinje och har kontakt med primärvården, andra sjukhus och klinker på 

det egna sjukhuset. Patienter som söker till medicinkliniken på akutmottagningen kan 

uppvisa sjukdomstillstånd från hudutslag till svårt sjuka patienter som kan vara till 

exempel hjärtinfarkt, anafylaktisk chock, intrakraniell blödning och sepsis. Motsvarande 

sjukdomstillstånd på kirurgkliniken på akutmottagningen kan vara från enklare 

suturering till traumapatienter. På akutmottagningens ortopedklinik kan 

sjukdomstillstånden variera från en stukad fotled till nackskador. Den stora variationen 

av patienter och sjukdomstillstånd leder till en avancerad medicinskteknisk vård. Att 

behärska medicintekniken på en akutmottagning är av stor vikt för att patienten skall 

erhålla rätt och säker vård. (Wikström, 2012). 

 

 En akutmottagning består vanligen av reception, väntrum, triagerum, ambulansintag, 

ett eller flera akutrum, behandling- och undersökningsrum samt sköljrum och förråd. 

Det finns även expeditioner för de olika personalgrupperna. Personalgrupper som 

förekommer på en akutmottagning är sjuksköterskor, undersköterskor, sekreterare och 

läkare. Sjuksköterskorna är allmänsjuksköterskor eller specialistutbildade 

sjuksköterskor. Antalet vårdsökande patienter på en akutmottagning varierar kraftigt 

under dygnets alla timmar. Detta skapar en oregelbunden arbetsbelastning för 

personalen. Patienter som söker akutmottagningen upplever någon form av ohälsa. Den 

vårdsökande patienten ankommer till akutmottagningen i ambulans eller via 

receptionen. (Wikström, 2012).  

 

Fortsättningsvis i detta arbete benämns medicinkliniken på akutmottagningen som 

medicinkliniken, kirurgkliniken på akutmottagningen som kirurgkliniken och 

ortopedkliniken på akutmottagningen som ortopedkliniken. 

 

2.2 Sjuksköterskan på akutmottagningen 
Sjuksköterskan på akutmottagningen bör besitta kunskap för att kunna hantera snabba 

föränderliga arbetsuppgifter och kunna erbjuda den goda och säkra vård som är 

nödvändig för patienten (Weng & Li-Ling, 2009). Som nyanställd sjuksköterska på 

akutmottagningen förväntas denne att bära ett stort ansvar där förväntningarna på 

kunskap är höga. Den nyanställda sjuksköterskan förväntas förfoga över kunskaper 

inom både det medicinska området samt det omvårdnadsinriktade arbetet (Ortiz, 2016). 

Koder som styr sjuksköterskans ansvar finns i ICN:s etiska kod (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2007). Sjuksköterskan behöver vara medveten om att den 

medicinsktekniska informationen som påvisas inte är tillräcklig för en god bedömning. 

Sjuksköterskan behöver dessutom vara förberedd på att all information som är relevant 

för en god vård inte går att urskilja (Lake, Moss & Duke, 2009). En sjuksköterska på 

akutmottagningen bör ha förmågan att växla tempo och accelerera när det behövs, god 

förmåga att; observera, bedöma och prioritera. Dessutom bör sjuksköterskan inneha god 

förmåga att organisera arbetet och utöva gott bemötande, vara en fast företrädare för 

patienten samt vara uthållig. Vidare bör sjuksköterskan besitta en god förmåga att; 
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hantera påfrestande situationer, vara lugn i kaoset och snabbt komma med lösningar 

(Emergency Nurses Association, 2017). Sjuksköterskan är dessutom en samordnare av 

de olika professionerna i akutsjukvårdskontexten som måste fungera optimalt i sina 

roller för att akutsjukvården skall bedrivas med kvalitet (Wikström, 2012). 

 

2.3 Introduktionsprogram 
De introduktionsprogram som finns varierar stort och sammanställningar av deras 

utformning är svår att göra då de olika faserna i programmen inte har klara gränser. Ett 

introduktionsprogram bygger på att den nyanställda sjuksköterskan behöver mer 

information och erfarenhet för att leva upp till arbetsuppgifterna som väntar 

(Kingsnorth-Hinrichs, 2009). 

 

Introduktionsprogrammen skiljer sig mycket åt gällande innehåll, duration, struktur 

samt hur stor finansiell plats de får ta. Vanligtvis innehåller de en förklaring av 

organisationen och dess mål, handledning av kollega, utbildning i relevanta områden 

och självstudier. Allt detta sker över en bestämd tid vilket tenderar att vara över flera 

veckor eller månader (Cheeks & Dunn, 2010). 

 

Rush, Adamack, Gordon, Janke och Ghement (2015) visar att introduktionen av en 

nyanställd sjuksköterska startar ofta med en generell introduktion som beskriver 

organisationen och funktionen på hela inrättningen där sjuksköterskan skall arbeta. 

Därefter kommer en mer specifik introduktion till den enhet eller avdelning som 

sjuksköterskan ska arbeta på. Första delen av introduktionen, som benämns 

orienteringsfasen, präglas av handledning och ett nära stöd för den nyanställda 

sjuksköterskan. Denna del anses viktig och tidslängden på denna del är en faktor för att 

sjuksköterskan skall uppleva en tillfredsställelse på sin arbetsplats. Tiden har även 

effekt på samarbetet mellan professioner och ledarrollen som sjuksköterskeyrket 

innebär. Rush et al. (2015) rekommenderar minst fyra veckor för att tillgodogöra sig de 

positiva effekterna av orienteringsfasen. Med tillfredsställelsen kommer dessutom 

sjuksköterskan med högre sannolikhet att stanna kvar på arbetsplatsen samt uppleva en 

trygghet. Tryggheten kommer även att bidra till en säkrare vård (Kingsnorth-Hinrichs, 

2009; Loiseau, Kitchen & Edgar, 2003). Nästa fas är övergångsfasen som präglas av ett 

friare förhållningssätt där handledaren har blivit en mentor som ger stöd när behovet 

finns och instruerar när brister uppkommer. Här har tidslängden inte lika tydlig 

påverkan på sjuksköterskan som introduceras utan en individuell bedömning är av 

största vikt för tillfredsställelsen (Rush et al., 2015). Forskningen som bedrivs 

internationellt handlar om att utvärdera kvaliteten på olika introduktionsprogram. 

Således finns ej en generell mall för vad som specifikt bör ingå i dessa program som en 

faktor för kvalitet. Någon generell struktur för introduktionsprogram i Sverige saknas 

och således forskning kring detta. 

 

2.4 Tidigare forskning     
Internationellt bedrivs forskning med fokus på väl utarbetade introduktionsprogram för 

nyanställda sjuksköterskor på akutmottagningar. Forskningen som bedrivs handlar om 

att utvärdera befintliga program angående effekter på sjuksköterskors välbefinnande, 

kunskapsnivå och ekonomiska effekter. I dessa introduktionsprogram ingår det att den 

nya sjuksköterskan skall få insikt i komplexa situationer som bygger på patientens 

upplevelser såväl som medicinsktekniskt svåra moment (Glynn & Silva, 2013). Den 

aktuella forskningen internationellt är gedigen och fokuserar på effekterna av 

introduktionsprogram som är väl bearbetade. 
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Ett väl fungerande introduktionsprogram innefattar en miljö där den nyanställda 

kommer att introduceras i en organisation som understödjer ett lärande och har en 

stödjande kultur. Detta leder till en ökad trygghet för den nyanställda sjuksköterskan på 

akutmottagningen (Patterson, Bayley & Burnell, 2010). Med lärandet kommer 

patientsäkerheten förbättras då den bygger på att sjuksköterskan har tillräcklig teoretisk 

kunskap och tekniska färdigheter för att bedriva en säker vård (Farnell & Dawson, 

2006). Det finns här en vikt i ett väl fungerande introduktionsprogram för både 

sjuksköterskan och patienten. 

 

Akutmottagningen är den första instansen som de flesta patienter möter vid akut 

sjukdom. Introduktionen av nyanställda sjuksköterskor på akutmottagningen är således 

av stor vikt då den preliminära bedömningen av en akut sjuk patient som en 

sjuksköterska gör är av avgörande betydelse för att åstadkomma ett optimalt 

omhändertagande av patienten (Jones, Johnstone & Duke, 2015). Ett 

introduktionsprogram med hög kvalitet kommer således leda till ett säkrare 

akutomhändertagande av patienten. 

 

Introduktionsprogrammen skiljer sig åt, allt från endast ett par timmar angående 

lokalkännedom och enkla rutiner till upp till ett års inlärning av medicinsk kunskap, 

tekniska moment och avancerade sjuksköterskefärdigheter (Glynn & Silva, 2013). 

Organisationen behöver i programmet tillhandahålla både information och tid för 

praktisk övning vilket kan göras under olika former. Innehållet och utformningen 

kommer att vara faktorer som kan leda till en säkrare vård för patienten. 

Sjuksköterskor på akutmottagningen upplever högre nivå av professionell stress jämfört 

med avdelningssjuksköterskor och det som upplevdes mest stressande var 

patientrelaterade svårigheter och organisationens struktur (Yang et al., 2001). Personal 

som upplever en hög stressnivå är mindre produktiva och upplever en negativ hälsa 

samt byter arbetsplats oftare än de som inte är stressade (Danna & Griffin, 1999). Payne 

(2001) visar att det även finns ett samband mellan stressorer och utmattningssyndrom. 

Organisationen behöver skapa ett stöd för de nyanställda sjuksköterskorna i deras svåra 

situation. Stödet kommer att skapa en trygghet som motpol till den osäkerhet som 

skapar stress hos den nyanställda. Minskad stress, ökad kunskap, erfarenhet och ökade 

tekniska färdigheter är faktorer som kommer att öka patientsäkerheten i vården (Farnell 

& Dawson, 2006). Upplevelserna kring introduktionsprogram är av stor vikt att studera 

då de bör ingå som en grund i utformningen av introduktionsprogrammen (Patterson et 

al., 2010). Med insikten om hur de nyanställda sjuksköterskorna upplever situationen 

kommer såväl arbetstagare som organisation gagnas då en insiktsfull utformning av 

programmet kommer att leda till sänkt stress, mindre personalomsättning och en säkrare 

vård för patienten. 

 

Forskning som studerar upplevelser av introduktionsprogram på akutmottagningar finns 

ej med en svensk kontext. Blomberg et al. (2016) har studerat vilka upplevelser en 

nyutexaminerad sjuksköterska har under den första tiden som legitimerad sjuksköterska 

på sjukhus. Studien visar att den första tiden för den nyutexaminerade sjuksköterskan är 

förknippad med upplevelser som stress, osäkerhet och otrygghet (a.a.; Winslow, 

Almarode, Cottingham, Lowry & Walker, 2009). Dessa upplevelser beror på en rädsla 

för situationer med svårt sjuka patienter (Blomberg et al., 2016). Flera studier har visat 

att dessa upplevelser lindras genom att den nya sjuksköterskan erhåller stöd från erfarna 

kollegor i form av handledning och att den erfarna sjuksköterskan ansvarar över hur den 

nyanställda sjuksköterskan utför arbetet. Stödet kommer att skapa en trygghet hos den 
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nyanställda och kommer att öka patientsäkerheten i vården (Farnell & Dawson, 2006). 

Trots att upplevelsen av stress och osäkerhet visats minska med ett gott stöd är det få 

organisationer som har implementerat detta arbetssätt i Sverige (Blomberg et al., 2016; 

Öijervall & Jormfeldt, 2013). Stödet i form av erfaren handledning kan dessutom leda 

till en ökad medicinsk kunskap och tekniska färdigheter. Handledningen bildar också ett 

stöd i form av en förebild i beslutsprocessen för nyutexaminerade sjuksköterskor 

(Bisholt, 2012). Bisholt finner dessutom att introduktionsprogram i sin nuvarande form 

inte tillgodoser den nyutexaminerades behov i att träna praktiska färdigheter och 

reflektera. Omhändertagandet av nyanställda sjuksköterskor kommer att påverka 

patientsäkerheten och utvecklingen hos sköterskorna vilket bör vara en central del i 

introduktionen. 

 

Litteraturgenomgången visar på en stor brist av studier angående upplevelsen av 

introduktionsprogram för nyanställda sjuksköterskor i Sverige. Genomgången visar 

dessutom att ingen studie i ämnet med en akutmottagningskontext är genomförd vilket 

är ett tydligt gap i forskningsfältet. Vidare är inte upplevelser för nyanställda 

sjuksköterskor med tidigare klinisk erfarenhet i svensk kontext studerat. Här finns en 

brist på ett fokus inom introduktionsprogram där ett stöd ofta i form av handledning 

leder till säkrare, mer effektiv vård samt en mer tillfredsställd sjuksköterska. 

Tidigare studier har utvärderat effekter av introduktionsprogram ur en ekonomisk aspekt 

där de finner att de nyanställda sjuksköterskorna har högre benägenhet att stanna på sin 

arbetsplats vilket är en god investering för kliniken både gällande kunskapsnivå och 

lägre personalomsättning. Sjuksköterskorna stannar i större utsträckning kvar efter 

introduktionsprogrammet då de upplever en högre tillfredsställelse på arbetsplatsen 

(Friedman, Delaney, Schmidt, Quinn & Macyk, 2013; Glynn & Silva, 2013). De 

komplexa samband som råder när sjuksköterskan introduceras kommer vid en 

fungerande introduktion gagna organisationen, sjuksköterskan och framför allt patienten 

(Friedman et al., 2013).  

 

2.5 Teoretisk referensram 
Studien belyser hur den nyanställda sjuksköterskan upplever introduktionsprogrammet 

på en akutmottagning. Som nyanställd är sjuksköterskan utelämnad till hur 

organisationen tar tillvara på dennes behov av introduktion samt utveckling av 

yrkesrollen. Human resource är ett perspektiv som finns traditionellt inom 

personalhantering i den finansiella världen. Begreppet har utvecklats och innefattar 

bland annat personalens; behov, hälsa och utveckling. Perspektivet används dessutom i 

utformningen av organisationer för att på bästa sätt ta till vara på individernas 

egenskaper inom organisationen (Youndt, Snell, Dean & Lepak, 1996). För att ta till 

vara på individens egenskaper är det en fördel om organisationen besitter en insikt i hur 

en sjuksköterska utvecklas för att kunna främja detta. Patricia Benners modell för 

sjuksköterskans utveckling beskriver hur kunskap tillsammans med praktisk erfarenhet 

utvecklar sjuksköterskan i yrkesrollen. Utvecklingen sker i fem stadier från novis till 

expert (Benner 1984/1993).  
 

2.5.1 Human resource 

Begreppet human resource är relevant inom hälso- och sjukvården då det är den 

mellanmänskliga kontakten som ligger till grund för vårdens mål att främja hälsa och 

minska lidande. Dessutom har organisationen en vinning i att värna om sina 

arbetstagare då deras löner och omkostnader står för en stor del av budgeten (Khatri, 

Chong & Budhwar, 2001). Med utmaningar inom vården såsom besparingar, 
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patientsäkerhet och personalbrist kommer det att bli centralt att hantera individerna i 

organisationen för en ömsesidig utveckling och framgång. 

 

Inom perspektivet ingår ett begrepp som kallas high commitment/high involvement 

vilket grundar sig i en tanke om inflytande från de som verkar i organisationen. Med ett 

högre inflytande i organisationen kommer arbetstagaren att känna och ta ett större 

ansvar för att föra organisationen framåt. Fokus från organisationerna inom hälso- och 

sjukvården bör enligt human resource perspektivet vara de anställdas behov och 

välbefinnande i stället för patientens. Detta på grund av att patienten är slutmålet i en 

kedja som ska leda fram till en patientsäker vård. Den sjuksköterska som utför vården är 

sista länken innan patienten och fungerar inte denna kommer inte heller patienten 

erhålla en vård av hög kvalitet (Goldstein & Schweikhart, 2002). Fokus inom human 

resource perspektivet är således personen som skall utföra en arbetsuppgift och hur en 

organisation skapar förutsättningar för att arbetstagaren skall klara sin uppgift. 

 

Som nyanställd inom sjukvården bör sjuksköterskan enligt human resource perspektivet 

informeras om möjligheten att påverka sin arbetssituation. Detta kommer att leda till att 

den nyanställda sjuksköterskan kommer att kunna påverka sin introduktion inom 

ramarna för hälso- och sjukvården och uppleva en individuell anpassning. 

Introduktionen blir således anpassad efter individen och kommer att involvera de delar 

där kunskapen eller färdigheterna brister för den nyanställda sjuksköterskan. Ansvaret 

över sin egen inlärning kommer utifrån commitment based strategin skapa en 

motivation till inlärning och förbättring såväl av individen som organisationen. 

Organisationens roll blir här att utgå från att den nyanställda sjuksköterskan är kapabel 

till egna motiverade beslut och främja den utveckling som kommer med möjligheten att 

påverka. På detta vis kommer introduktionsprogrammen för nyanställda sjuksköterskor 

att anpassas och utvecklas med de deltagarna som ingår för att tillgodose de behov som 

en vård i utveckling kräver. Organisationen kommer således fylla sina behov och nå 

sina mål då sjuksköterskan är en av de agerande komponenter som ingår i 

organisationen. Det ömsesidiga behovet beror mycket på den första tiden i 

organisationen, det vill säga introduktionen. 

 

2.5.2 Benners modell för sjuksköterskans utveckling av yrkesrollen 

Patricia Benner (1984/1993) menar att sjuksköterskans utveckling från novis till expert 

företrädesvis sker genom den upplevda erfarenhet som denne erhåller genom att verka 

inom ett område under en längre period. Erfarenhet syftar inte bara på tidsrymd eller 

tjänsteår utan är även en process där tidigare uppfattningar och teorier förädlas vid 

mötet med ett stort antal empiriska situationer. Färdigheter utvecklas genom erfarenhet 

(a.a.). Svårigheter i den organisation som sjuksköterskan vistas i samt personligt 

intresse kan resultera i olika möjligheter att kunna utvecklas till expert (Benner & 

Benner, 1991). Enligt Benner (1984/1993) medför omvårdnadsarbetet risker både för 

patienten och sjuksköterskan och därför kräver ett kvalificerat omvårdnadsarbete ett 

gediget utbildningsprogram. När sjuksköterskan erhållit en stabil utbildningsgrund sker 

förvärvandet av de erfarenhetsbaserade färdigheterna säkrare och snabbare (a.a.). 

Utvecklingen från novis till expert sker i fem steg; novis, avancerad nybörjare, 

kompetent, skicklig och expert. Det är Dreyfus och Dreyfus (1986) som utvecklat denna 

femstegsmodell för förvärvande av färdigheter vilken Benner (1984/1993) utgår från i 

sin beskrivning av sjuksköterskans utveckling. 

 

Benner (1984/1993) menar att en nyutexaminerad sjuksköterska, novis, saknar vana i de 

situationer som sjuksköterskan över tid förväntas klara av och beteendet blir då 
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regelstyrt på grund av brist på erfarenhet. Det som försvårar arbetsuppgiften för den 

nyutexaminerade sjuksköterskan är att reglerna inte beskriver vilka uppgifter som är av 

betydelse i den reella situationen. Det är inte bara den nyutexaminerade sjuksköterskan 

som är regelstyrd i situationen utan alla sjuksköterskor som kommer till en ny klinisk 

miljö hamnar ibland på den nyutexaminerade sjuksköterskans prestationsnivå om 

situationen är obekant. (a.a.). Det är i detta steget som de nyanställda sjuksköterskorna 

befinner sig i under den första tiden i introduktionsprogrammet då de kommer till en ny 

klinisk miljö. 

 

Den sjuksköterska som nätt och jämnt kan uppvisa godtagbara prestationer benämns 

avancerad nybörjare. Den avancerade nybörjaren behöver ett fortsatt stöd i sitt kliniska 

arbete för att säkerställa att patientens viktigaste behov inte blir försummade. 

Sjuksköterskor som är avancerade nybörjare uppfattar inte hela situationen då den är för 

främmande för dem och de måste fortfarande koncentrera sig på att komma ihåg de 

regler som de fått lära sig. (Benner, 1984/1993). Ett introduktionsprogram bör erbjuda 

den nyanställda sjuksköterskan förutsättningar för att uppnå detta steg vid programmets 

slut. 

 

Det tredje steget benämner Benner (1984/1993) kompetent. Sjuksköterskan befinner sig 

i detta stadium när denne har verkat i samma eller liknande kontext i två till tre år. Den 

kompetenta sjuksköterskan är aktivt medveten om vad som är mest betydelsefullt och 

kan abstrakt och analytiskt begrunda ett problem men har inte tillräckligt med erfarenhet 

för att uppfatta en helhetsbild i situationen. (a.a.). 

 

Skicklig är det näst sista steget enligt Benner (1984/1993) och i detta steg uppfattar 

sjuksköterskan situationer som helheter. Överblicken kommer av sig självt och är 

således inte uttänkt utan bygger på erfarenhet och upplevda händelser. Sjuksköterskan 

grundar sina bedömningar och handlande på en hel väv av perspektiv, en holistisk 

förståelse. Den skickliga sjuksköterskan har förmågan att känna igen helhetssituationen 

när den förväntade bilden uteblir. (a.a.). 

 

Det sista och slutliga steget i sjuksköterskans utveckling benämner Benner (1984/1993) 

expert. Expertsjuksköterskan har erfarenhet vilket gör att denne intuitivt kan uppfatta 

varje situation och ringar in aktuellt problem utan att tappa tid på ofruktbara diagnoser. 

Att se subtila förändringar hos patienten är av stor vikt för att fånga en blivande akut 

situation i sin linda. Att uppmärksamma dessa subtila tecken i ett tidigt stadie är 

färdigheter som utmärker en expertsjuksköterska vilken kan förutse hur en situation kan 

utveckla sig. Det är sjuksköterskan som observerar dessa tecken som också måste 

hantera den snabbt skiftande situationen innan läkaren anländer och hinner agera. Den 

erfarna sjuksköterskan bör ha förmåga att bedöma och urskilja vad som är av betydelse 

hos flera patienter samtidigt utan att förlora värdefull information (a.a.). Bedömningen 

av patienter med icke uppenbara livshotande symtom kommer att vila på 

sjuksköterskans intuition som grundar sig i erfarenhet hos expertsjuksköterskan. 

Intuitionen är ett väl fungerande bedömningsverktyg som används av sjuksköterskan 

samt bör introduceras för nyanställda (Cork, 2014; Lake et al., 2009). 

 

Patricia Benner (1984/1993) menar att sjuksköterskor behöver träna de kliniska 

momenten för att förstå omfattningen av sina handlingar, den komplexa helheten blir 

synlig först efter upprepad träning. Ett väl utvecklat introduktionsprogram där den 

nyanställda sjuksköterskan introduceras och får öva upp sina färdigheter ger därmed den 

nyanställda sjuksköterskan en större säkerhet och trygghet i situationer som uppkommer 
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på en akutmottagning. Detta medför att den nyanställda sjuksköterskan utvecklas i sin 

yrkesroll och patientsäkerheten på akutmottagningen ökar. 

 

Human resource perspektivet kommer också att influera säkerheten i vården då 

perspektivet fokuserar på de kulturer som finns på arbetsplatsen och personalen som 

ingår i dessa kulturer. Genom fokus och medbestämmande kommer en tydligare 

säkerhetskultur att utvecklas som kan leda till en säkrare vård för patienten (Palmieri, 

Peterson, Pesta, Flit & Saettone, 2010). Organisationen behöver fokusera på de 

anställda som skall uppfylla organisationens mål för att kunna tillhandahålla en säker, 

kostnadseffektiv vård med liten personalomsättning. Arbetstagaren är i sin tur beroende 

av organisationen för att utvecklas och uppfylla sina mål. Båda dessa aspekter kommer 

att stå patienten till gagn då patienten tar del av produkten som organisationen 

förmedlar genom den anställde. Genom att belysa sjuksköterskans behov av 

introduktionsprogrammet i en utvecklings- och organisatorisk kontext kommer brister 

och förtjänster i introduktionsprogrammet tydliggöras. Behovet kommer att skilja sig åt 

beroende av vilket stadie sjuksköterskan befinner sig i sin utveckling. Genom att 

tillämpa en organisatorisk modell som human resource kommer organisationens ansvar 

att kunna värderas mot de behov den nyanställda sjuksköterskan har. Hälso- och 

sjukvården och dess utövare har ett ömsesidigt beroende vilket teorierna kan belysa. 

 

3 Problemformulering  
Akutsjukvårdskontexten är intensiv både vad gäller arbetsbelastning, mångfald i 

sjukdomstillstånd på de patienter som söker akutsjukvård samt patientgenomströmning. 

En sjuksköterska ansvarar enligt ICN:s etiska kod (Svensk sjuksköterskeförening, 2007) 

för sin yrkesutövning, bedömning av sin kompetens vid yrkesutövningen och för att 

användandet av tekniken i vårdarbetet sker i samklang med patientens säkerhet. 

Andersson (2014) visar att sjuksköterskan som arbetar på en akutmottagning behöver 

mer formell utbildning än enbart grundutbildningen där det medicinska perspektivet på 

det akut- och livräddande vårdarbetet är centralt. Vårdarbetet syftar ytterst till att 

säkerställa och upprätthålla patienters vitala funktioner i avvaktan på läkarens beslut.  

Vikten av en god introduktion i akutsjukvårdkontexten blir då betydelsefull för att 

kunna hantera dessa situationer. En bra introduktion skall göra den nyanställda 

sjuksköterskan förberedd på de sjukdomstillstånd och patientgrupper som de kommer 

att möta på en akutmottagning (Ekman & Norberg, 2013). Tidigare forskning har visat 

att framgångsrika introduktionsprogram förmedlar djup kunskap i de fysiologiska 

processerna samt dess patofysiologiska motsvarigheter för att kunna individanpassa 

vården utifrån patientens behov i en utlämnad situation. För att bedriva en patientsäker 

vård behövs också kunskap om medicinteknik, avdelningsrutiner, rutiner kring 

extraordinära situationer vilka kan vara hjärt- och lungräddning, katastrofberedskap, 

brandrutiner och hot och våld. Enligt Liu, Yang, Ye och Wu (2016) behöver 

introduktionen för den nyanställda sjuksköterskan innehålla information av god kvalitet 

inom dessa områden. Introduktionen blir således en faktor i hur nyanställda 

sjuksköterskor hanterar den nya yrkesrollen. 

 

Genom att skapa förutsättningar för en ökad kunskap och förbättrade färdigheter hos 

den nyanställda sjuksköterskan kommer dennes känslor av eventuell chock, förväntan 

och rädsla att påverkas (Winslow et al., 2009). Bristen på forskning med i en svensk 

kontext är tydlig. Här finns en vinst med att studera nyanställda sjuksköterskors 

upplevelser av introduktionsprogram. Detta för att optimera den goda effekt ett väl 

fungerande introduktionsprogram har för såväl arbetstagaren som organisationen. 
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Optimeringen kan också leda till en säkrare vård för patienten. Kunskap om behovet för 

den nyanställda kommer att utkristalliseras genom att belysa och beskriva upplevelsen 

och erfarenheten av introduktionen samt innehållet i introduktionen för nyanställda 

sjuksköterskor. Upplevelsen kommer att belysas med ett utvecklingsperspektiv enligt 

Patricia Benners teori och ett organisatoriskt perspektiv för att belysa det ömsesidiga 

beroendet mellan arbetstagare och organisation. En insikt av upplevelsen relaterat till 

dessa teorier kan gagna såväl nyanställda sjuksköterskor, organisationen som patienter. 
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4 Syfte 
Syftet var att belysa och beskriva nyanställda sjuksköterskors upplevelse och erfarenhet 

av introduktionsprogrammet samt hur detta förberedde dem inför arbetsuppgifterna på 

akutmottagningen. 

 

4.1 Frågeställningar  
1. Hur upplevde de nyanställda sjuksköterskorna att introduktionen gällande 

medicinteknik, ordinära- och extraordinära avdelningsrutiner, medicinsk kunskap samt 

klinikspecifik kunskap förberedde dem på arbetsuppgifterna på akutmottagningen? 

2. Hur motsvarade introduktionen förväntningarna som de nyanställda sjuksköterskorna 

hade på introduktionen? 

 

5 Metod 
 

5.1 Studiens forskningsdesign 
Studiens metodologiska utgångspunkter grundar sig i en ontologi som innebär att flera 

olika aspekter av ett fenomen kan vara sanna. Sanningen bygger på subjektiva 

upplevelser och epistemologin kring detta är att undersöka upplevelser inom fenomenet 

(DePoy & Gitlin, 2010). Upplevelsen av ett fenomen studeras på bästa sätt genom en 

kvalitativ deskriptiv design då informanternas upplevda sanning inte kan 

förutbestämmas av den undersökande i väl definierbara variabler på förhand 

(Danielsson, 2012a; Kristensson, 2014; Lundman & Hällgren Graneheim, 2012) vilket i 

detta fall bedömdes lämpligt för att kunna svara på syftet och forskningsfrågorna. En 

induktiv ansats där analysen utförs förutsättningslöst utan en förutbestämd teori präglar 

studien då informanterna står för sanningen (DePoy & Gitlin, 2010; Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012). Författarna kommer att influera processen då de i den 

kvalitativa ansatsen utgör en del av studien (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

 

5.2 Urval 
Urvalet till studien skedde med ett bekvämlighetsurval där informanter i en bestämd 

kontext erbjöds att vara med i studien (Danielsson, 2012a). Detta valet gjordes för att 

sjuksköterskorna skulle ha erfarenhet av de fenomen som författarna hade intentionen 

att studera i kontexten akutmottagningen. Alla informanter har genomgått ett 

introduktionsprogram på tio dagar. I programmet ingick ett häfte med information om 

rutiner och vanliga sjukdomstillstånd på akutmottagningen samt en karta. I häftet ingick 

även en checklista med punkter som den nyanställda skulle introduceras i under de tio 

dagarna. Den nyanställda sjuksköterskan erhöll en eller två handledare vilka skulle 

informera, säkerställa att alla punkter på checklistan behandlades samt utvärdera 

rimligheten av att den nyanställa sjuksköterskan klarade av sina arbetsuppgifter. Efter 

de tio dagarna förväntades den nyanställda sjuksköterskan arbeta självständigt. 

Informanterna erhöll personligen från författarna ett informationsbrev om studien 

(bilaga B). Författarna kontaktades därefter av informanterna om deltagande i studien 

var aktuellt. Inklusionskriterie var nyanställda sjuksköterskor vid en akutmottagning i 

södra Sverige som genomgått introduktionsutbildningen på tio dagar de senaste 12 

månaderna. Exklusionskriterie var de som genomgått introduktionsutbildningen den 

senaste månaden. 
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Det var 15 nyanställda sjuksköterskor som uppfyllde inklusionskriteriet, en 

exkluderades då denne arbetat självständigt mindre än en månad. Av de återstående 14 

var en föräldraledig och en hade avslutat sin tjänst. Det resulterade i 12 sjuksköterskor 

vilka alla tillfrågades varav en avböjde. Av de 11 informanter som deltog var 10 

kvinnor och 1 man. De deltagande sjuksköterskornas ålder var mellan 22 och 50 år. 

Sjuksköterskornas tidigare erfarenhet av akutsjukvård varierade mellan ingen erfarenhet 

till sex månaders erfarenhet. Tidigare erfarenhet från sjuksköterskeyrket var från ingen 

erfarenhet till 26 års erfarenhet. Alla informanter var allmänsjuksköterskor. 

 

5.3 Datainsamling och databearbetning 
Datainsamling skedde genom semistrukturerade intervjuer med intervjuguide vilket gav 

möjlighet att strukturera intervjuerna (Danielsson, 2012a). Den kvalitativa intervjun 

kännetecknas av ett försök att förstå världen utifrån informantens synvinkel, mening 

och erfarenheter. Intervjun söker informanternas sanningar utan vetenskapliga 

förklaringar. Fokus kommer således riktas mot informanten och dess upplevelse där 

intervjuaren endast är ett instrument för informantens berättelse (Kristensson, 2014). 

Den semistrukturerade intervjun med en intervjuguide (bilaga D) lät informanterna 

belysa ett fenomen utifrån deras levda erfarenheter och med deras egna ord beskrev de 

det som de ansåg vara viktigt. Med strukturen som intervjuguiden gav kom 

informationen att bli relevant och inte begränsad av en förförståelse som skulle skett om 

studien hade gjorts utifrån väl definierade variabler (Danielsson, 2012a). Intervjuguiden 

säkrade att de områden som författarna hade intention av att studera verkligen blev 

beskrivna. Frågorna utformades för att ge uttömmande beskrivningar från informanterna 

(a.a.). 

 

Intervjuerna var mellan 40 till 50 minuter långa och hölls i ett mindre konferensrum i 

anslutning till akutmottagningen. Alla intervjuer genomfördes av den ena författaren, 

den andra författaren var medhörare. Detta för att båda författarna skulle kunna sätta in 

texten i sitt sammanhang vid analysarbetet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

Innan intervjun började försäkrade författarna sig om att informanten förstått 

samtyckesprocessen (Kjellström, 2012). Efter att intervjun var avslutad försäkrade 

författarna sig om att informanten inte hade något mer att tillägga. Inspelningarna 

gjordes och sparades på författarnas lösenordskyddade mobiltelefoner. Intervjuerna 

delades mellan författarna och transkriberades var för sig. Vid transkriptionen 

anonymiserades intervjuerna. Eventuella personnamn ersattes med hen. Citaten i 

resultatet är skrivna så att de stämmer med verkligheten men specifika upplevelser kan 

ej bindas till en specifik informant genom att de inte kopplas till identifierbar informant 

utan ett nummer. Enbart författarna och handledaren hade under arbetets gång tillgång 

till materialet. Resultatet som presenteras är anonymiserat så att ingen av informanterna 

kan identifieras (Danielsson, 2012a). 

 

5.4 Analys   
En kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats användes vid analysen av 

datamaterialet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Induktiv ansats betyder att 

forskaren utgår förutsättningslöst utan att härleda till en teori när informanternas levda 

erfarenheter av fenomenet studeras (Henricson & Billhult, 2012). Den kvalitativa 

innehållsanalysen inriktar sig på tolkning av texter där variationer beskrivs genom att 

finna likheter och skillnader i texten. Dessa skillnader och likheter manifesteras sedan 

som kategorier i resultatet. Texten tolkades både manifest och latent där det manifesta är 
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det synliga konkreta innehållet och det latenta är det underliggande abstrakta budskapet 

i texten. (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

 

Studiens syfte var i fokus genom hela analysen. Genom transkription av de elva 

intervjuerna skapades elva analysenheter. Vid transkriptionen togs nyanser i talet, 

pauser och eventuella känsloyttringar med, detta var genomförbart då transkriberingarna 

utfördes inom en kort tidsrymd efter intervjuerna. Författarna läste enskilt igenom 

samtliga elva analysenheter ett flertal gånger för att skapa sig en helhetsbild. Texten 

kondenserades till meningsenheter genom att fraser och delar av meningar som 

författarna uppfattade innehålla relevant information för studiens syfte och 

frågeställningar markerades. Meningsenheterna skapades av båda författarna på 

samtliga elva analysenheter. Sedan arbetade författarna gemensamt med resterande 

analys för att få en samsyn på materialet. Meningsenheterna diskuterades och därefter 

kortades dessa ner ytterligare till kondenserade meningsenheter vilka fördes in i en 

tabell. Därefter gav författarna de kondenserade meningsenheterna en kod. Koderna 

jämfördes med varandra avseende skillnader och likheter och sorterades in i nio 

preliminära kategorier, dessa jämfördes gällande innehållet både inom och mellan 

kategorierna och resulterade i fyra kategorier med tre respektive fyra subkategorier i två 

av kategorierna. I de två kvarvarande kategorierna utkristalliserades inte några 

subkategorier då innehållet i de två respektive kategorierna var homogent och 

uteslutande exklusivt. Under denna process i analysen återkopplade författarna koderna 

med meningsenheterna för att säkerställa rätt kategorisering. (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). Exempel på abstraktion av innehållet i kategorin yttre 

påverkansfaktorer ses i tabell 1. 

 

Tabell 1. Exempel på innehåll i kategorin yttre påverkansfaktorer. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

enhet 

Kod Subkategori Kategori 

Den var ganska kort 

och det var intensivt, 

ja det var mycket på 

så kort tid 

Mycket på 

kort tid 

Otillräcklig 

tid 

Organisationens 

påverkan på 

upplevelsen av 

introduktionen 

Yttre 

påverkans-

faktorer 

På ortopeden fick 

man ju ingen 

introduktion 

Ingen 

introduktion 

på ortoped-

kliniken 

Ingen 

introduktion 

Man få det instruerat 

som man råkar ha 

tur eller otur att 

använda 

Instruktioner 

beroende på 

tur eller otur 

Slumpmässig 

information 

Informationens 

påverkan på 

upplevelsen av 

introduktionen 

Jag tror inte att det 

är möjligt att få in 

alla rutiner under 

introduktionen för 

det är så vansinnigt 

mycket 

Omöjligt att få 

in alla rutiner 

För mycket 

information 
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Efter detta formulerades ett tema som utgick från den helhet som texten bildade, 

kategoriernas innehåll och författarnas tolkning av det latenta budskapet. Utvecklingen 

av temat var en pågående process genom hela arbetet med analysen (Danielsson, 2012b; 

Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Kategorierna och dess subkategorier samt det 

övergripande temat presenteras i tabell 2. Temat blev att vara oförberedd på det 

oförutsedda. 

 

Tabell 2. Schema över Tema, Kategorier och Subkategorier. 

 

 

5.5 Forskningsetiska överväganden 
En studie bör uppfylla tre kriterier för att vara etiskt motiverad; studien ska vara 

värdefull för individen, samhället och professionen. Studien ska även ha god 

vetenskaplig kvalitet. Studien ska genomföras på ett etiskt sätt (Kjellström, 2012). En 

etisk egengranskning utfördes och visade på att det inte behövdes ett etiskt tillstånd 

(bilaga A). Innan intervjuerna påbörjades inhämtades muntligt godkännande från 

klinikchefen på berörd akutmottagning som dessutom fick tillfälle att läsa 

forskningsplanen med tillhörande intervjuguide. 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns två huvudkrav: forskningskravet och 

individskyddskravet. Forskningskravet innebär att forskningen ska vara av särskild 

betydelse, det vill säga kunna utveckla och tillföra kunskaper inom ett område 

(Kjellström, 2012). Forskningskravet kommer ej att vara fullkomligt relevant då detta är 

en examinationsuppgift och inte forskning. Individskyddskravet innebär skydd mot 

obehörig insyn i informanternas livsförhållanden. Individskyddskravet innefattar även 
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att informanterna ej ska utsättas för psykisk eller fysisk skada, kränkning eller 

förödmjukelse i studien (Vetenskapsrådet, 2002). För att behålla individskyddet finns 

fyra krav från Vetenskapsrådet (2002) samtyckes-, informations-, nyttjande- och 

konfidentialitetskravet. Samtyckeskravet innebär att deltagaren i undersökningen har 

rätt att själva bestämma över sin medverkan (a.a.). Detta säkras genom ett 

samtyckesformulär (bilaga C). Informationskravet innebär att deltagaren i 

undersökningen erhåller information om studiens syfte (a.a.). Detta säkras genom 

muntlig och skriftlig information (bilaga B) vid utdelningen av samtyckesformulären. 

Nyttjandekravet innebär att uppgifterna från deltagarna används endast till studiens 

ändamål (a.a.), efter studiens godkännande raderades ljudupptagningarna och datalagrad 

information samt utskrivet material makulerades. Konfidentialitetskravet innebär att 

deltagarna ges konfidentialitet och att studiens material förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av det (a.a.), vilket skedde då materialet anonymiserades i 

samband med transkriberingen och allt material förvarades inlåst hos författarna. 

 

Ovanstående styrks av Helsingforsdeklarationen vilken uttrycker att syftet med 

forskningen ska leda till ny kunskap men får aldrig ta överhand över individens 

rättigheter i studien. Studien ska skydda deltagarnas hälsa, värdighet, integritet och 

konfidentiellt behandla informationen från deltagarna. Studien ska utföras med minimal 

skada på miljön. Individerna i studien ska få information om studiens innehåll och syfte 

samt frivillighet att delta. (World Medical Association, 2013). 

 

 

5.6 Förförståelse 
Författarnas förförståelse för studiens ämne är stort då en av författarna hade en 

introduktion på den specifika akutmottagningen för knappt två år sedan. Den andra 

författaren har varit anställd i fem år på akutvårdsavdelningen på samma sjukhus och 

introducerat ett flertal nyanställda sjuksköterskor samt leder utbildning på akutkliniken. 

Förförståelsen ligger till grund för studiens ämne och syfte då författarna såg en 

förbättringspotential i introduktionen för nyanställda sjuksköterskor. Utformningen av 

intervjuguiden har präglats av författarnas förförståelse av viktiga aspekter i ämnet. 

Analysen har skett huvudsakligen förutsättningslöst utifrån intervjumaterialet, 

gruppering av intervjumaterialet har troligtvis färgat kategorierna och temats 

utformning. 
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6 Resultat   
Övergripande tema för studien blev att vara oförberedd på det oförutsedda. Utifrån den 

kvalitativa innehållsanalysen utkristalliserades det fyra kategorier där informanternas 

upplevelse av introduktionen framkom, dessa var yttre påverkansfaktorer, inre 

upplevelser, hantering av olika situationer och förslag till förbättring. Första kategorins 

subkategorier var informanternas upplevelse av organisationens påverkan på 

upplevelsen av introduktionen, handledningens påverkan på upplevelsen av 

introduktionen samt informationens påverkan på upplevelsen av introduktionen. Andra 

kategorins subkategorier var förväntningar på introduktionen, känslor under 

introduktionen och känslor efter introduktionen. Tredje och fjärde kategorin innehåller 

inga subkategorier. Tema, kategorier och subkategorier presenteras i tabell 2. 

 

6.1 Yttre påverkansfaktorer   
Kategorin delades in i subkategorier som påverkade den nyanställda sjuksköterskans 

upplevelse av introduktionen vilket var organisationens påverkan på upplevelsen av 

introduktionen där organisationen runt introduktionsprogrammet påverkade 

informanten, handledningens påverkan på upplevelsen av introduktionen för 

informanterna samt informationens påverkan på upplevelsen av introduktionen. 

 

6.1.1 Organisationens påverkan på upplevelsen av introduktionen 

I intervjuerna beskrev informanterna flera yttre omständigheter som påverkade 

introduktionens form. Alla informanter i studien ansåg att längden på introduktionen var 

ett problem som ledde till stor påverkan på kvaliteten på introduktionen. Informanterna 

upplevde att tiden ej räckte till för: att skapa en överblick över situationen, instudering 

av material och att reflektera över uppkomna situationer. Bristen på tid till att få 

möjlighet att vara under introduktionsutbildning ledde till att flera informanter användes 

som en arbetskraft under deras tio dagars introduktion: 

“Man började jobba direkt. Det är ju för kort bredvidgång. Det var ju inte så att jag 

gick bredvid min handledare och vad är nu detta vi gör och varför gör vi så utan du gör 

det och jag gör det. Det är inte riktigt optimalt… kanske att man är lite utöver och 

hinner gå igenom lite mer i lugn och ro”. Informant 6. 

Tidsbristen ledde till en upplevelse av otillräcklig introduktion där informanterna 

upplevde en brist i introduktionen. Informanterna skildrade en snedfördelning av de tio 

dagarna introduktion mellan de olika klinikerna på akutmottagningen. Detta berodde på 

en prioritering av dagarna som var övervägande i de flesta fallen åt medicinkliniken. En 

informant hade en introduktion som prioriterade kirurgkliniken och sammantaget 

upplevde informanterna en brist i introduktionen på den klinik som nedprioriterades. En 

av tre kliniker bortprioriterades helt för de flesta informanterna då de inte fick någon 

introduktion på ortopedkliniken: 

“Jag tycker det var jättesvårt man vet inte riktigt egentligen vad man gav sig in på. Jag 

hade inte den uppfattningen att det kunde vara så dåliga patienter på kirurgen. Det kan 

komma jättedåliga patienter hit också. Det saknades jättemycket på den sidan”. 

Informant 1. 

Informanterna beskrev att de ej fick någon sammanhängande introduktion på de olika 

klinikerna utan det kunde vara ett arbetspass på medicinkliniken för att nästa arbetspass 

vara på kirurgkliniken. Detta gjorde det svårt att finna en rutin och struktur på 

respektive klinik vilket ledde till att informanterna upplevde introduktionen 
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osammanhängande: ”Att man hade planerat att man var där i några dagar och fick en 

ordentlig överblick. Att det inte blev så hoppigt från klinik till klinik”. Informant 11. 

 

6.1.2 Handledningens påverkan på upplevelsen av introduktionen 

Informanterna hade skilda upplevelser av handledningen. De skildrade en trygg 

handledning med ett klimat där de kunde ställa frågor. De värdesatte en närvarande 

handledare med god kompetens i såväl handledning som kunskap: “Ja det kändes bra 

för hon var van och hade varit här i många år och kunde akuten utantill och innantill”. 

Informant 10.  Dessutom skildrade de också en obefintlig handledning med en icke 

närvarande handledare där kommunikationen brast och informanten ej vågade ställa 

frågor till sin handledare: 

“Jag vågade inte fråga, allt var så himla snabbt. Det här måste du kunna. Jag frågade 

några gånger: nu hänger jag inte med och då förklarades det igen fast väldigt snabbt 

och då känner man: jag fattar ingenting men skit samma det blir jättebra. Så nej det 

kändes inte jättebra”. Informant 1. 

 

6.1.3 Informationens påverkan på upplevelsen av introduktionen 

Alla informanterna i intervjuerna framställde att de upplevde att det var väldigt mycket 

information att ta in under introduktionen. De ansåg informationen som väldigt 

omfattande då det innefattade allt från hur hittar jag till rum 14 till vad gör vi på 

akutrummen. Här beskriver de att det är svårt att ta in så mycket information på så kort 

tid och att det leder till upplevelsen av okunskap när de börjar arbeta självständigt: “Får 

man en längre introduktion då har man liksom tid att ta in allt för det är så mycket nytt i 

början så allt är bara kaos i huvudet”. Informant 9. Informanterna kände att de fick en 

god introduktion och information kring de dagliga avdelningsrutinerna, så som 

städning, då stor del av introduktionen lades på detta. Det de saknade innefattade 

information kring medicinteknik, de olika snabbspåren på akutmottagningen och 

medicinsk kunskap. Snabbspår är en flödesprocess för att öka patientgenomströmningen 

på akutmottagningen. Det informanterna saknade var en mer ingående information som 

innefattade orsak och verkan som exempelvis varför vissa åtgärder görs utan synbar 

reflektion. Informanterna saknade kunskap om varför vissa rutiner och behandlingar 

utfördes. Två av informanterna beskrev att den medicinska kunskapen är något som ej 

hör till introduktionen utan den ingår i sjuksköterskans grundutbildning medan övriga 

informanter saknade denna del i introduktionen. Informanterna saknade information 

kring extraordinära rutiner såsom trauma, hjärtstopp och mobil intensivvårdsgrupp. 

Dessa extraordinära rutiner upplevde alla informanter att de saknade information om: 

“Inte nog med att man ska veta vad man ska göra vid så många olika medicinska och 

kirurgiska åkommor, man ska också veta hur man ska använda lungdränen och hela 

den här skiten. Det är det vad ska man säga som är mest skräckinjagande”. Informant 

2. 

 

Introduktionen som informanterna erhöll var avhängigt av vad som skedde under de tio 

dagarnas introduktion som de erbjöds. Endast de patientfall och situationer som uppstod 

var det som informanterna fick introduktion i. De framhöll detta som en stor brist i 

introduktionen då de upplevde kompetensluckor som var beroende av vad som skedde 

under introduktionen: “Man får information om det som man råkar ha tur eller oturen 
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att behöva använda under introduktionen… står man på akutrummet och man ska 

använda något man inte fått information om får man fatta jävligt fort”. Informant 2. 

 

Informanterna berättade att de fick ett informationshäfte med en checklista. I 

intervjuerna återger några av dem att detta informationshäfte var förlegat och 

knapphändigt. Några av informanterna använde ej häftet under inskolningen. De flesta 

beskrev dock häftet som innehållsrikt med relevant innehåll som även var en nytta efter 

introduktionen som ett stöd i arbetet. En informant uttryckte att när denne skulle söka 

information som ej fanns med i informationshäftet saknades det annan facklitteratur att 

söka information i: “Det är ett kort på en bok, gå och låna denna på biblioteket och det 

är ju inte säkert att den är ledig”. Informant 3. 

 

6.2 Inre upplevelser 
Kategorin delades in i subkategorier som var förväntningar på introduktionen vilket har 

påverkat upplevelsen, känslor under introduktionen samt känslor efter introduktionen 

vilket speglar informanternas känslor före, under och efter introduktionsprogrammet. 

 

6.2.1 Förväntningar på introduktionen 

Flertalet av informanterna hade låga förväntningar på introduktionen, de väntade sig en 

kort introduktion med mycket information. Införlivningen av förväntningarna på 

introduktionen sträckte sig från att de låga förväntningarna infriades till en introduktion 

som inte uppfyllde de redan låga förväntningarna. Flertalet informanter fick en 

beskrivning av introduktionen av arbetsgivaren som skapade en förväntan som inte 

realiseras. Detta upplevde de som ett brutet löfte: “Det man fick på 

anställningsintervjun, det här kommer att ske när du kommer hit, och det uppfylldes ju 

inte insåg man ju ganska snabbt”. Informant 4. “När man väl har gjort inskolningen så 

känner man sen att den kanske inte var så bra som man hade velat”. Informant 8. 

 

En av informanterna uttryckte en förväntan att det skulle ställas höga krav på en bred 

kunskap från akutmottagningen för att patientklientelet är mångfacetterat. Denne 

menade att det på akutmottagningen är flera olika kliniker och vanligtvis är man som 

sjuksköterska anställd vid en klinik. Denna kliniks patientklientel blir den anställde då 

specialiserad på: 

“Att börja jobba på akutmottagningen även för den som tidigare har jobbat inom 

vården är väldigt mycket… på akutmottagningen så måste man ju kanske inte vara bäst 

på alla saker men man måste ju åtminstone kunna lite om allting och då ställs det ju 

också betydligt högre krav”. Informant 2. 

 

6.2.2 Känslor under introduktionen 

Det som skapade en positiv upplevelse för informanterna var när handledningen 

upplevdes kompetent med god kommunikation och ett stödjande klimat. Ett 

välbefinnande inföll även för informanterna när introduktionen upplevdes tillräckligt 

lång och kontinuerlig vid en klinik. Något som skapade trygghet var ett frågefrämjande 

klimat på akutmottagningen och kunskapen som anskaffades skapade i sig en trygghet. 

Kollegor som var hjälpsamma och där informanterna kände ett stöd och en tillåtelse att 

vara ny upplevdes som trygghetsfrämjande: “Jag kände att jag kunde fråga, jag kände 

mig liksom trygg”. Informant 7. 
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Informanterna upplevde det negativt under introduktionen att arbetsuppgifterna och 

tempot inte stämde överens med vad de hade för bild av dessa när de började 

introduktionen. Detta skildrades som en chock och var överväldigande under 

introduktionen. Den stora mängden information som informanterna skulle lära sig på 

den för de upplevda för korta tiden uppfattades som jättesvårt och förvirrande vilket 

ledde till en stress. Gapet mellan det som informanterna upplevde att det krävdes av 

dem och det som de kände att de hanterade skapade känslor av otillräcklighet, 

otillfredsställelse och rädsla: 

“Mycket mycket mer än vad jag hade tänkt mig. Det kändes mycket att ta in. Jag trodde 

nog att jag skulle kunna mer än vad jag trodde. Shit är det så här mycket jag ska lära 

mig, är det det här som gäller liksom. Jag hade typ inte en aning om vad hälften var”. 

Informant 9. 

Under introduktionen upplevde informanterna negativa känslor som relaterades till 

handledningen. Dessa var känslor som att bli övergiven då handledningen inte hanns 

med. En informant beskrev det som att denne kände sig ouppskattad och upplevde 

skuldkänslor då informanten kände sig som en belastning för kollegorna: “Man kände 

sig mer i vägen än vad kul att du kommer här och jobbar hos oss. Man kanske skulle 

vara lite mer mån om dom som kommer nya”. Informant 11. 

 

6.2.3 Känslor efter introduktionen 

När informanterna svarade på frågan hur väl de var förberedda på att börja arbeta 

självständigt inom de olika områdena efter introduktionen upplevde de ångest, 

osäkerhet, rädsla, obehag och otrygghet. De upplevde sig oförberedda framför allt inom 

områden kring extraordinära rutiner, medicinsk kunskap samt på den klinik som ej 

prioriterades under introduktionen: “Det var flera gånger som man hamnade i 

situationer som man kände, jag vill inte stå här”. Informant 1. 

 

När informanterna började arbeta efter introduktionen upplevdes det omtumlande när de 

insåg allvaret i ansvaret som följer den vårdande rollen och det skapade en känsla av en 

skör situation. De upplevde att det fanns höga förväntningar från kollegorna och det 

skapade en stress vilket gjorde att de drog sig undan. Informanterna upplevde även att 

arbetssituationen efter introduktionen var förvirrande och upplevde det svårt att 

organisera arbetet vilket skapade en frustration: “Det var svårt, det var läskigt, det var 

så skört. Man har svårt att se vad det faktiskt handlar om eller tänka utanför ramarna”. 

Informant 11. 

 

6.3 Hantering av situationen 
Här presenteras hur informanterna hanterade situationen vilket är en egen kategori utan 

subkategorier. När informanterna ställdes inför en utmaning i introduktionen såsom 

kunskapsbrist hanterade de det på olika sätt. Ett av tillvägagångssätten var att söka 

information under arbetstid, Det som förespråkades av kollegor var då oftast att googla 

fram den information som saknades: “Här blir man hänvisad till att googla väldigt 

många gånger när man inte vet någonting”. Informant 3. Ett fåtal informanter 

hänvisades till de interna PM som sjukhuset tillhandahöll. Flertalet informanter 

berättade att de ej fick tid till att söka information utan de gjorde det när de kommit 

hem. 

 

Samtliga informanter uppgav att en del av introduktionen skedde genom egenstudier 

samt att de lärde sig genom att hantera och använda teknisk apparatur. Alla informanter 

uttrycker att de vid en kunskapsbrist förlitar sig på att det finns kollegor som kan 

informera och instruera dem hur de ska gå tillväga vilket skapar en osäkerhet när så inte 
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är fallet: “Även om man alltid fått höra att det finns personal du kan fråga och någon 

annan som kan hjälpa till men ibland gör det inte det och då står man där”. Informant 

1. 

 

6.4 Förbättring av introduktionen 
Under intervjuerna uppkom det förslag på förbättringar från informanterna vilket 

presenteras i en kategori utan subkategorier. Dessa förslag innefattade mer lättåtkomligt 

utbildningsmaterial och även en utbildningsdag. Samtliga informanter önskade att 

materialet och utbildningsdagen skulle innehålla klinikspecifik kunskap så som vanliga 

patientfall, vanliga behandlingar och den medicinteknik som används i mer stressade 

situationer. Förslag att en mentor med ett djupare ansvar för den som introduceras 

uppkom. Informanterna uttryckte att mer tid för introduktion önskades för att få 

tillåtelse att vara observatör och hinna reflektera över uppkomna situationer. Under 

intervjuerna framkom det en önskan av mer kontinuitet på de olika klinikerna under 

introduktionen, för att möjliggöra att de skulle lära sig rutiner och undvika att blanda 

ihop rutinerna på de olika klinikerna. 

 

Flertalet av informanterna uttryckte att en delad handledning där de hade mer än en 

handledare önskades. En introduktion med två olika handledare skulle enligt 

informanterna skapa en mångfald i lärandet och det skulle då vara lättare att finna sitt 

eget sätt att arbeta. För en ännu tydligare helhetsbild och mångfald under introduktionen 

framfördes det en önskan från två av informanterna att få insyn i alla professioner på 

akutmottagningen, även undersköterskor och läkare. Under introduktionen föreslogs det 

att en utvärdering skulle ske på handledningen och inlärningen för att individanpassa 

introduktionen. Samtliga informanter föreslog dessutom en skild introduktion för 

personer som kommer till akutmottagningen direkt från grundutbildningen och de med 

klinisk erfarenhet som sjuksköterska. Här såg dock informanterna en risk i att de mer 

kliniskt erfarna inte skulle erhålla tillräckligt med information under introduktionen. Det 

som genomsyrade samtliga intervjuer var en önskan om längre introduktion då ingen av 

informanterna upplevde att de var förberedda efter introduktionen och uppgav att med 

mer tid hade de kunnat bedriva en mer patientsäker vård: 

“När man har få dagar så händer det inget på dem men sen smäller det när man ska 

klara sig själv, svårt att hinna med allt på tio dagar. Det är omöjligt, tyckte att det 

kändes jätte inte patientsäkert alls när man skulle släppas ut själv”. Informant 9.  

“Man kan inte bli trygg på två veckor”. Informant 10. 

 

6.5 Tema  
Det latenta budskapet som informanterna förmedlade var en osäkerhet kring den del av 

arbetsuppgifterna som krävde snabbt omhändertagande och agerande på 

akutmottagningen. Temat som framkom var att vara oförberedd på det oförutsedda. 

Här speglade informanterna en rädsla för de mer extrema situationerna som är en del av 

arbetsuppgifterna på akutmottagningen. Analysen av textmaterialet visade tydligt på en 

osäkerhet från informanterna i hur de skall hantera de mest medicinskt sjuka 

patienterna. Här förmedlade deltagarna att de saknade kunskap om olika tillstånd samt 

hur de skulle hantera situationer där vitala funktioner riskerades. Deltagarna saknade 

denna information i introduktionsprogrammet. Introduktionen saknade även adekvat 

medicinskteknisk utbildning för att hantera tidspressade situationer.  

 

Osäkerheten deltagarna beskrev ledde till upplevelser av stress, rädsla och 

otillräcklighet. Introduktionsprogrammet som organisationen erbjöd upplevdes 



  
 

20 

bristfälligt av informanterna. Deltagarna beskriver att informationsmängden var väldigt 

omfattande i förhållande till tiden som var avsatt för introduktionen. Detta ledde till att 

de nyanställda sjuksköterskorna upplevde introduktionen som icke förberedande för att 

börja arbeta självständigt vilket skapade känslor av otrygghet och rädsla. De uttryckte 

ett behov av mer utbildning, övning och tid vilket ej uppfylldes av organisationen och 

resultatet blev negativa upplevelser kring introduktionsprogrammet. Sjuksköterskornas 

behov har inte kunnat tillgodoses till fullo av organisationen. 

 

7 Diskussion 
I resultatet i studien framkom ett tema vilket var att vara oförberedd på oförutsedda 

situationer vilket speglar informanternas oro och resultatet av introduktionen som de 

erhöll. Det som påverkade deras upplevelser var delvis kategorin yttre 

påverkansfaktorer med subkategorierna organisationens påverkan på upplevelsen av 

introduktionen, handledningens påverkan på upplevelsen av introduktionen samt 

informationens påverkan på upplevelsen av introduktionen. Kategorin inre upplevelser 

reflekterar informanternas känslor som introduktionen frammanade. Kategorin rymmer 

subkategorierna förväntningar på introduktionen, känslor under introduktionen samt 

känslor efter introduktionen efter möjlighet till reflektion kring programmet. Nästa 

kategori som framkom var hantering av situationen vilket speglar det sätt som 

informanten agerar i en påfrestande situation som att introduceras på en arbetsplats. 

Sista kategorin var informanternas förslag till förbättring av introduktionen där 

konkreta förslag på förbättringsområden framkom.  

 

7.1 Metoddiskussion   
I en kvalitativ studie kan begreppen tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet användas 

för att belysa och utvärdera studiens trovärdighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2012). Med vald datainsamlingsmetod blev informationen relevant för studiens syfte 

och begränsades inte av en förförståelse som skulle skett om studien gjordes utifrån väl 

definierade variabler (Danielsson, 2012a; Kristensson, 2014; Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). En semistrukturerad intervju med en studieguide låter informanterna 

belysa en upplevelse utifrån deras erfarenheter och med deras egna ord beskriva det som 

de ansåg vara viktigt (Danielsson, 2012a). Datainsamlingen skedde dock inte exakt på 

samma sätt varje gång och intervjuarens ovana att intervjua riskerade att färga 

underlaget. Svårigheten för författarna var att bedöma när materialet var mättat, 

informanterna fick dock möjlighet att efter en sammanfattning i samband med intervjun 

att lägga till något eller dementera något som sagts för att säkerställa ett mättat och 

sanningsenligt material (a.a.). Datamättnad betyder att ytterligare datainsamling inte 

tillför studien nya perspektiv (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 

2014). Författarna till studien hade ingen tidigare erfarenhet av intervjustudier vilket har 

kunnat inverka på informationsinsamlingen samt analysen av materialet och detta 

faktum försvagar resultatets tillförlitlighet (Danielsson, 2012b). 

 

Analysen kvalitetssäkrades dels genom att båda författarna var med vid alla intervjuer 

och dels genom att författarna transkriberade datamaterialet själva. Enligt Patton (2015) 

minskar risken för bias om det är flera intervjuare med under samma intervju. 

Ovanstående två åtgärder resulterade i att författarna lärde sig sitt material. Vid 

transkriptionen skrevs intervjuerna ut ordagrant vilket höjer kvaliteten på den insamlade 

datan då risken för den bias som kan uppstå minskar (Polit & Beck, 2012). Båda 

författarna läste även alla transkriptioner ett flertal gånger. Därefter arbetade författarna 

tillsammans med att ta ut meningsenheter, kondenserade meningsenheter, koder, 
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kategorier och subkategorier vilket även det stärker kvaliteten i analysen (Henricson, 

2012). Efter varje steg i analysarbetet diskuterade och reflekterade författarna över 

tankegångarna och abstraktionsnivåerna i aktuellt analyssteg för att optimera 

stringensen i tolkningen av avslutat analyssteg, Polit och Beck (2012) anser att detta 

styrker analysförfarandet. Genom att det latenta innehållet identifierades kunde nivån på 

studien höjas (a.a.). När flertalet informanter oberoende av varandra skildrar ett 

fenomen på samma vis benämns detta för triangulering enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2012). Triangulering kan öka trovärdigheten och till viss del även 

överförbarheten (a.a.).  

 

Författarnas förförståelse kan sänka tillförlitligheten i studien (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012) dock utförde endast den författaren som ej är anställd på aktuell 

akutmottagning alla intervjuer. Informanterna kan dock ha blivit hämmade av att en 

kollega till dem satt med vid intervjuerna om än enbart för att observera. Polit och Beck 

(2012) anser däremot att en erkänd tillit mellan intervjuare och informant kan ge en mer 

personlig och rikare information. Författarna var tydliga med att informera 

informanterna om författarnas tystnadsplikt och hanteringen av insamlat datamaterial 

för att informanterna skulle vara trygga i situationen. Studien följde de forskningsetiska 

principer författarna presenterat tidigare i detta material och studien har ej utgjort en 

etisk risk för informanterna. I analysarbetet reflekterade författarna ett flertal gånger 

över koder, kategorier samt subkategorier i förhållande till transkriptionerna för att 

minimera risken för att förförståelsen skulle färga analysarbetet (Henricson, 2012). 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012) menar att trovärdigheten i resultatet kan 

stärkas när en kontextuell förståelse finns hos författarna vilket det i denna studie 

föreligger genom tidigare redovisad förförståelse. Informationsinhämtningen samt 

bearbetningen av materialet stärker resultatets tillförlitlighet (a.a.). 

 

I en kvalitativ studie är forskaren medskapare till texten då den sker i samspel med 

informanten vilket leder till att studiens resultat inte är oberoende av författarna utan 

författarna är delaktiga i studiens resultat (a.a.). Urvalet av informanter begränsades av 

personalomsättningen på aktuell akutmottagning. Urvalet skedde genom 

bekvämlighetsurval vilket Patton (2015) menar ger en högre risk för olika bias vilket 

författarna var medvetna om. Inklusionskriterie för urvalet av informanter begränsades 

till att informanterna inte hade arbetat mer än ett år på akutmottagningen. Denna gräns 

var rimlig på grund av att introduktionen fortfarande skulle vara aktuell. Detta är en 

gräns som författarna satt efter att diskuterat vilken tidsrymd som kan tänkas vara 

maximal för att minnas upplevelserna kring introduktionen. Exklusionskriterie var att 

informanten hade arbetat mindre än en månad efter introduktionen. Gränsen sattes av 

författarna för att informanten skulle haft tid för att reflektera och relatera till sin 

introduktion. Endast en man var aktuell som informant och denne deltog vilket ökade 

möjligheten att få studiens syfte belyst från ett eventuellt genusperspektiv. 

Urvalsprocessen resulterade i att nästintill 80 % av de möjliga informanterna kom till 

tals. Detta torde öka resultatets giltighet då variationerna av upplevelsen blir beskriven 

av de flesta av de nyanställda sjuksköterskorna under aktuell period. Variationen av 

faktorer som erfarenhet från tidigare kliniskt arbete och ålder var stor vilket stärker 

sannolikheten att få med olika perspektiv på forskningsfrågorna (a.a.). Citat från 

intervjuerna presenteras. Författarnas delaktighet och urvalsprocess stärker resultatets 

giltighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

 

De informanter som deltog i studien var allt från nyutexaminerade sjuksköterskor utan 

varken klinisk erfarenhet eller annan arbetslivserfarenhet till sjuksköterskor med klinisk 
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erfarenhet i 26 år. Detta kan leda till att resultatet blir svårt att överföra (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012) då tidigare klinisk erfarenhet visade sig påverka 

introduktionen i hög grad gällande deras tidigare arbetsområde. Nackdelen med vald 

metod var att insamlat material speglade en liten del av den population som utgörs av 

alla nyanställda sjuksköterskor på landets alla akutmottagningar. Dessutom utfördes 

studien endast på en akutmottagning på grund av kursens tidsbegränsning. Föregående 

två påstående leder då till att materialet kommer att vara svårt att överföra till en större 

population. Med studiens valda metod kommer författarna inte att kunna dra generella 

slutsatser om en större population vilket dock ej var syftet med studien (Danielsson, 

2012b). 

 

7.2 Resultatdiskussion  
Syftet med studien var att undersöka och beskriva hur nyanställda sjuksköterskor 

upplevde introduktionsprogrammet på en specifik akutmottagning. Resultatet besvarar 

syftet med studien då informanterna har beskrivit sin upplevelse av 

introduktionsprogrammet. Huvudresultatet visar att alla informanter upplevde 

introduktionen för kort i förhållande till kunskapsmängden som behövde läras in. 

 Kunskapen var viktig för att kunna utföra ett tillfredsställande arbete på 

akutmottagningen. Den korta introduktionen ledde till känslor som otillräcklighet, 

rädsla och otrygghet. Resultatet svarar således på syftet och frågeställningarna i studien. 

 

Informanterna framhöll att längden på introduktionen var alldeles för kort vilket i 

förlängningen skapade en otrygghet och en upplevelse av osäkerhet i arbetet med 

patienterna. Tidslängden på introduktionsprogrammet hade stor del i utformningen av 

temat att vara oförberedd på det oförutsägbara då informanterna beskrev en situation 

där avsatt tid för introduktionen inte räckte till för att känna sig trygg. Detta på grund av 

att det fanns så mycket att lära och öva inför. Loiseau et al. (2003) visar att 

sjuksköterskor som introduceras på akutmottagningen är i behov av en omfattande och 

kvalitativ inskolning. Här blir då i enlighet med studiens resultat tidslängd på 

introduktionsprogrammet en stor faktor för framgång. Tiden kommer att påverka de 

nyanställdas kunskapsnivå då det kräver tid för att lära sig det som är speciellt för 

akutsjukvård. Tiden kommer också att påverka de nyanställdas upplevelse av arbetet 

och introduktionen då tiden antingen begränsar eller berikar den reflektion som krävs 

vid en stor omställning som att börja på en ny klinik. 

 

Resultatets tema präglas av att sjuksköterskorna upplevde känslan av att befinna sig i en 

miljö där de blivit snabbt introducerade till arbetsuppgifterna och ansvaret som följer 

med dessa. Ansvaret som kommer med arbetsuppgifterna upplevs mer krävande än de 

färdigheterna de besatt. Temat innefattar även att sjuksköterskorna beskriver att de 

söker och behöver erfarenhet i att bedöma och bemöta olika situationer och patienter. 

Organisationen har här ett ansvar att tillgodose tidsbehovet utifrån ett human resource 

perspektiv då stor vikt ligger i att främja ett lärande. Genom att erbjuda tillräckligt med 

tid till inlärning kommer organisationen kunna dra nytta av den kunskap de förmedlat. 

Hälsan för sjukvårdspersonalen blir också påverkad då informanterna beskriver en stress 

på grund av det korta introduktionsprogrammet. Goldstein och Schweikhart (2002) 

stödjer detta då de menar att personalens hälsa, upplevelse samt kunskap kommer att 

gagna organisationen såväl ekonomiskt som det slutgiltiga målet en god och säker vård. 

Endast genom att bli utsatt för eller uppleva situationer kommer erfarenheten att stärkas. 

För att erhålla den kvantifieringen av erfarenheter måste tillräckligt med tid erbjudas. 
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Temat att vara oförberedd på det oförutsedda innefattar upplevelsen av stress hos 

informanterna. En faktor som gav upphov till stress för den nyanställda sjuksköterskan 

var hur väl förväntan på arbetsuppgifterna och ansvar stämde överens med de faktiska 

arbetsuppgifterna, när dessa var samstämmiga med varandra upplevdes en trygghet. Det 

fanns en oklarhet i vad kollegor till den nyanställda förväntade sig av denne därav blev 

det ett gap som skapade stress. Parker, Giles, Lantry och McMillan (2014) stödjer detta 

då de visar att de nyanställda sjuksköterskorna ofta upplever att de inte hade tillgång till 

adekvat information för att utföra ett tillfredsställande arbete vilket är förekommande 

också på andra arbetsplatser. Arbetsplatsen måste tillhandahålla tillräcklig information 

och organisation kring introduktionen för att sjuksköterskan skall kunna bedriva en 

säker vård. 

 

I kategorin yttre påverkansfaktorer framkom det att en positiv kontakt med handledaren 

skapade trygghet och ett klimat där den nyanställda sjuksköterskan erhöll goda 

möjligheter till inlärning. Introduktionens kvalitet speglade till stor del handledarens 

engagemang och pedagogiska förmåga. Detta är en nyckel till ett effektivt 

introduktionsprogram. De som är ansvariga för programmet och handledarna behöver 

vara goda pedagoger samt har kunskap om arbetet inom akutsjukvård. Att handledarna 

som hade direkt kontakt med de nyanställda sjuksköterskorna fanns tillgängliga under 

en längre tid samt bidrog till kontinuitet var av stor vikt. I stort sett samma resultat visar 

även Loiseau et al. (2003). Även Benner (1984/1993) visar på att det är med en tydlig 

handledning som den nyanställda sjuksköterskan kommer att utvecklas från den novis 

som de var. Stort fokus bör i introduktionsprogrammet läggas på pedagogik och 

engagemang från handledaren för att skapa möjligheter till inlärning och en stödjande 

struktur runt den nyanställda sjuksköterskan. 

 

I subkategorin informationens påverkan på upplevelsen av introduktionen beskrivs en 

brist på information relaterat till de arbetsuppgifterna de skulle utföra. Bristen på 

information och kunskap skapade en stress och en minskad självkänsla. Vilket även 

Ortiz (2016) finner hos nyanställda. Dock finner Lakanmaa et al. (2014) att 

nyutexaminerade sjuksköterskor skattar sin kunskap högre än vad som kan påvisas 

genom tester. Detta visade inte resultatet i studien på där även personer med erfarenhet 

av kliniskt arbete var inkluderade. Det kan bero på en insikt om den faktiska 

kunskapsnivån som sjuksköterskorna hade relaterat till arbetsuppgifterna. Detta kan 

vara kopplat till informanternas insikt om situationen. De kan då ha hunnit reflektera 

över sin situation efter introduktionsprogrammet samtidigt som programmet fanns färskt 

i deras minne. Informationsbristen som upplevs av informanterna bör vara en 

prioritering från organisationen för att kunna bedriva en säker vård. Sjuksköterskan är 

här beroende av organisationen för att utvecklas och utföra ett gott arbete. 

 

Kategorin inre upplevelser visar på en organisation där de nyanställda sjuksköterskorna 

inte upplever att de är trygga i mötet med akut sjuka patienter. Upplevelsen av att inte 

behärska de situationer som kan uppkomma på akutmottagningen skapade otrygghet 

och otillfredsställelse för de nyanställda sjuksköterskorna.  Det är viktigt att 

sjuksköterskor känner sig trygga på sin arbetsplats då det leder till en tillfredsställelse 

samt att nyanställda sjuksköterskor är förberedda på arbetet med akut sjuka patienter. 

Ekman och Norberg (2013) visar att den vårdande sjuksköterskan behöver känna sig 

trygg för att kunna möta patienten och i förlängningen för att båda ska kunna bekräftas i 

mötet. Detta möte resulterar då i en positiv spiral där både patient och sjuksköterska 

gagnas. Otillfredsställelsen kan leda till stress, ökade sjukskrivningar och högre 

personalomsättning vilket påvisats i flera studier (Morphet, Considine & McKenna, 
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2011; Patterson et al., 2010; Pineau Stam, Spence Laschinger, Regan & Wong, 2015; 

Winters, 2016). Ur ett human resource perspektiv bör trygghet för den nyanställda vara 

ett stort fokus och adresseras med insikt om orsaker till otryggheten. Detta kommer att 

leda till att organisationen kan uppfylla sina mål vilket är en säker, effektiv och rättvis 

vård. Sjuksköterskan är i behov av trygghet för att kunna utföra ett gott arbete vilket 

dessutom inger trygghet hos patienten. Organisationen har här ett ansvar att skapa 

trygghet. 

 

I resultatet framkom det att de nyanställda sjuksköterskorna upplevde en stress över att 

börja arbeta på akutmottagningen. Stressen förklarades av en låg kunskapsnivå, 

patientrelaterade svårigheter och organisationens struktur vilket stöds av tidigare 

forskning (Yang et al., 2001). Personal som upplever en hög stressnivå är dessutom 

mindre produktiva och upplever en negativ hälsa (Danna & Griffin, 1999). Detta styrker 

ett resonemang med human resource som perspektiv och visar på organisationens 

ansvar för arbetstagarna. Organisationen bör således fokusera på arbetstagarnas hälsa, 

upplevelser och skapa en tydlig transparent ledning vilket även Goldstein och 

Schweikhart (2002) samt Palmieri et al. (2010) påvisar. 

 

Subkategorin förväntningar på introduktionen visar att den första tiden som nyanställd 

sjuksköterska präglas av en upplevelse av chock. Detta beror enligt informanterna delvis 

på de höga förväntningar som de själva och organisationen ställer på dem. Resultatet i 

studien visar att informanternas förväntningar ej uppfyllts och det kan leda till ett sämre 

självförtroende och en rädsla av att agera felaktigt. Detta resultat återfinns bland annat i 

studien av Winslow et al. (2009). Enligt Patricia Benner (1984/1993) behöver en 

sjuksköterska tidigt i sin utveckling klara ramverk att ta stöd i vilket organisationen har 

ansvar för inom human resource perspektivet. Organisationen behöver vara tydlig med 

förväntningar och de ramar som finns kring en introduktion för att motverka den 

negativa effekt som kan komma med ouppfyllda förväntningar. 

 

I kategorin hantering av situationen uttryckte informanterna att det fanns en skillnad 

mellan det som krävdes av dem och den kunskap de hade med sig sedan tidigare. Sättet 

de hanterade detta var att förlita sig på kollegor för stöd. Tillvägagångssättet gjorde det 

svårt för den nyanställda sjuksköterskan att fylla sin roll i organisationen som vårdare 

då det krävs att man aktivt eftersöker och tillägnar sig den kunskap och tränar den 

färdighet som behöver tillämpas. Målet för sjukvården som organisation samt 

individerna i organisationen är att patienten får en individanpassad och säker vård. Det 

är då viktigt att organisationen skapar förutsättningar för att individen ska kunna erhålla 

den kunskap som behövs för att klara av arbetsuppgifterna. Goldstein och Schweikhart 

(2002) styrker detta resonemang och menar att organisationen har ett ansvar att skapa 

förutsättningar för att individen skall kunna uppfylla organisationens mål. 

Organisationen skapar dessa förutsättningar på bästa sätt enligt human resource teorin 

genom att främja ett medbestämmande för att motivera den nyanställda sjuksköterskan. 

Således bör organisationen lägga stor vikt vid möjligheter till utveckling och innehållet i 

introduktionen för att kunna tillgodose sjuksköterskans färdigheter, vilket kommer att 

vara ett steg i att uppfylla det gemensamma målet som även Palmieri et al. (2010) 

påvisar. 

 

Förbättring av introduktionen som kategori speglar informanternas förslag till en 

förbättrad introduktion. Informanterna söker en mer innehållsrik informationsmängd 

samt mer tid för såväl träning som instudering. Här önskar informanterna en grundlig 

och tydlig introduktion på grund av att deras arbetsuppgifter är nya för dem. Det 
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informanterna beskrev stämmer väl överens med Patricia Benners modell om utveckling 

där en sjuksköterska kan gå ifrån att vara på ett högre stadie i utvecklingsstegen till att 

vara novis när kontexten för yrkesrollen ändras (Benner, 1984/1993). För att 

organisationen skall kunna möta sina mål kommer det vara väsentligt enligt human 

resource perspektivet att verka för att sjuksköterskan skall utvecklas från novis till en 

högre grad av kompetens. Organisationens mål bör således vara att främja att 

sjuksköterskan utvecklas och lever upp till sin potential vilket stöds av Palmieri et al. 

(2010). För att säkerställa en god introduktion samt ett medbestämmande vilket leder till 

en mer motiverad arbetstagare bör organisationen värdera upplevelsen av 

introduktionsprogrammet högt och verka för förändringar i förslagens riktning. 

 

Resultatet visar att en stödjande miljö som främjar utvecklingen och upplevelsen för 

nyanställda sjuksköterskor är beroende av organisationens och kollegors bemötande. 

Informanterna beskriver en organisation där strukturen för ett tryggt bemötande inte 

finns. Handledningen som de nyanställda sjuksköterskorna har haft har fungerat med 

varierande grad och har i viss mån haft stora positiva effekter på upplevelsen av 

introduktionen. Enligt studier kring hur utformningen av ett introduktionsprogram bör 

vara för att fungera såväl kostnadseffektivt och som en inverkan på patientsäkerheten 

bör det finnas en tydlig stödjande struktur (Kingsnorth-Hinrichs, 2009; Loiseau et al., 

2003). För att nå målen för organisationen behöver här ett introduktionsprogram formas 

i enlighet med behovet från de nyanställda sjuksköterskorna för att skapa såväl trygghet 

som en god vård. 

 

Informanterna beskrev i intervjuerna att det var ett stort ansvar att börja arbeta 

självständigt. De uttryckte ett behov av feedback från kollegor och en tillåtande 

arbetsmiljö, vilket är viktigt för att den nyanställda sjuksköterskan ska få ett gott 

självförtroende i sin yrkesroll och utvecklas. Självförtroendet blir en central del i 

hanteringen av den utmanande situationen som följer den nya arbetsrollen och i 

utvecklingen från novis till expert. I studien av Wangensteen, Johansson och Nordström 

(2008) framkom det snarlika resultat. Ovanstående resonemang bör främjas av 

organisationen så att patienten skall få ett bra omhändertagande vilket de har rätt till 

både vårdetiskt och enligt Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763). Att främja 

självförtroendet hos nyanställda sjuksköterskor blir således ett sätt att bedriva en säker 

vård. 

 

Nyutexaminerade sjuksköterskor ställs inför stora utmaningar i den yrkesroll de skall 

träda in i. Enligt resultatet i studien återfanns det som påverkade de nya 

sjuksköterskornas upplevelse av att vara nyanställd både inom organisationen som 

mellan personalen på arbetsplatsen. Här har organisationen ett ansvar att uppbringa bra 

förutsättningar för att de nyanställda sjuksköterskorna ska lära sig de nya 

arbetsuppgifterna samt skapa ett gott omhändertagande av de nya sjuksköterskorna 

vilket stöds av Pineau Stam et al. (2015). Organisationen har här mycket att vinna på att 

uppmärksamma de upplevelser som de nyanställda sjuksköterskorna har av 

introduktionsprogrammet och den första tiden i självständigt arbete. Organisationen 

förlorar inte bara potentiell god kunskap och erfarenhet utan också ekonomiskt då 

omsättningen av sjuksköterskor blir högre. Genom att adaptera ett human resource 

perspektiv med inriktning mot high commitment/high involvement på utformningen av 

de delar som den nyanställda sjuksköterskan kommer i kontakt med under den första 

tiden gagnas såväl organisation som den individuella sjuksköterskan. Organisationen 

har här en möjlighet att påverka upplevelsen positivt genom att information skall finnas 

tillgänglig för den som behöver det, ge inflytande till sjuksköterskan, skapa och ge stöd 
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i situationer som är svårhanterade och att skapa en miljö inom vilket det är möjligt att 

lära och utvecklas inom sin yrkesroll vilket även Pineau Stam et al. (2015) samt Spivak, 

Smith och Logsdon (2011) visar. Detta kan komma att leda till mindre kostnader 

relaterat till en minskad personalomsättning samt en säkrare kvalitativ vård för patienten 

(Pineau Stam et al., 2015). 

 

8 Slutsats 
Introduktionen på akutmottagningen upplevs oförberedande för de nyanställda 

sjuksköterskorna vilket skapar mindre bra förutsättningar för nyanställda sjuksköterskor 

att axla det vårdande ansvar och utveckling som följer med rollen som sjuksköterska. 

Komplexiteten och mångfalden i arbetsuppgifterna som ska introduceras för nyanställda 

sjuksköterskor kräver en introduktion som är anpassad efter de nyanställdas behov. De 

nyanställda sjuksköterskorna upplever att introduktionen behöver vara längre i tid samt 

innehålla mer medicinska kunskaper och kunskap om mer oförutsägbara händelser för 

att bereda de nyanställda sjuksköterskorna den grundtrygghet som krävs för att 

utvecklas från novis.  

 

Utifrån studiens resultat finns det möjlighet att utveckla ett introduktionsprogram för 

nyanställda sjuksköterskor på akutmottagningen. Det nya introduktionsprogrammet bör 

omfatta mer utbildning inom områdena medicinsk kunskap, medicinteknik samt 

extraordinära rutiner. Utformningen av introduktionsprogrammet bör präglas av 

kontinuitet gällande placeringen på de förekommande vårdspecialiteterna på 

akutmottagningen. Introduktionsprogrammet behöver öka i sin omfattning för att alla 

dessa aspekter ska kunna tillgodoses. Studiens resultat bör kunna ses som ett bidrag vid 

en förändring av introduktionsprogram på akutmottagningen. En förändring som kan 

leda till en mer stabil organisation som bedriver en god, ekonomisk och säker vård. 

Vidare forskning behövs inom området för att möjliggöra en bra introduktion för 

sjuksköterskor samt i slutänden ett bra omhändertagande av patienter. Forskning över 

tid samt en värdering av prestanda kan komma att påvisa förtjänster och brister med 

introduktionsprogrammet. Vidare kvalitativ forskning kommer att kunna belysa 

upplevelsen angående ett reviderat introduktionsprogram. Forskning bör dessutom ske 

på mer än en akutmottagning för att skapa en klarare bild över introduktionsprogram i 

Sverige. Kvantitativ forskning kan tillföra ett underlag för att belysa eventuella 

kunskapsbrister hos nyanställda sjuksköterskor. Den kvantitativa forskningen bör 

således involveras i revideringen av introduktionsprogram. Introduktionen av 

nyanställda sjuksköterskor bör ses som en kontinuerlig process som förhåller sig till 

forskningen då arbetsuppgifter, arbetsmiljö och förkunskaper är i ständig utveckling. 
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Bilaga B Informationsbrev 
Linnéuniversitetet Växjö 

Introduktion för nyanställda 

Informationsbrev om studien med syftet att undersöka och beskriva hur nyanställda 

sjuksköterskor på akutmottagningen upplevde introduktionen. På magisternivå. 

Studien görs med bakgrund av att som nyanställd sjuksköterska kan man känna en stress 

över att börja arbeta. Introduktionen som erbjuds kan då ha effekt på stressen och vi vill 

undersöka dina upplevelser av introduktionen för att finna en god lösning i framtiden. 

Du tillfrågas då du är anställd inom ett år och har arbetat mer än en månad. 

Informationen har vi fått genom att vi är kollegor. 

Studien genomförs med intervjuer där du fritt skall svara på frågor kring ämnet och 

samtala med oss som studenter. Därefter analyserar vi materialet och du behöver inte 

göra mer än så. 

Risker med deltagande i studien ser vi som minimala eftersom vi inte registrerar 

persondata. 

Fördelar med deltagande i studien kan finnas då du reflekterar över ditt egna lärande. 

Hanteringen av data och sekretess kommer att vara stringent då ingen persondata 

registreras. Innehållet i intervjuerna samt transkriberingen och presentationen av 

materialet kommer att vara anonymt. 

Resultatet av studien presenteras i form av en magisteruppsats vid Linnéuniversitetet. 

Deltagandet i studien är frivilligt och du kan när som helst avbryta utan närmare 

motivering. 

Ansvariga för studien är: Björn Erfors (student), Angelica Flyckt (student) och Marie 

Kirsebom (handledare). 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

Björn Erfors 

Tele: 0735654333 

e-post: be222de@student.lnu.se 

Angelica Flyckt 

Tele: 0706093396 

e-post: af222vc@student.lnu.se 

Marie Kirsebom 

e-post: marie.kirsebom@lnu.se 
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Bilaga C Samtyckesblankett 
Jag har tagit del av informationen om studien “Introduktion för nyanställda 

sjuksköterskor på en akutmottagning kvalitativ intervjustudie”, fått tillfälle att ställa 

frågor, fått dem besvarade och samtyckt till deltagande. 

Jag har även fått information om att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst 

kan avbryta min medverkan utan att ange orsak.   

_________________________________________________________ 

Underskrift av forskningsperson 

_________________________________________________________ 

Namnförtydligande, ort, datum 

_________________________________________________________ 

Underskrift av informationsgivare 
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Namnförtydligande, ort, datum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

IV 

Bilaga D Intervjuguide 
Intervjuguide 

Studien syftar till att undersöka och beskriva hur nyanställda sjuksköterskor på 

akutmottagningen upplevde introduktionen. 

Har du läst informationsbrevet? 

Har du fyllt i samtyckesblanketten? 

Deltagandet är frivilligt och du får avbryta när du vill 

Vi är nybörjare på att intervjua så är det något eller någon fråga som är oklar får du 

gärna fråga oss. 

Hur gammal är du? 

Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 

Har du jobbat inom vården tidigare och i så fall med vad? 

Vad är dina spontana tankar kring ämnet? 

Huvudfrågor: 

1 Huruvida nyanställda sjuksköterskor upplever introduktionen på akutmottagningen 

inom medicinteknik 

Kan du beskriva hur introduktionen och innehållet i introduktionen såg ut gällande 

medicinteknik? 

Saknade du något i introduktionen gällande medicinteknik? 

Hur upplevdes det att börja arbeta själv gällande medicinteknik? 

2 Huruvida nyanställda sjuksköterskor upplever introduktionen på akutmottagningen 

inom avdelningsrutiner. 

Kan du beskriva hur introduktionen och innehållet i introduktionen såg ut gällande 

avdelningsrutiner? 

Saknade du något i introduktionen gällande avdelningsrutiner? 

Hur upplevdes det att börja arbeta själv gällande avdelningsrutiner? 

3 Huruvida nyanställda sjuksköterskor upplever introduktionen på akutmottagningen 

inom medicinsk kunskap 

Kan du beskriva hur introduktionen och innehållet i introduktionen såg ut gällande 

medicinsk kunskap? 

Saknade du något i introduktionen gällande medicinsk kunskap? 

Hur upplevdes det att börja arbeta själv gällande medicinsk kunskap? 

4 Huruvida nyanställda sjuksköterskor upplever innehållet i introduktionen på 

akutmottagningen inom de olika specialiteterna 

Hur gick introduktionen till gällande kirurgi? 

Hur upplevdes det att börja arbeta på kirurgsidan på akutmottagningen? 



  
 

V 

Saknade du något gällande kirurgi i introduktionen? 

Hur gick introduktionen till gällande medicin? 

Hur upplevdes det att börja arbeta på medicinsidan på akutmottagningen? 

Saknade du något gällande medicin i introduktionen? 

Hur gick introduktionen till gällande ortopedi? 

Hur upplevdes det att börja arbeta på ortopedisidan på akutmottagningen? 

Saknade du något gällande ortopedi i introduktionen? 

5 Huruvida nyanställda sjuksköterskor upplever introduktionen på akutmottagningen 

inom extraordinära rutiner såsom HLR, MIG, brand trauma. 

Kan du beskriva hur introduktionen och innehållet i introduktionen såg ut gällande 

extraordinära rutiner? 

Saknade du något i introduktionen gällande extraordinära rutiner? 

Hur upplevdes det att börja arbeta själv gällande extraordinära rutiner? 

6 Huruvida nyanställda sjuksköterskor upplever introduktionen tillfredsställande mot 

förväntat innehåll. 

Vad hade du för förväntningar? 

Hur uppfylldes dessa förväntningar? 

Följdfrågor som skall användas: 

Om du saknade något och det fanns en informationsbrist. Hur inskaffade du den 

saknade informationen? 

Fick du tillfälle att söka information under introduktionen? 

Fanns möjligheten att du kunde lära dig själv och i så fall kan du beskriva den eller 

varför det inte fanns den möjligheten? 

Hur upplevde du längden på inskolningen? 

Hur var kontakten med din/dina handledare? 

Vad gjorde att du kunde/ inte kunde fråga om information? 

Kan du beskriva hur olika handledare påverkar introduktionen? 

Kan du beskriva om det är viktigt med kontinuitet i handledningen, att gå med samma 

handledare? 

Hur upplevde du häftet du fick under introduktionen? 

Är det något du tycker vi har missat i intervjun? 

Är det något mer du skulle vilja ta upp? 

Följdfrågor att använda: 

Kan du beskriva vad du menade med det? 

Kan du utveckla det du sa? 



  
 

VI 

På vilket sätt? 

Efter intervjun tackas för deltagandet 

 


