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SAMMANFATTNING 
 
Sjuksköterskan får efter avslutad sjuksköterskeutbildning och mottaget examensbevis sin 
legitimation av Socialstyrelsen vilket medför ett omfattande ansvar och är en förutsättning för 
att få arbeta inom hälso- och sjukvård. Sjuksköterskeutbildningen idag fokuserar till större 
delen på teori och mindre del på praktisk utbildning jämfört med förr. Det ställs allt högre 
krav på sjuksköterskans teoretiska såväl som praktiska yrkeskunnande och samtidigt 
försvinner landets traineeutbildningar och bredvidgången för nyutbildade och nyanställda 
kortas ned. Syftet med studien var att undersöka och beskriva om det föreligger en osäkerhet i 
yrkesrollen hos nyutbildade sjuksköterskor. En kvantitativ ansats med enkät som 
datainsamlingsmetod användes för att undersöka om en större grupp nyutbildade 
sjuksköterskor kände osäkerhet i sin yrkesroll. Resultatet visade att sjuksköterskorna över lag 
varit nöjda med den bredvidgång de fått och att kvaliteten är viktigare än den tid de gått 
bredvid. Sjuksköterskorna ansåg att mentorer är viktiga och stöd från medarbetare 
betydelsefullt för upplevelsen av trygghet i den nya yrkesrollen. Informanterna hade höga 
krav på sig själva som nyutbildade och var rädda för att begå misstag samtidigt som ett högt 
arbetstempo bidrog till osäkerhet. Sjuksköterskorna efterlyste mer medicinska kunskaper från 
utbildningen och mer praktik i utbyte mot mindre vårdvetenskap och omvårdnad.  
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INLEDNING 
 
Genom den förändring som svensk hälso- och sjukvård har genomgått och fortfarande 
genomgår har kraven på sjuksköterskorna ökat betydligt. Några anledningar till detta är att 
den teknologiska och medicinska utvecklingen går framåt vilket kräver specialisering av 
sjuksköterskorna. Befolkningen i Sverige blir allt äldre och kräver mer sjukvård vilket också 
ställer högre krav på sjuksköterskorna. Patienterna vill idag förutom att bli erbjudna en säker 
och god vård med hög kvalitet, även ges möjlighet till valfrihet, medinflytande och 
delaktighet. Samtidigt som det görs besparingar och nedskärningar inom hälso- och 
sjukvården sker det på samma gång en effektivisering, något som innebär ökad utveckling och 
forskning inom omvårdnad. Välutbildade sjuksköterskor med hög kompetens är viktigt för att 
bedriva en god och kostnadseffektiv vård (Björkström, 2005). 
 
 

BAKGRUND 
 
Sjuksköterskeutbildningen och sjuksköterskeyrket genom tiderna 
Svensk sjuksköterskeförening fick år 1919 igenom kravet på att utbildningen skulle bli tvåårig 
(Linder, 1999). Perioden mellan åren 1916 till 1966 var den medicinska vetenskapen i fokus 
och sjuksköterskans yrke utmärktes av den praktiska kunnigheten och var underordnad 
läkaren. Under 1940-talet utvecklades den medicinska tekniken som då stod i centrum och 
patienterna kom i skymundan. Sjuksköterskeyrket blev också jämställt andra yrken och sågs 
inte längre som ett kall (Bentling, 1998). Sjuksköterskor fick först år 1957 yrkestiteln 
legitimerad sjuksköterska efter att ha avslutat utbildningen med godkända betyg (Jorfeldt, 
2004). År 1964 kom även samhälls- och beteendevetenskapen in som en del i utbildningen 
och den medicinska vetenskapen fick stå tillbaka allt mer. En viktig del i utbildningen var att 
studenterna skulle få ökad förståelse för patienten, som istället för sina sjukdomar, skulle vara 
i fokus. Under en tioårsperiod från mitten av 1960-talet började den objektiva synen på 
patienten ifrågasättas allt mer och synen på patienten som medmänniska började ta form 
(Bentling, 1998).  
 
År 1977 genomfördes en reform som radikalt förändrade sjuksköterskeutbildningen till att bli 
en högskoleutbildning med krav på forskning och vetenskap (Bentling, 1998). Fram till den 
nya reformen infördes hade också utbildningarna fokuserat mer på teori än praktik där 
anatomi/fysiologi, mikrobiologi och farmakologi haft stort del i utbildningarna (Linder, 
1999). Den gamla lärlingsmodellen upphörde också eftersom den inte uppfyllde högskolans 
krav på teoretisk kunskap med vetenskaplig grund (Jorfeldt, 2004). Syftet med 
högskolereformen var att främja utvecklingen inom hälso- och sjukvården med avsikt att 
förbättra villkoren för patienten. Sjuksköterskan fick då också ett nytt karaktärsämne, 
omvårdnad, vilket Linder (1999) beskriver vara vårdandet i sig men också ett eget 
forskningsområde. Sjuksköterskans profession stärktes också i samband med det nya 
ämnesområdet vilket bidrog till att hennes roll som underordnad läkaren tonades ned. Den 
tidigare accepterande och undergivna sjuksköterskan blev istället självständig och vågade 
göra sin röst hörd, vilket var angeläget eftersom hon nu fattade egna beslut och hade ett mer 
omfattande patientansvar (Bentling, 1998). Patienten skulle ses utifrån en helhetssyn och 
visas större medmänsklighet och dessutom betraktas som en i vårdteamet (Linder, 1999).  
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Sjuksköterskeutbildningen idag 
Sjuksköterskeutbildningen jämställdes år 1993 med övrig högskoleutbildning genom att den 
blev treårig och motsvarade 120 högskolepoäng (Bentling, 1998). Den svenska 
sjuksköterskeutbildningen är idag anpassad enligt vissa EU-direktiv vilket innebär att 
utbildningen ska omfatta minst tre år och ska till hälften utgöras av klinisk utbildning (Jahren 
Kristoffersen, 1998). Klinisk utbildning innebär att studenten lär sig teorisk kunskap såväl 
som färdigheter och förhållningssätt inför den framtida yrkesrollen. Syftet med den kliniska 
utbildningen är att studenten ska få möjlighet att pröva, tillämpa och knyta an sina teoretiska 
kunskaper men också för att öva på och förbättra sina praktiska kunskaper. Den kliniska 
utbildningen innebär att studenten formar en yrkesidentitet (Mogensen, Thorell Ekstrand & 
Löfmark, 2006). Sjuksköterskeutbildningen idag leder till en yrkesexamen och vid många 
universitet och högskolor också till en kandidatexamen (Socialstyrelsen, 2005). 
 
Karaktärsämnet i sjuksköterskeutbildningen är vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad 
på 60 poäng. Sjuksköterskeutbildningen vid Växjö universitet omfattar 30 poäng 
yrkesspecifika studier. I utbildningen ingår också 25 poäng medicinsk vetenskap samt 5 
poäng som valbar kurs (Programbeskrivning, sjuksköterskeutbildningen Växjö universitet, 
2004). Vårdvetenskapen som ämne är integrerad i såväl teori som praktik, vilket löper som en 
röd tråd genom hela sjuksköterskeutbildningen (Ekebergh, 2001).  
 
Vårdvetenskap är kärnämnet i sjuksköterskeutbildningen och beskriver vad vård är och hur 
god vård bör ombesörjas. Fokus för vårdvetenskapen är patienten vilket innebär att den inte 
bara riktar sig till sjuksköterskor utan även till andra yrkesgrupper som arbetar inom hälso- 
och sjukvård. Omvårdnadsvetenskapen är mer inriktad på sjuksköterskans arbete och hennes 
yrkesroll (Wiklund, 2003).  
 
Sjuksköterskans yrkesansvar 
Sjuksköterskeutbildningen ska enligt högskolelagen (1992: 1434) vila på vetenskaplig grund 
och beprövad erfarenhet där forskning, utveckling och utbildning ska vara verksamhetens 
kärna. Kraven för att erhålla sjuksköterskeexamen är bland annat att studenten ska förfoga 
över den kunskap och skicklighet som behövs för att självständigt kunna arbeta inom hälso- 
och sjukvården. Studenten ska även uppfylla de mål respektive högskola eller universitet tagit 
beslut om (SFS 1992: 1434). Nyutexaminerade sjuksköterskor kan efter att de mottagit 
examensbevis ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Legitimationen är en förutsättning 
för att få arbeta som sjuksköterska. Hälso- och sjukvårdslagen (1982: 763) är i första hand till 
för att beskriva arbetsgivarens ansvar men innefattar även hälso- och sjukvårdspersonalens 
skyldigheter. 
  
För att förtydliga sjuksköterskans profession och yrkesområde har Socialstyrelsen (2005) givit 
ut en kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Kompetensbeskrivningen 
innehåller rekommendationer med avseende på den legitimerade sjuksköterskans 
yrkeskunnande, kompetens och förhållningssätt. Syftet med kompetensbeskrivningen är att 
precisera och förtydliga sjuksköterskans yrkeskunskaper för hur hon ska bedriva god och 
säker patientvård. I kompetensbeskrivningen beskrivs att sjuksköterskans område är 
omvårdnad i teori och praktik, forskning, utveckling och utbildning samt ledarskap. 
Sjuksköterskan ska i sitt yrke vara väl medveten om sitt etiska förhållningssätt samtidigt som 
det är grundläggande att se patienten utifrån ett helhetsperspektiv i alla vårdrelationer 
(Socialstyrelsen, 2005). 
 



 3 

År 1953 antogs för första gången en etisk kod för sjuksköterskor som omarbetats, senast år 
2000. Koden som är internationell har översatts av Svensk sjuksköterskeförening och dess 
intention är att få sjuksköterskor såväl nationellt som internationellt, att handla på ett 
samstämmigt sätt så att sociala värderingar och behov som finns eftersträvas. Sjuksköterskan 
har enligt koden ett ansvar i att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra 
lidande då bot inte kan erbjudas (Svensk sjuksköterskeförening, 2002).  
 
I lagen om yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvården (SFS 1998: 531), framgår det att 
sjuksköterskans arbete skall grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet samt att patienten 
ska få professionell och god vård. Sjuksköterskan ska verka för att främja hälsa samt 
identifiera och förebygga eventuella hälsorisker hos patienten. Det ingår också att identifiera 
och bedöma de resurser patienten förfogar över samt stimulera och stödja förmågan till 
egenvård. Sjuksköterskan ska självständigt kunna tillämpa och dokumentera 
omvårdnadsprocessens olika steg vilka innefattar att göra bedömningar, 
omvårdnadsdiagnostisera, omvårdnadsordinera, planera, genomföra och utvärdera patientens 
totala omvårdnad. Legitimerad sjuksköterska inom hälso- och sjukvård har enligt 
patientjournallagen (1985: 562) skyldighet att föra patientjournal där uppgifter om patienten 
ska dokumenteras. Vid behov ska hon kunna hantera förändringar i patientens tillstånd. 
Läkemedel ska hanteras och administreras enligt tillämpade farmakologiska kunskaper. Det 
ingår i yrket att undervisa och ge väl anpassad information till patienter men också till 
anhöriga. Medicintekniska produkter ska av sjuksköterskan hanteras på ett säkert sätt utifrån 
föreskrifter och rutiner som finns. Sjuksköterskan har en koordinerande roll i arbetsteamet 
som innefattar förmågan att kunna leda, prioritera, fördela och samordna omvårdnadsarbetet 
hos medarbetare kring patienten (Socialstyrelsen, 2005).   
 
Introduktionens ändamål 
Introduktion för nyutbildade och nyanställda sjuksköterskor har till syfte att underlätta 
övergången till den nya arbetsplatsen med kollegor och miljö samt de nya arbetsuppgifterna. 
En individuellt anpassad introduktion bör eftersträvas då det innebär möjlighet att ge varje 
sjuksköterska den tid som hon behöver för att komma in i arbetsuppgifter och rutiner. 
Sjuksköterskan tilldelas ofta en handledare eller mentor på arbetsplatsen i syfte att ha någon 
mer erfaren att tillgå för att fråga och få stöd. Introduktionen har också som ändamål att 
underlätta och verka för att sjuksköterskan självständigt ska kunna bedriva god och säker 
omvårdnad (Danielsson, 1998). Nyutexaminerad sjuksköterska får i sin introduktion gå 
bredvid en mer erfaren sjuksköterska. Tiden för denna bredvidgång varierar och den 
nyutbildade sjuksköterskan ska då inte ingå i den ordinarie personalgruppen (Socialstyrelsen, 
2002).  
 
Arbetsgivaren ansvarar för att sjuksköterskorna har den kompetens som behövs för att hög 
vårdkvalitet ska uppnås och de bör därmed eftersträva att erbjuda god introduktion 
(Danielsson, 1998). I Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1995: 15) om kompetenskrav för 
tjänstgöring som sjuksköterska och barnmorska, beskrivs att allt högre krav ställs på hälso- 
och sjukvården i takt med att verksamheten hela tiden står under utveckling men också på 
grund av de begränsade ekonomiska tillgångar som finns. Detta ställer i sin tur krav på 
arbetsgivaren som ska se till att personalen har den kompetens som krävs. Nyutbildade 
sjuksköterskor behöver i sin första anställning ges god bredvidgång för att få möjlighet att 
träna sina färdigheter innan mer krävande uppgifter utförs (Socialstyrelsen, 2005).    
 
I artikeln ”Tji trainee” som gavs ut av Vårdfacket år 2006, skrivs det att flera av landets 
traineeutbildningar läggs ner då rekryteringsbehovet idag inte längre är lika stort. 
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Utbildningarna startades med syfte att locka sjuksköterskor, men också för att ge stöd i den 
nya yrkesrollen eftersom många nyutbildade känner sig osäkra inför sina arbetsuppgifter. 
Eftersom traineeprogrammen innebär stora kostnader för sjukhusen har en del sjukhus runt 
om i landet utvecklat andra former av stöd till exempel personliga handledare och 
kompetensutvecklingsprogram. 
 
Tidigare forskning 
Socialstyrelsen genomförde på uppdrag av regeringen en undersökning av nyutbildade 
sjuksköterskors yrkeskunskaper, som år 2002 redovisades i rapporten ”Översyn av 
nyutexaminerade sjuksköterskors yrkeskunnande och kompetens i förhållande till hälso- och 
sjukvårdens behov”. Rapporten beskriver de synpunkter Socialstyrelsen fått från olika 
verksamheter ute i landet med avseende på nyutbildade sjuksköterskors otillräckliga 
yrkeskunskaper. Intervjuer har gjorts runt om i landet med nyutexaminerade sjuksköterskor, 
arbetsledare samt arbetsgivare för att utforska var och ens uppfattning om nyutbildade 
sjuksköterskors yrkeskunskaper. Arbetsgivarnas åsikter angående nyutbildade sjuksköterskors 
otillräckliga yrkeskunskaper skiljde sig åt i landet. Arbetsledarna har över lag en positiv syn 
men anser att det finns vissa bristfälliga kunskaper. De nyutbildade sjuksköterskorna uppvisar 
en bild som stämmer överens med arbetsledarnas åsikter, men de känner sig mer osäkra i 
yrkesrollen än vad arbetsledarna upplever dem vara. De bristfälliga yrkeskunskaperna består i 
att utföra behandlingar, hantera diverse teknisk utrustning och övervaka patienter. De 
upplever svårigheter med att informera och undervisa såväl patienter som anhöriga samt att 
hantera rollen som arbetsledare. Sjuksköterskorna anmärker på att vissa utbildningar inte kan 
tillgodose praktik inom både kirurgi- och medicin utan att studenterna måste välja område. 
Som förslag hade sjuksköterskorna att minska vissa teoretiska delar i utbildningen för att ge 
plats åt mer praktik, förlänga utbildningen eller införa en allmäntjänstgöring. Arbetsledarna 
och sjuksköterskorna lämnar olika uppgifter om hur lång introduktion och bredvidgång som 
givits. Sjuksköterskorna uppgav i snitt att de fått tolv dagar medan arbetsledarna angav två till 
fyra veckor. Som förslag till förbättring menar Socialstyrelsen att införande av 
allmäntjänstgöring under sex månader följt av ett nationellt kunskapsprov, skulle 
vidareutveckla den nyutbildade sjuksköterskans yrkeskunskaper (Socialstyrelsen, 2002).  
 
 

PROBLEMFORMULERING 
 
Då vi själva går sjuksköterskeutbildningen och snart examineras har tankar väckts kring hur 
vi kommer att känna oss i vårt yrke som sjuksköterskor. Vår upplevelse är att det idag är 
många nyutbildade sjuksköterskor som känner sig mer eller mindre osäkra i sin yrkesroll. Vi 
vill få en inblick i hur det ser ut hos en större grupp nyutexaminerade sjuksköterskor och 
undersöka om vårt antagande stämmer. Eftersom större delen av dagens 
sjuksköterskeutbildning fokuserar på teori och en mindre del på praktik, finns funderingar 
kring om nyutbildade sjuksköterskor upplever att deras kliniska yrkeskunskaper är tillräckliga 
för att svara mot de krav som ställs på dem i verksamheten. Vår uppfattning är att 
utbildningen innehåller för lite medicinsk vetenskap, klinisk verksamhet och praktiska 
övningar och därmed bidrar till osäkerhet. Samtidigt funderar vi över kvaliteten i vården och 
om den påverkas av osäkra sjuksköterskor, då främst med tanke på patientsäkerheten. 
Fokuseras det i dagens sjuksköterskeutbildningar för mycket på vårdvetenskap och för lite på 
medicinsk kunskap och kliniska studier? Anser nyligen examinerade sjuksköterskor att 
utbildningen kunnat se annorlunda ut för att bättre förbereda inför yrkesrollen och i så fall 
hur?  
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Sjuksköterskeutbildningen ger en bild av vad yrket innebär vilket i sin tur skapar 
förväntningar hos studenten. Samtidigt räknar verksamheten med att nyutbildade 
sjuksköterskor har tillräckliga färdigheter och kunskaper för att klara yrket. Skiljer sig 
verksamhetens och sjuksköterskeutbildningens förväntningar åt med avseende på vilka 
kunskaper och färdigheter nyutbildade sjuksköterskor förväntas ha? Hur väl stämmer 
studentens förväntningar överens med vad yrket som sjuksköterska innebär? Anser 
sjuksköterskorna att den introduktion och bredvidgång de fått är tillräcklig för att de ska 
känna trygghet i yrkesrollen och redo för att ta det ansvar som krävs? Hur ser det ut i 
verksamheten, får nyutbildade sjuksköterskor förutsättningar att komma in i yrkesrollen och 
på vilket sätt kan introduktion och första tiden på arbetsplatsen utformas för att på bästa sätt 
förbereda?  
 
 

SYFTE 
 
Syftet med studien var att undersöka och beskriva om det föreligger en osäkerhet i yrkesrollen 
hos nyutbildade sjuksköterskor.  
 
 

FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Är nyutbildade sjuksköterskor osäkra i sin yrkesroll och vad anser de i så fall att det beror på? 
 
Är sjuksköterskeutbildningen anpassad och tillräckligt förberedande för att möta de krav på 
kunskaper och färdigheter som idag ställs på sjuksköterskor?  
 
Anser nyutbildade sjuksköterskor att de fått tillräcklig introduktion och bredvidgång för att de 
ska känna trygghet i sin nya yrkesroll?   
 
 

METOD 
 
Då syftet med uppsatsen var att undersöka och beskriva om en större grupp nyutbildade 
sjuksköterskor kände osäkerhet i sin nya yrkesroll, valdes kvantitativ ansats med enkät som 
datainsamlingsmetod. Den kvantitativa traditionen grundas på antagande där undersökarens 
egna värderingar bör utelämnas och undersökningen ska så objektivt som möjligt beskriva 
verkligheten (Sohlberg & Sohlberg, 2001). När det gäller kvantitativa studier finns det ofta ett 
antagande om vilka tänkbara resultat som undersökningen kan ge (Gunnarsson, 2006). En 
kvantitativ ansats bör väljas då syftet är att undersöka hur ofta, hur många, hur vanligt 
förekommande något är eller undersöka om samband finns (Hansagi & Allebeck, 1994). Vi 
ville undersöka och beskriva om det fanns liknande uppfattningar kring osäkerhet i 
yrkesrollen hos nyutbildade sjuksköterskor.  
 
Undersökningsgrupp  
Undersökningsgruppen bestod av 39 sjuksköterskor som till 79 % (n=31) var kvinnor. 
Informanternas åldrar har sammanställts i olika intervaller. 21 av informanterna var mellan 
21-25 år, tio var mellan 26-30 år, två var mellan 31-35 år, fem var mellan 36-40 år och en var 
över 40 år.  
 



 6 

Tabell 1: Sammansättning av informanternas ålder och kön. 
 
Ålder Antal Procent av svarande Kvinnor Män 
20-25 21   54 % 16 5 
26-30 10   26 %   8 2 
31-35   2     5 %    1 1 
36-40   5   13 %   5 0 
>40   1     2 %   1 0 
 n=39 100 % 31 8 
 
 
Inklusionskriterierna för att få delta i studien var att det inte skulle ha gått mer än ett år sedan 
informanterna avslutade sin sjuksköterskeutbildning. Ejlertsson (1996) poängterar 
tidsperspektivet och minnesförmågan som en viktig faktor. Det är därför betydelsefullt att 
ställa frågor om händelser som inte ligger alltför långt bakåt i tiden. Informanterna har av den 
anledningen valts inom tidsramen enligt ovan för att svaren ska bli så tillförlitliga som 
möjligt. Kontakt togs med 39 informanter där samtliga svarade på enkäten och därmed fanns 
inga bortfall. Två tredjedelar (n=26) av sjuksköterskorna arbetade på somatisk vårdavdelning 
och resten (n=13) på psykiatrisk vårdavdelning. Flertalet informanter (n=33) hade sedan 
tidigare erfarenhet av arbete inom sjukvården medan sex av informanterna uppgav att de 
saknade erfarenhet. 79 % (n=30) hade utbildats vid Växjö universitet och 21 % (n=8) vid 
annat universitet/högskola.  
 
Tillvägagångssätt 
Enkät som datainsamlingsmetod innebär relativt låga kostnader jämfört med andra alternativ. 
Den har också fördelen att kunna nå ett större antal undersökningspersoner samt att resultatet 
inte påverkas av undersökarnas närvaro (Hansagi & Allebeck, 1994). Till det positiva hör 
även att enkäten besvaras snabbt och kan lämnas in anonymt. En nackdel kan vara att vissa 
inte kan fylla i en enkät beroende på olika omständigheter och att den lätt läggs åt sidan (Polit, 
Beck & Hungler, 2001). Frågor som kan besvaras öppet utan fasta svarsalternativ samt de 
frågor där möjlighet till komplettering finns, innebär möjlighet till att få fördjupade och 
utvecklade svar (Ejlertsson, 1996). 
 
Enkäten bestod av 21 frågor. Den lämnades till nyutbildade sjuksköterskor som arbetade på 
ett medelstort lasarett och på ett psykiatriskt sjukhus i södra Sverige. Informanterna valdes för 
att de var lätt tillgängliga eftersom de fanns i närområdet. Polit et. al (2001) beskriver det som 
ett bekvämlighetsurval då informanter till en undersökning utses just på grund av deras 
tillgänglighet. Avsikten var från början att lämna enkäter även till nyutbildade sjuksköterskor 
som arbetade inom kommunen, men då de var för få valde vi att inte ta med dem i studien. Av 
de 21 frågor som ställdes var 13 slutna, sex var öppna och två slutna med möjlighet att ge 
kommentarer. Då inget standardiserat frågeformulär fanns konstruerades frågorna i enkäten 
[bilaga 2] specifikt för att uppnå studiens syfte och frågeställningar. I samband med 
enkätutlämning ska enligt Ejlertsson (1996) även informationsbrev medfölja där bland annat 
studiens syfte presenteras samt vilka som valts ut för att delta i undersökningen, vilket också 
gjordes [bilaga 1]. En pilotenkät har lämnats till två sjuksköterskor för att undersöka frågornas 
begriplighet i avsikt att minska risken för feltolkning. Syftet med pilotenkäten var att förbättra 
enkätens kvalitet vilket bör genomföras då enkäten fått en nästan färdig design (Hansagi & 
Allebeck, 1994).   
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Kontakt togs med verksamhetscheferna på lasarettet och på det psykiatriska sjukhuset via E-
post eller telefon. Detta gjordes för att få ett godkännande om att informanterna skulle få fylla 
i enkäten på arbetstid i syfte att nå så många som möjligt och därmed uppnå högre 
svarsfrekvens. Efter att ha fått godkännande av verksamhetscheferna skickades även E-post 
till avdelningscheferna på de avdelningar på lasarettet och det psykiatriska sjukhuset där 
allmänsjuksköterskor arbetade. Vi frågade avdelningscheferna om de hade några nyutbildade 
sjuksköterskor anställda och i så fall hur många. De informerades om att vi personligen tänkt 
lämna enkäterna till respektive avdelningschef och gjorde en förfrågan om de kunde hjälpa 
oss med utlämning och insamling av enkäterna. Detta innebar att avdelningscheferna också 
fick göra en förfrågan till varje sjuksköterska om de ville medverka i undersökningen. 
Samtliga avdelningschefer ställde sig positiva till att hjälpa oss med att nå ut till 
sjuksköterskorna. Då enkäterna lämnades till avdelningscheferna bestämdes också ett datum 
för när de skulle hämtas. Ingen personlig kontakt från vår sida togs således med 
informanterna vid vare sig förfrågan om medverkan, utlämning eller insamling av enkäterna.   
 
Analys 
En deskriptiv statistisk analys användes vilket statistiskt beskriver och summerar data med 
procentsatser, medelvärde och medianvärde (Polit et. al, 2001). Insamlat material har 
sammanställts och behandlats dels manuellt och dels i Excel. För att lättare kunna överblicka 
resultatet har sammanslagningar av olika svarsalternativ gjorts. Till att börja med har 
svarsalternativ 1-2 tolkats som förberedd, 4-5 som oförberedd och svarsalternativ 3 som 
delvis förberedd. De frågor som har 4 svarsalternativ har även de ställts samman, t ex 
förberedd och väl förberedd har benämns förberedd. Likadant har dåligt förberedd och mycket 
dåligt förberedd tolkats som oförberedd. De frågor som är av öppen karaktär och inte haft 
fasta svarsalternativ, har sammanställts kvalitativt genom att gemensamma kategorier sökts 
som slutligen sammanställts i tabellform. Detta har gjorts genom att materialet lästs i sin 
helhet för att sedan utifrån syfte och frågeställning delas upp i mindre delar för att få en 
djupare förståelse för dess innehåll. Materialet har i enlighet med Dahlberg (1997) kodats 
varifrån kategorier vuxit fram vilka utgör resultatet.  
 
Då vi har en uppfattning att många nyutbildade sjuksköterskor är osäkra i sin yrkesroll finns 
därmed en förförståelse hos oss, vilket behövdes för att kunna konstruera enkätfrågorna.  
Förförståelsen kan vara både positiv och negativ. Positiv i den meningen att undersökaren är 
insatt i ämnet, negativ eftersom den kan utgöra hinder för att med ett öppet sinne se utifrån 
andra perspektiv. Det är därför viktigt att undersökaren medvetandegör sin förförståelse för att 
kunna sidosätta den (Dahlberg, 1997).  
  
Forskningsetiska aspekter 
Vid all forskning måste hänsyn tas till eventuella etiska problem som kan vara förknippade 
med undersökningen. I Helsingforsdeklaration finns riktlinjer beskrivna för hur 
undersökningar bör genomföras för att tillgodose etiska krav. Den nytta resultatet förväntas ge 
ska överstiga eventuella risker och obehag som undersökningen kan innebära för studiens 
deltagare, samt hur dessa på bästa sätt undviks. Eventuella problem och obehag som kan 
uppstå är oro för att känslig information läcker ut eller att det tvingar fram otrevliga minnen 
hos deltagaren. Några av de vinster som kan åstadkommas med en undersökning är ökad 
förståelse eller uppkomst av ny värdefull kunskap (Hansagi & Allebeck, 1994).  
 
Undersökningen tillfogar informanterna enligt vår mening ringa skada eftersom ämnet inte 
anses vara av känslig karaktär. Undersökarna har inte haft personlig kontakt med 
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informanterna då enkäterna har lämnats ut och återsamlats av avdelningscheferna. Omärkta 
kuvert med återförslutningsmöjlighet användes.  
 
Undersökningens deltagare ska på ett tydligt sätt informeras om att studien är frivillig och en 
huvudregel är att informationen ska vara skriftlig (Ejlertsson, 2003). I det brev som skickades 
med enkäten fick informanterna information om studiens syfte samt att deras medverkan var 
frivillig. Samtyckesblankett bedömdes vara överflödigt eftersom enkäten behandlats 
konfidentiellt och att deltagande var frivilligt. Material ska behandlas konfidentiellt och den 
information som kommer till forskarnas kännedom får inte avslöjas på sådant sätt att det röjer 
informanternas identitet, något som också ska kunna utlovas innan studien påbörjas (Polit et. 
al, 2001). Allt material har behandlats konfidentiellt och inga uppgifter kan härledas till 
enskilda informanter. I brevet upplystes informanterna också om att materialet skulle 
behandlas statistiskt och att enskilda svar inte kommer att kunna utläsas. Det 
informationsbrev [bilaga 1] som skickades till informanterna tillsammans med enkäten har 
avidentifierats.  
 
 

RESULTAT 
 
Totalt har 39 informanter svarat på enkäten. Det finns interna bortfall i vissa frågor, 
svarsfrekvensen i varje fråga benämns i antal (n=).  
 
Sjuksköterskeutbildningen 
Totalt svarade alla 39 informanter på frågan hur väl de ansåg att förväntningarna på 
sjuksköterskeyrket som student, stämde överens med vad yrket som sjuksköterska sedan 
innebar. Det visade sig att 18 % (n=7) ansåg att deras förväntningar stämde överens medan 56 
% (n=22) uppgav att förväntningarna stämde väl eller mycket väl överens. 26 % (n=10) 
svarade att förväntningarna endast till viss del stämde överens. Det var däremot ingen av 
informanterna som kryssade i alternativet att deras förväntningar inte alls stämde överens 
[bilaga 3:a]. 
 
Av de 37 informanter som besvarade frågan hur väl de ansåg att sjuksköterskeutbildningen 
förberett dem att nå upp till de krav som ställs på sjuksköterskan, svarade 54 % (n=20) att 
utbildningen varit tillräckligt förberedande medan resterande 46 % (n=17) ansåg att 
utbildningen inte förberett dem tillräckligt [bilaga 3:b]. De flesta (n=35) ansåg att 
sjuksköterskeutbildningen hade kunnat se annorlunda ut för att bättre förbereda inför 
sjuksköterskeyrket. Endast fyra tyckte att utbildningens utformning var bra som den var. Av 
de 35 som tyckte att utbildningen kunde ha sett annorlunda ut, skrev 34 kommentarer till hur 
de ansåg att utbildningen skulle kunna vara upplagd för att bättre förbereda inför yrkesrollen. 
Frågan ställdes öppen vilket har gjort att informanterna kunnat ge flera olika förslag. En 
sammanställning av dessa förslag har gjorts och gemensamma nämnare har därefter kunnat 
fastställas i form av kategorier. De antal förslag på förändring som skrivits flest gånger är de 
som presenteras i tabell 2.  
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Tabell 2: Informanternas förslag på vad en bättre förberedande 
sjuksköterskeutbildning borde innehålla 
 
Kategorier Antal givna förslag 
Mer praktik 26 
Mer medicinska kurser 15 
Mindre vårdvetenskap/omvårdnad 11 
Mer praktiska övningar 11 
 
 
En övervägande del (n=26) efterlyste mer praktik i utbildningen och en del informanter 
(n=11) ville även ha fler praktiska övningar. 15 önskade att utbildningen innehöll fler 
medicinska kurser och elva ansåg att utbildningen borde innehålla mindre vårdvetenskap och 
omvårdnad. Några få gav förslag på att bland annat förlänga grundutbildningen, försöka 
tillgodose praktik inom fler vårdområden, integrera teori och praktik samt fokusera mer på 
sjuksköterskans arbetsledande roll. 
 
Introduktion på arbetsplatsen 
Bland de 38 personer som svarade på frågan om de ansåg att den tid de fått för bredvidgång 
varit tillräcklig, svarade 66 % (n=25) att de tyckte den var lagom, 32 % (n=12) uppgav att den 
var för kort, och 2 % (n=1) tyckte den var för lång. För att kunna räkna den tid informanterna 
fått för bredvidgång samt den önskade tiden, har vi räknat i antal dagar där en vecka utgör 
fem dagar. Den tid informanterna fått för bredvidgång varierade mellan 2 och 40 dagar där 
medelvärdet var 18 dagar och medianvärdet 20. Medelvärdet för hur lång tid som önskades 
var 21 dagar med ett medianvärde på 20.   
 
Det var 36 personer som svarade på frågan, om hur introduktionen på arbetsplatsen borde se 
ut för att tillgodose nyutbildade sjuksköterskors upplevelse av trygghet i yrkesrollen samt för 
att bidra till självständighet. Även vid denna fråga, som ställts helt öppen har gemensamma 
kategorier sökts och en sammanställning av informanternas kommentarer gjorts. 
  
 
Tabell 3: Förslag på hur första tiden på arbetsplatsen borde se ut för att tillgodose 
nyutbildade sjuksköterskors upplevelse av trygghet och att bidra till självständighet.  
 
Kategorier Antal givna förslag 
Mentor under längre tid 16 
Strukturerad bredvidgång 11 
Erfaren/utbildad handledare 10 
Individuellt anpassad 
introduktion/bredvidgång 

10 

 
 
16 informanter önskade en mentor på arbetsplatsen. En mentor har tolkats som en slags 
handledare som finns att tillgå under introduktionstiden men som också till skillnad från 
handledaren finns till hands en tid därefter för att ge stöd. Elva informanter önskade att 
bredvidgången skulle vara strukturerad för att få ut så mycket som möjligt av tiden. En 
individuellt anpassad introduktion/bredvidgång efterfrågades av tio informanter. Det var tio 
som tyckte att den tilldelade handledaren borde ha goda kunskaper i handledning, kanske till 
och med genomgått utbildning för att få handleda. Stödet från andra medarbetare ansågs vara 
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viktigt av en del informanter som önskade att de fick förståelse för sin osäkerhet. Några få 
tyckte att det kunde vara god idé att ha handledning tillsammans med andra nyutbildade 
sjuksköterskor och ett fåtal ansåg att det kunde vara bra att upprätta riktlinjer för 
arbetsplatsens rutiner. 
 
Osäkerhet inför arbetsuppgifter och situationer 
Det var 69 % (n=27) av informanterna som uppgav att de kände sig tillräckligt förberedda 
inför sjuksköterskans arbetsuppgifter vid sin första anställning. Resterande 31 % (n=12) 
svarade att de inte känt sig förberedda [bilaga 3:c]. Informanterna fick svara på hur förberedda 
de känt sig inför ett antal uppgifter och situationer som nyutbildad sjuksköterska vilket 
presenteras i tabell fyra. På en femgradig skala där en etta stod för väl förberedd och en 
femma för helt oförberedd fick informanterna kryssa i det alternativ som stämde bäst in. För 
att enklare sammanställa resultatet har cut-offs gjorts då vi reducerat de fem alternativen. 
Alternativ ett och två har fått benämningen förberedd, en trea har översatts till delvis 
förberedd, en fyra och femma har tolkats som oförberedd [bilaga 3:d].  
 
 
Tabell 4: Redovisning och fördelning av vilka uppgifter/situationer sjuksköterskorna 
kände sig förberedda på.  
  

Totala gruppen  Hur förberedd kände du dig inför följande 
uppgifter/situationer som nyutbildad 
sjuksköterska? 

Förberedd       Delvis      Oförberedd 
                     Förberedd 

Att utföra vårdteknik 
 

72 % 23 % 5 % 

Att hantera och övervaka medicinteknisk 
utrustning 

26 % 33 % 41 % 

Att undervisa och ge information till patienter 
anpassade efter deras individuella behov 

49 % 28 % 23 % 

Att identifiera och analysera 
omvårdnadsbehov och resurser hos patienten 

51 % 38 % 11 % 

Att dokumentera omvårdnadsprocessens olika 
steg i omvårdnadsjournalen  

64 % 23 % 13 % 

Att leda och fördela arbetet i en grupp 
undersköterskor eller skötare 

36 % 36 % 28 % 

Att snabbt organisera om ditt arbete vid 
oförutsedda situationer 

18 % 54 % 28 % 

Att hantera etiska konflikter som uppstår i 
vården av patienter 

36 % 33 % 31 % 

Att hantera och administrera läkemedel enligt 
föreskrifter 

72 % 21 % 7 % 

Att självständigt fatta egna beslut 
 

28 % 49 % 23 % 

Att hantera akut uppkomna situationer 
 

18 % 33 % 49 % 

n=39 
 
 
I tabell fem har vi delat upp de som arbetar på psykiatrisk respektive somatisk vårdavdelning 
för att urskilja om skillnader kunde utläsas. 
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Tabell 5: Redovisning och fördelning av hur väl sjuksköterskorna inom psykiatrin 
respektive somatiken kände sig förberedda på nedanstående uppgifter/situationer.  
 
  

Psykiatri  Somatik Hur förberedd kände du dig inför följande 
uppgifter/situationer som nyutbildad 
sjuksköterska? 

Förberedd     Delvis    Oförberedd 
  Förberedd 

 Förberedd    Delvis    Oförberedd 
                  förberedd 

Att utföra vårdteknik 
 

38 % 47 % 15 %  88 % 12 % 0 % 

Att hantera och övervaka medicinteknisk 
utrustning 

8 % 54 % 38 %  35 % 23 % 42 % 

Att undervisa och ge information till patienter 
anpassade efter deras individuella behov 

47 % 23 % 30 %  50 % 30 % 20 % 

Att identifiera och analysera 
omvårdnadsbehov och resurser hos patienten 

38 % 38 % 24 %  58 % 38 % 4 % 

Att dokumentera omvårdnadsprocessens olika 
steg i omvårdnadsjournalen  

38 % 38 % 24 %  77 % 15 % 8 % 

Att leda och fördela arbetet i en grupp 
undersköterskor eller skötare 

8 % 38 % 54 %  50 % 35 % 15 % 

Att snabbt organisera om ditt arbete vid 
oförutsedda situationer 

8 % 46 % 46 %  23 % 54 % 23 % 

Att hantera etiska konflikter som uppstår i 
vården av patienter 

38 % 24 % 38 %  35 % 38 % 27 % 

Att hantera och administrera läkemedel enligt 
föreskrifter 

86 % 7 % 7 %  61 % 31 % 8 % 

Att självständigt fatta egna beslut 
 

24 % 38 % 38 %  31 % 54 % 15 % 

Att hantera akut uppkomna situationer 
 

8 % 23 % 69 %  19 % 42 % 39 % 

n=39 
 
 

Utföra vårdteknik 

Tabell fyra visar att 72 % (n=28) av sjuksköterskorna kände sig förberedda på att utföra 
vårdteknik, 23 % (n=9) uppgav sig vara delvis förberedda och 5 % (n=2) oförberedda. I tabell 
fem går det att utläsa vissa skillnader mellan dem som arbetar inom somatik respektive 
psykiatri där 88 % (n=23) inom somatiken uppgav att de känt sig förberedda jämfört med de 
38 % (n=5) som säger detsamma inom psykiatrin.    
 
Hantera och övervaka medicinteknisk utrustning 

Av den totala gruppen sjuksköterskor kände sig 41 % (n=16) oförberedda på att hantera och 
övervaka medicinteknisk utrustning, delvis förberedda var 33 % (n=13) och förberedda 
uppgav 26 % (n=10) sig vara. Här skiljde sig grupperna åt, där 35 % (n=9) av dem som 
arbetade inom somatiken kände sig förberedda och vilket endast 8 % (n=1) inom psykiatrin 
uppgav sig göra.  
  

Undervisa och ge information till patienter anpassade efter deras individuella behov 

Att undervisa och ge information till patienter anpassade efter deras individuella behov har en 
fördelning där 49 % (n=19) uppgav att de kände sig förberedda, 28 % delvis förberedda och 
23 % var oförberedda. Grupperna var för sig uppvisar ungefär samma fördelning. 
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Identifiera och analysera omvårdnadsbehov hos patienter 
Det var 51 % (n=20) av totala antalet sjuksköterskor som ansåg att de var förberedda på att 
identifiera och analysera omvårdnadsbehov hos patienter. Delvis förberedda uppgav 38 % 
(n=15) sig vara och 11 % (n=4) var oförberedda. Av de som arbetade inom somatiken angav 4 
% (n=1) att de kände sig helt oförberedda och inom psykiatrin uppgick de till 24 % (n=3).    
 

Dokumentera omvårdnadsprocessens olika steg i omvårdnadsjournalen 

Av alla sjuksköterskor var det 64 % (n=25) som uppgav att de kände sig förberedda på att 
dokumentera omvårdnadsprocessen, 23 % (n=9) var delvis förberedda och 13 % (n=5) 
oförberedda. Sjuksköterskorna inom somatiken uppger sig vara bättre förberedda på att 
dokumentera jämfört med dem som arbetar inom psykiatrin vilket uppgår till 77 % (n=10) 
respektive 38 % (n=5).  
 
Leda och fördela arbetet i en grupp undersköterskor eller skötare 

Det var 50 % (n=13) av de sjuksköterskor som arbetade på lasarett som uppgav sig vara 
förberedda på att leda och fördela arbetet i en grupp undersköterskor medan endast 8 % (n=1) 
inom psykiatrin uppgav sig vara förberedd på att leda en grupp skötare. Totalt för gruppen 
visar 36 % (n=14) sig vara förberedda, 36 % (n=14) delvis förberedda och 28 % (n=11) 
oförbredda. 
 
Snabbt organisera om arbetet vid oförutsedda situationer 

Av den totala gruppen uppger 54 % (n=21) sig vara delvis förberedda på att snabbt kunna 
omorganisera sitt arbete vid oförutsedda situationer. 28 % (n=11) ansåg sig vara oförberedda 
och resterande 18 % (n=7) förberedda. Skillnader mellan grupperna visar att 8 % (n=1) inom 
psykiatrin respektive 23 % (n=6) inom somatiken kände sig förberedda. 46 % (n=6) av de 
som arbetade inom psykiatrin och 23 % (n=6) inom somatiken uppgav sig vara oförberedda.  
 
Hantera etiska konflikter som uppstår i vården av patienter 

Resultaten visade sig vara ganska jämnt fördelade mellan huruvida sjuksköterskorna kände 
sig förberedda eller inte på att hantera etiska konflikter där 36 % (n=14) ansåg sig vara 
förberedda, 33 % (n=13) delvis förberedda och 31 % (n=12) oförberedda. Ingen direkt 
skillnad grupperna emellan kunde urskiljas.   
 

Hantera och administrera läkemedel enligt föreskrifter 

Att den totala gruppen var det 72 % (n=28) som kände sig förberedda på hantera och 
administrera läkemedel, 21 % (n=8) var delvis förberedda och 7 % (n=3) oförberedda. De 
som arbetade inom psykiatrin uppgav till 86 % (n=11) sig vara förberedda på detta, jämfört 
med 61 % (n=16) inom somatiken. 31 % (n=8) av dem som arbetade på lasarett hade svarat 
att de delvis varit förberedda vilket också uppgavs av 7 % (n=1) hos dem som arbetade inom 
psykiatrin.  
 

Självständigt fatta egna beslut  

Det var 49 % (n=19) av alla sjuksköterskor som angav sig vara delvis förberedda på att 
självständigt ta egna beslut, 28 % (n=11) var förberedda på detta och 23 % (n=9) oförberedd. 
Inte någon grupp utmärkte sig på denna punkt.  
 

Hantera akut uppkomna situationer 
Fördelningen av hur väl förberedda sjuksköterskorna kände sig på att hantera akut uppkomna 
situationer var 49 % (n=19) som uppgav att de kände sig oförberedda, 33 % (n=13) kände sig 
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delvis förberedda och 18 % (n=7) oförberedda. Det var fler inom psykiatrin än inom 
somatiken som kände sig oförberedda, totalt 69 % (n=9) respektive 39 % (n=10).  
 
Informanterna fick ge svar på om de som nyutbildade känt en osäkerhet över att vara oerfaren 
på sin arbetsplats. 33 av informanterna (85 %) uppgav att de känt sig osäkra medan övriga sex 
(15 %) uppgav att de inte känt en osäkerhet. Frågan hade en följdfråga där de informanter som 
svarat ja på föregående, kunde kryssa i ett eller flera angivna alternativ för faktorer de ansåg 
ha bidragit till den osäkerhet de känt som oerfarna. Det gick också att kryssa för annat 
alternativ om det fanns ytterligare bidragande orsaker. Alla 33 informanter som svarat att de 
känt en osäkerhet, har totalt kryssat i alternativ som tillsammans uppgår till 102 stycken. 
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Diagram 1: Fördelning av faktorer som bidrar till osäkerhet hos informanterna 
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Yrkeskunskaper i förhållande till krav 
Knappt hälften (n=19) anser inte att det ställs för höga krav på nyutbildade sjuksköterskor i 
verksamheten. 28 % (n=11) tycker att det ställs för höga krav och 23 % (n=9) hade kryssat i 
alternativet kan ej ta ställning [bilaga 3:e]. Av de nyutbildade sjuksköterskorna har 38 av dem 
svarat att stödet från medarbetarna på arbetsplatsen varit bra eller mycket bra. Endast en 
informant har gett svar att stödet från medarbetarna varit dåligt [bilaga 3:f].  
 
Totalt svarade 38 informanter på frågan i vilken grad de upplever att deras yrkeskunskaper är 
tillräckliga för att svara mot de krav som ställs på dem som sjuksköterskor utifrån patienter, 
medarbetare, lagar och föreskrifter.  
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Diagram 2: Tillräckliga eller otillräckliga yrkeskunskaper i förhållande till krav som 
ställs på dem som sjuksköterska utifrån patienter, medarbetare, lagar och förordningar  
 
Av diagrammet går det att utläsa viss skillnad mellan hur sjuksköterskorna upplever att deras 
yrkeskunskaper är tillräckliga för att svara mot de krav som ställs på dem utifrån patienter, 
medarbetare, lagar och förordningar. Bäst ansåg de sig kunna svara mot de krav som ställs på 
dem utifrån patienter, där 84 % (n=32) ansåg sig ha tillräckliga yrkeskunskaper medan 16 % 
(n=6) inte tyckte att de hade tillräckliga yrkeskunskaper. I frågan om yrkeskunskaperna i 
förhållande till medarbetarna var tillräckliga, svarade 76 % (n=29) att de ansåg detta och 24 % 
(n=9) uppgav att så inte var fallet. Det var 63 % (n=24) som tyckte sig ha tillräckliga 
yrkeskunskaper för att svara mot de krav som ställs på dem utifrån lagar och förordningar 
medan 37 % (n=14) ansåg det motsatta.   
 
 

DISKUSSION  
 
Syftet att undersöka och beskriva nyutbildade sjuksköterskors osäkerhet i yrkesrollen i 
förhållande till sjuksköterskeutbildning och introduktion har till stor del uppfyllts. Det mycket 
höga deltagandet kan tolkas som att osäkerhet i yrkesrollen är ett ämne som intresserar många 
nyutbildade sjuksköterskor. Av resultatet framgick att sjuksköterskorna till största delen varit 
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tillfredställda med den introduktion och tid för bredvidgång de fått. Introduktionens och 
bredvidgångens kvalitet anses också vara viktigare än kvantiteten. Alla utom en har fått gott 
stöd från medarbetare vilket sedan av många beskrivs vara viktigt. En informant uttryckte sig 
på följande sätt: ”Med fina arbetskamrater så löser sig allt”. Sammanfattningsvis kan man 
säga att drygt hälften av informanterna ansåg att sjuksköterskeutbildningen inte förberett 
tillräckligt inför yrkesrollen. Många önskar att utbildningen kunde fokusera mer på medicinsk 
vetenskap, praktik, praktiska övningar och mindre på vårdvetenskap och omvårdnad.  
 
Metoddiskussion 
En enkät användes som datainsamlingsmetod eftersom syftet med uppsatsen var att beskriva 
om en större grupp nyutbildade sjuksköterskor kände osäkerhet i sin yrkesroll. Vi ville ha 
givna svar på specifika frågor vilka konstruerades i enkäten för att få våra frågeställningar 
besvarade. Syftet att undersöka en större grupp nyutbildade sjuksköterskor var endast möjligt 
med en enkätundersökning med tanke på de begränsade resurser som fanns. Enkät som 
undersökningsmetod innebär att man som undersökare inte kan gå lika djupt in på frågor till 
skillnad mot vad exempelvis intervjuer gör. De flesta informanter i vår undersökning har 
utbildat sig i samma stad som de arbetade. Därmed inte sagt att det ser likadant ut över hela 
landet. Det kan finnas variationer med tanke på hur utbildningsprogrammen är utformande på 
de olika universiteten/högskolorna. Enkäten innehöll även öppna frågor för att informanterna 
skulle ha möjlighet att komplettera och uttrycka sina åsikter vilket vi ansåg vara värdefullt.  
 
Vår förhoppning var givetvis att så många som möjligt skulle besvara enkäten. Att vi fick en 
svarsfrekvens som uppgick till 100 % kan ha berott på att enkäterna lämnades ut till 
avdelningscheferna som också var intresserade av undersökningen och därmed kanske 
påverkade informanterna till att fylla i enkäten. Troligtvis innebar vårt tillvägagångssätt att 
kontakta informanterna via deras chefer att hög svarsfrekvens kunde uppnås. Trots att vi inte 
hade personlig kontakt blev kontakten på så sätt ändå mer personlig än om vi skickat den via 
post. Informanterna utsågs i samma närområde vilket gör studien mer intressant för deltagarna 
eftersom den jämför andra nyutbildade sjuksköterskors upplevelse av osäkerhet i samma 
region. Om informanterna anser att studiens syfte är av intresse menar vi att det kan bidra till 
högre svarsfrekvens och därmed minimera bortfall. Informanterna kan se tillbaka och känna 
igen sig i den situation där vi som undersökare nu befinner oss vilket också kan ha haft 
betydelse.  
 
Hög validitet och reliabilitet är en förutsättning för att resultatet ska kunna generaliseras så att 
det kan användas på andra än just den grupp som undersökts. Validitet beskriver om 
instrumentet verkligen undersöker det som är tänkt att undersökas, vilket vi anser att vår enkät 
gjort. Hög reliabilitet beskriver att ett resultat är framtaget på ett trovärdigt sätt. Hög validitet 
innebär nödvändigtvis inte att reliabiliteten samtidigt är hög och tvärtom (Gunnarsson, 2006). 
En pilotenkät gjordes för att kontrollera tillförlitligheten i syfte att se så den mätte det som 
skulle mätas och att frågorna var enkla att besvara. Eftersom det interna bortfallet bedöms 
vara relativt lågt har pilotenkäten troligtvis gett resultat vilket därmed stärker validiteten i 
undersökningen. Intresset för att medverka i undersökningen kan ses som stort med tanke på 
att så många svarade, skrev utförligt och mycket på de öppna frågorna. Därmed ökar 
förutsättningen att informanterna tagit sig tid och svarat ärligt på frågorna. Vi anser att 
undersökningens höga svarsfrekvens samt att det interna bortfallet var litet stärker 
tillförlitligheten i vår undersökning. Då vi sökte sjuksköterskor som varit nyutbildade i högst 
ett år och inte längre, är det troligt att de inte glömt hur det känns att arbeta som nyutbildad 
och oerfaren i yrkesrollen. Om det inte hade funnits ekonomiska begränsningar hade enkäten 
kunnat skickas ut till fler sjuksköterskor i länet för att därmed få ett mer tillförlitligt resultat.  
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Frågor som hade jämt antal svarsalternativ där informanten inte hade möjlighet att kryssa för 
ett mittenalternativ och därmed tvingades ta ställning, kan dra ned något på validiteten. Vi 
valde att använda oss av olika svarsalternativ i frågorna vilket kan ha minskat risken för att 
informanterna slumpmässigt kryssat i ett alternativ.  
 
Vi hade tänkt undersöka om tidigare arbetserfarenhet inom sjukvården hade något samband 
med osäkerhet i yrkesrollen. Frågan som ställdes var om de arbetat inom sjukvården sedan 
tidigare och i så fall hur längre. Frågan besvarades delvis då många fyllde i att de hade 
erfarenhet men inte svarade på hur lång erfarenhet de hade. Därför valde vi att inte göra denna 
jämförelse. Vi ville veta till vilken grad utbildningen förberett inför yrkesrollen och hade 
därför konstruerat svarsalternativ som gjorde att informanten tvingades ta ställning till 
antingen eller. Detta innebar att ett par informanter kryssade mellan alternativen eller 
kryssade för två alternativ, vilket gjorde att det blev interna bortfall. Det interna bortfallet var 
fördelat på olika frågor och det går inte att nämna någon särskild fråga som hade stort bortfall 
och av den anledningen presenterades alla frågor i resultatet. Det var däremot några som gjort 
en anmärkning på frågan om de som nyutbildade sjuksköterskor känt en osäkerhet över att 
vara oerfaren på arbetsplatsen, men som ändå svarade på frågan. Eftersom det endast gick att 
svara ja eller nej samt att de som anmärkt ändå besvarat, anser vi att den är värd att 
presenteras. Många hade svarat att de inte kunde ta ställning i frågan som berörde om kraven 
som ställdes på nyutbildade sjuksköterskor från verksamheten var för höga eller inte. Vi valde 
att ha med detta svarsalternativ då frågan kunde uppfattas som känslig med tanke på att 
avdelningscheferna samlade in enkäterna. Därför tyckte vi att det var bättre att informanterna 
kryssat för något alternativ än inget alls.  
 
Enkätens utformning gjorde att sammanställningen blev komplicerad eftersom alla frågor var 
konstruerade på olika sätt. I efterhand hade vi velat vinkla frågorna annorlunda för att utröna 
vissa svar närmre. Vi ställde t ex bara frågor om den tid de fått för bredvidgång upplevdes 
tillräckligt lång eller inte. Däremot ställdes inga frågor om bredvidgångens kvalitet och om 
den kunde vara orsak till att de kände en osäkerhet. Eftersom vi ville belysa nyutbildade 
sjuksköterskors osäkerhet i yrkesrollen utifrån sjuksköterskeutbildningen och introduktionen 
på arbetsplatsen, berörde enkäten också dessa delar. För att få med det vi ville och utan att 
göra enkäten för stor kunde vi därför inte gå in för mycket på varje område. På grund av detta 
anser vi att det var bra att ha med öppna frågor för att få så mycket information som möjligt 
från informanterna. 
 
Resultatdiskussion 
Vårt antagande vid undersökningens start var att många nyutbildade sjuksköterskor var osäkra 
i sin yrkesroll. Resultatet visade att mer än två tredjedelar av informanterna svarat att de 
faktiskt känt sig förberedda på en sjuksköterskas arbetsuppgifter vid sin första anställning. 
Trots att de flesta i stort sätt upplevt sig förberedda finns det ändå sjuksköterskor som kände 
sig oförberedda på flera situationer och uppgifter vi frågat efter. Vid sammanställningen 
kunde vi se att det fanns skillnad mellan de som arbetade på psykiatrisk respektive somatisk 
vårdavdelning. Sjuksköterskorna på lasarettet uppgav sig vara bättre förberedda på de 
uppgifter/situationer som frågades efter med undantag att hantera etiska konflikter i vården av 
patienter samt hantering och administrering av läkemedel enlig gällande föreskrifter. Vi frågar 
oss om detta kan bero på att man inom psykiatrin och somatiken kommer olika mycket i 
kontakt med dessa uppgifter/situationer. Att utföra vårdteknik eller hantera medicinteknisk 
utrustning tränas mer på lasarett än på psykiatrisk vårdavdelning vilket kan förklara att 
sjuksköterskorna inom psykiatrin kände sig mer osäkra på detta. Motsvarande uppvisar 
sjuksköterskorna inom psykiatrin att de var bättre förberedda på att hantera och administrera 
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läkemedel. Detta kan ha sin förklaring i att läkemedel med mer avancerade 
administreringssätt oftare utförs på ett lasarett, vilket inte är konstigt med tanke på att 
patienterna vårdas för olika åkommor inom psykiatrin respektive somatiken. Kan denna 
skillnad förklaras av att sjuksköterskorna arbetar med olika slags patientgrupper som därmed 
skiljer deras arbetsuppgifter åt, vilket visar sig i vilka situationer de känner sig oförberedda?  
 
Läkemedel ska hanteras och administreras enligt tillämpade farmakologiska kunskaper 
(Socialstyrelsen, 2005) vilket största delen av informanterna svarat att det känt sig förberedda 
på. Sjuksköterskan ska enligt lagen om yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvård (SFS 
1998: 531) kunna tillämpa och dokumentera omvårdnadsprocessens olika steg, något som de 
flesta informanter kände sig väl förberedda på. Socialstyrelsens rapport från år 2002 visar att 
nyutbildade sjuksköterskor upplevde sig ha bristfälliga yrkeskunskaper i att hantera 
medicinteknisk utrustning. Enligt Socialstyrelsen (2005) ska sjuksköterskan kunna hantera 
medicinteknisk utrustning på ett säkert sätt något informanterna i vår undersökning visade sig 
vara osäkra på. Frågan är om det fokuseras allt för lite på detta i utbildningen eller om det 
beror på vad man som student får vara med om under sin praktik. Visar vår studie då hur 
nyligen utbildade sjuksköterskor upplever sig osäkra i yrkesrollen eller speglar den 
sjuksköterskor som fått lite erfarenhet inom yrket och därmed hunnit få viss vana? Eftersom 
vi satt gränsen för att få medverka i undersökningen till ett år, kan resultatet ha varit något 
missvisande med tanke på att känslan av att vara nyutbildad inte längre är lika aktuell. Hade 
möjlighet funnits kunde undersökningen ha gjorts med sjuksköterskor som nyligen 
examinerats för att få ett mer tillförlitligt resultat.  
 
En omfattande enkätundersökning har gjorts där nyutbildade sjuksköterskor vid tre 
universitet/högskolor i västra Götaland blivit tillfrågade om vad de tyckt om sin 
sjuksköterskeutbildning. Rapporten visade att flertalet sjuksköterskor önskade mer praktisk 
och klinisk utbildning samt mindre omvårdnadskunskap. Många ansåg sig också ha bristande 
medicinska kunskaper efter avslutad utbildning och hade önskat att dessa kurser fått större 
plats (Arvidsson, Carlsson, Dartsch & Larsson, 2006). I en artikel av Alvsvåg och Førland 
(2006) har nyutbildade sjuksköterskor fått utvärdera sin sjuksköterskeutbildning. I artikeln 
framgår att de önskade mer praktik, fler medicinska kurser och mindre vårdvetenskap. Knappt 
hälften av sjuksköterskorna i vår undersökning har ansett att sjuksköterskeutbildningen inte 
varit tillräckligt förberedande för att nå upp till de krav som ställs i verksamheten. Ändå har 
de allra flesta haft kommentarer och tyckt att utbildningen kunnat se annorlunda ut för att vara 
bättre förberedande inför yrkesrollen. I enlighet med sjuksköterskorna i artiklarna tycker även 
de i vår undersökning att utbildningarna borde innehålla mer praktik och praktiska övningar, 
fler medicinska kurser, mindre vårdvetenskap och omvårdnad. Även om en del 
sjuksköterskeutbildningar hade kunnat göra förändringar i utbildningsplanen och lagt in mer 
praktik och mindre del vetenskapsteori är det inte säkert att det skulle vara genomförbart med 
tanke på att Högskolelagen (1992: 1434) till viss del styr utbildningarnas utformning och har 
krav på vetenskaplighet. Mogensen et. al (2006) menar att kravet på teori i högskolans 
utbildningar medför konsekvenser för t ex sjuksköterskeutbildningen eftersom yrket till stor 
del är praktiskt och baseras på ett yrkeskunnande.  
 
Den specialisering som idag sker inom vården tillsammans med att antalet vårdplatser i sluten 
vård minskar, bidrar till att det blir ont om praktikplatser. Detta tillsammans med att 
studenterna också ökar i antal kan göra det svårt att tillgodose praktik inom många olika 
vårdområden. Bristen på praktikplatser kan innebära att studenter får praktik på platser som är 
alldeles för specialiserade för allmänsjuksköterskor (Mogensen et. al, 2006). Några 
sjuksköterskor i vår undersökning hade önskat en mer varierad praktik vilket då förutsätter att 
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det finns tillräckligt med praktikplatser och resurser för att ta emot alla studenter. 
Universiteten/högskolorna kan ha svårt att tillgodose en bred praktik i utbildningen eftersom 
det är sjukhusens resurser och antalet platser som till största delen styr detta.  
 
Många sjuksköterskor i vår undersökning har uppvisat att de känt sig oförberedda och osäkra 
inför uppgifter/situationer som sjuksköterskan kommer i kontakt med i sitt arbete. För att 
erhålla sjuksköterskeexamen ska studenten enligt Högskolelagen (1992: 1434) förfoga över 
den kunskap och skicklighet som behövs för att självständigt kunna arbeta inom hälso- och 
sjukvården. Frågan är om det går att arbeta helt självständigt samtidigt som man känner en 
viss osäkerhet i sina arbetsuppgifter. Lagar och förordningar ställer samma krav på 
sjuksköterskan oavsett om hon är erfaren eller inte. Däremot kan främst medarbetare, men 
ibland även patienter vara mer förstående för den som är nyutbildad. Sjuksköterskorna 
uppvisar en bild av att ha mer tillräckliga yrkeskunskaper för att svara mot de krav som ställs 
utifrån patienter och medarbetare i förhållande mot lagar och förordningar.  
 
Individuellt anpassad introduktion efterfrågades av en del informanter vilket Danielsson 
(1998) just förespråkar som anser att nyutbildade sjuksköterskor bör få den tid de behöver för 
att komma in i nya arbetsuppgifter och rutiner. Hur detta skulle gå till rent praktiskt funderar 
vi över med tanke på att det krävs viss framförhållning och planering från arbetsgivarens sida. 
Problem kan uppstå den dag sjuksköterskan ska börja arbeta och exempelvis ersätta annan 
personal, om hon då inte anser sig vara redo. Frågan är vem som ska besluta om tiden för 
bredvidgången är tillräcklig eller inte, då en del kanske aldrig känner sig helt förberedda. 
Introduktionens upplägg kan variera beroende på organisation och vilka resurser som finns att 
tillgå och sjukhusen har därmed olika möjlighet att erbjuda en längre tid för bredvidgång. Lite 
oväntat var att sjuksköterskorna över lag varit nöjda med den tid de fått för bredvidgång. Vi 
hade en teori att eftersom det erbjuds färre dagar för bredvidgång i förhållande till hur det var 
förr, trodde vi att fler sjuksköterskor skulle uppge att de fått för kort tid. I de fall 
sjuksköterskorna tidigare arbetat på sin nuvarande arbetsplats eller gjort sin praktik där, kan 
det innebära att de trots kort bredvidgång varit nöjda med tiden. Eftersom det inte ställdes 
frågor om detta i enkäten vet vi heller inte om det hade någon betydelse.  
 
Eftersom utbildningarna idag fokuserar mindre delen på praktik och mer på teori är det 
väsentligt att verksamheten också har förståelse för vilka kunskaper och färdigheter dagens 
nyutbildade sjuksköterskor har när de kommer ut i arbetslivet. Kanske krävs det också att 
universitet/högskola och verksamhet samarbetar för att nå gemensamma mål om vilka 
yrkeskunskaper sjuksköterskan bör ha som nyutbildad. Verksamheten har vissa förväntningar 
och krav på nyutbildade sjuksköterskor och om dessa uppfattas svåra att leva upp till kan det 
möjligen bidra till att nyutbildade sjuksköterskor upplever osäkerhet och stress. Hos vissa kan 
detta också leda till känslan av att inte hantera sin situation och därmed bli utbrända trots att 
de nyss börjat sitt yrke. Det kan innebära stress även för de mer erfarna sjuksköterskorna 
eftersom de får ta ett större ansvar tills det att de nyutbildade klarar av att arbeta självständigt.   
 
Hur väl anpassade utbildningarna än blir och hur mycket praktik som än erbjuds kommer 
förmodligen fortfarande en del nyutbildade sjuksköterskor uppleva viss osäkerhet i sin nya 
yrkesroll. För att så många som möjligt ändå ska känna trygghet bör övergången från student 
till arbetande sjuksköterska underlättas så mycket som möjligt. Med tanke på det ansvar det 
innebär att vara legitimerad är det viktigt att skapa förutsättningar för nyutbildade 
sjuksköterskor så att de kan utföra sitt arbete på ett säkert sätt. Fel av allvarligare slag får inte 
begås vilket kan medföra att patienter far illa eller utsätts för direkt livsfara. Arbetsgivaren har 
ett ansvar att se till så personalen är kompetent och bedriver god och säker patientvård 
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samtidigt som den enskilda sjuksköterskan också har ett personligt ansvar. En arbetsgivare 
bör därför enligt vår mening skapa förutsättningar och underlätta så att den nyutbildade 
sjuksköterskan kan ta sitt personliga ansvar. Mogensen et. al (2006) menar att det behövs en 
tydligare dialog om utbildningarnas innehåll i förhållande till hälso- och sjukvårdens krav och 
behov samt ta hänsyn till att allt inte kan rymmas i en grundutbildning. Studenterna får idag 
endast basala kunskaper från utbildningen och behöver ges mer tid för att vidareutveckla 
dessa vid nyanställning.      
 
Förslag på framtida studier 
Det hade varit intressant att göra intervjuer med några av informanterna för att få en mer 
uttömmande beskrivning av vad deras osäkerhet grundar sig på. Vi hade också velat 
undersöka andra delar av landet än där vi gjort vår undersökning, för att se om en 
rikstäckande undersökning hade skiljt sig mot vår eller uppvisat liknande resultat. Vidare 
hade det varit spännande att studera om nyutbildade sjuksköterskor under sin första tid i 
arbetet påverkas negativt av stress och av de krav som ställs.  
 
Slutsats 
Det är svårt att peka ut någon som bär ansvaret för att många nyutbildade sjuksköterskor 
känner sig osäkra i sin yrkesroll efter avslutad utbildning. Det går inte att klandra vare sig 
utbildningarna eller verksamheterna då det finns lagar och förordningar som styr 
utbildningarnas innehåll samtidigt som resurser och budgetar begränsar verksamheterna. 
Därtill finns studentens eget engagemang och förväntningar på vad yrket innebär. Det 
fungerar troligen inte bara att ändra sjuksköterskeutbildningarna eller satsa på längre och 
bättre introduktion och bredvidgång. Det är viktigt att ett fungerande samarbete finns mellan 
utbildning och verksamhet för att båda parter gemensamt ska komma fram till vilka 
kunskaper och färdigheter nyutbildade sjuksköterskor bör ha. Det borde vara angeläget att 
utbildningarna kontinuerligt uppdaterar sig med vilken kompetens verksamheten anser att 
sjuksköterskorna bör ha och ta hänsyn till förändringar som innebär att sjuksköterskor får allt 
fler och mer avancerade arbetsuppgifter. Finns tillräcklig kompetens internt på 
universiteten/utbildningarna och hur flitigt används föreläsare från verksamheterna som har 
de mest aktuella kunskaperna? Om verksamheterna anser att sjuksköterskestudenterna under 
sin utbildning bör få en mer bred praktik bör de kanske också verka för att ta fram fler 
praktikplatser vilket i sin tur skapar förutsättningar för utbildningarna att ta in mer praktik. 
Det är uppenbart att begränsade ekonomiska tillgångar bestämmer hur mycket som ska satsas 
på nyutbildade sjuksköterskor, vilket också visar sig i nedlagda traineeutbildningar och allt 
kortare bredvidgångar jämfört med förr. Vi frågar oss om det lönar sig att spara in på detta 
eftersom vi tycker det är viktigt att ha kompetent personal, något som i slutändan gynnar det 
som är gemensamt för all sjukvård, nämligen patienterna. Vi tror att vårdkvaliteten kan 
påverkas av nyutbildade och osäkra sjuksköterskor så att patienterna i vissa fall inte får lika 
god vård.  
 

 

 

Not everything that is faced can be changed;, 

But nothing can be changed until it is being faced. 

 

 
James Baldwin 
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                     Bilaga 1 

 
Hej!       
 
 
Vi är två sjuksköterskestudenter vid Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete 
vid Växjö universitet som under vår sjätte termin ska skriva C-uppsats och vi har valt 
att göra en enkätundersökning. Syftet med studien är att undersöka om det finns en 
osäkerhet i yrkesrollen hos nyutbildade sjuksköterskor, vad osäkerheten i så fall består 
i och vad den beror på. 
 
Vi vänder oss till Dig som har varit utbildad allmänsjuksköterska i högst ett år. Denna 
enkät kommer att gå ut till sjuksköterskor arbetande på XX, hemsjukvården XX 
kommun samt på XX sjukhus.  
 
Enkäten ska besvaras enskilt. Din medverkan är frivillig och enkäten kommer att 
behandlas helt konfidentiellt. När svaren kommit in sammanställs de statistiskt och 
enskilda svar kommer på så sätt inte att kunna utläsas. Var vänlig kryssa för det 
alternativ som stämmer bäst in på dig. För att vi ska kunna använda din ifyllda enkät 
är det viktigt att du svarar på alla frågor och på det sätt som finns beskrivet.  
 
Vi vill att du ska ha svarat senast onsdagen den 29/11 då vi kommer till din 
arbetsplats för att hämta din enkät. 
 
Vår studie beräknas vara klar i januari och om du är intresserad av resultatet kan du gå 
in på universitetsbibliotekets hemsida XX och titta på den elektroniska publiceringen 
för uppsatser i DiVA. Vi hoppas du tycker att vår enkät verkar intressant och vill 
medverka i vår studie. Om du undrar över något eller om du har frågor kring hur du 
ska fylla i enkäten får du gärna ringa eller maila oss.  
 
 
Tack på förhand för din medverkan! 
 
 
Med vänliga hälsningar  
 
 
  
 
Karl Magnus Andersson   Gabriella Bonasin 
E-post: XX    E-post: XX 
Tel: XX     Tel: XX 
 
 
 
Handledare: Eva Holmberg 
Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete vid Växjö universitet  
E-post: XX 
Tel: XX 
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Enkätfrågor 
 

 

1. Ålder 

  20-25 år   26-30 år         31-35 år             36-40 år     >40 år 

  

2. Kön  

            Man     Kvinna  

  

3. Hur länge har du varit utbildad sjuksköterska? 

…………….……………………………………. 

 

4. Har du någon erfarenhet inom sjukvården sedan tidigare? Om ja, som vad och 

hur länge? (Flera alternativ kan markeras) 

 Nej, ingen erfarenhet 

Undersköterska……………………………………………… 

 Vårdbiträde…………………………..……………………… 

Personlig assistent…………………………………………… 

Skötare……………………………….……………………… 

Annat………………………………………………………… 

 

5. Vid vilken högskola/universitet tog du din sjuksköterskeexamen? 

…………………………………….……………….. 

 

6. Var arbetar du idag?  

Vårdavdelning på lasarett  

Hemsjukvård/Vårdboende  

Psykiatrisk vård  

Annan enhet……………………………………….. 

 

 



              Bilaga 2   
                    2 (7) 

 

 

2 

 

7. Hur lång tid efter din examen började du arbeta som sjuksköterska? 

……..………………………………………… 

 

8. Hur lång bredvidgång fick du som nyutbildad sjuksköterska?  

……………………………………………….. 

 

9. Vad anser du om tiden för bredvidgången? 

För kort tid för bredvidgång  

Lagom tid för bredvidgång 

För lång tid för bredvidgång   

 

10. Om du inte tyckte att tiden för bredvidgång var lagom, hur lång tid hade du i så 

fall önskat? …………..….……………………………………………………….. 

  

11. Hur väl förberedd kände du dig inför dina arbetsuppgifter som sjuksköterska 

när du började arbeta?  

Väl förberedd   

Förberedd    

Dåligt förberedd    

Mycket dåligt förberedd  

  

12. Hur väl stämde dina förväntningar som sjuksköterskestudent överens med vad 

sjuksköterskeyrket innebär? 

 Stämde mycket väl överens 

 Stämde väl överens 

 Stämde överens  

 Stämde till viss del överens 

Stämde inte alls överens 
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13. Hur förberedd kände du dig inför nedanstående uppgifter/situationer som 

nyutbildad sjuksköterska? (Ange i vilken grad du instämmer) 

 

A) Att utföra vårdteknik (t ex mäta blodtryck, ta venprover, sätta PVK) 

Mycket väl förberedd   Helt oförberedd 

1. 2. 3. 4. 5.  

 

B) Att hantera och övervaka medicinteknisk utrustning (t ex droppräknare, 

syrgasutrustning, morfinpump) 

Mycket väl förberedd   Helt oförberedd 

1. 2. 3. 4. 5.  

 

C) Att undervisa och ge information till patienter anpassade efter deras individuella 

behov 

Mycket väl förberedd   Helt oförberedd 

1. 2. 3. 4. 5.   

 

D) Att identifiera och analysera omvårdnadsbehov och resurser hos patienten 

Mycket väl förberedd   Helt oförberedd 

1. 2. 3. 4. 5.   

 

E) Att dokumentera omvårdnadsprocessens olika steg i omvårdnadsjournalen 

Mycket väl förberedd   Helt oförberedd 

1. 2. 3. 4. 5.   

 

F) Att leda och fördela arbetet i en grupp undersköterskor eller skötare 

Mycket väl förberedd   Helt oförberedd 

1. 2. 3. 4. 5.   
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G) Att snabbt organisera om ditt arbete vid oförutsedda situationer 

Mycket väl förberedd   Helt oförberedd 

1. 2. 3. 4. 5.   

 

H) Att hantera etiska konflikter som uppstår i vården av patienter 

Mycket väl förberedd   Helt oförberedd 

1. 2. 3. 4. 5.   

 

I) Att hantera och administrera läkemedel enligt föreskrifter 

Mycket väl förberedd   Helt oförberedd 

1. 2. 3. 4. 5.  

 

J) Att självständigt fatta egna beslut 

Mycket väl förberedd   Helt oförberedd 

1. 2. 3. 4. 5.  

 

K) Att hantera akut uppkomna situationer 

Mycket väl förberedd   Helt oförberedd 

1. 2. 3. 4. 5. 

 

14. Anser du att det ställs för höga krav på dig som nyutbildad sjuksköterska i 

verksamheten? 

 Ja 

 Nej 

 Kan ej ta ställning  

 

15. Har du som nyutbildad sjuksköterska känt dig osäker över att vara oerfaren på 

din arbetsplats?  

Ja  

Nej  
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(Om du svarat nej på fråga 15, kan du gå vidare till fråga 17) 

 

16. Vilka av nedanstående faktorer anser du ha bidragit till den osäkerhet du känt 

som oerfaren? (Flera alternativ kan markeras) 

 Höga krav på mig själv 

 Otillräckligt stöd från medarbetare  

 Högt arbetstempo/tidspress 

 Otillräckliga yrkeskunskaper 

 Rädsla att fatta felaktiga beslut 

 Svårt att komma in i arbetsrutiner 

 Annat, nämligen………………………………………………………. 

………………………………………………………………………… 

 

17. Hur kände du att stödet från dina medarbetare som nyutbildad sjuksköterska 

var?  

 Mycket bra 

 Bra 

 Dåligt 

 Mycket dåligt  

 

 

18. I vilken grad upplever du att dina yrkeskunskaper är tillräckliga för att svara 

mot de krav som ställs på dig som sjuksköterska utifrån  

                

A) patienter?           B) medarbetare?                 C) lagar och föreskrifter?  

        Mycket hög grad                Mycket hög grad  Mycket hög grad 

        Hög grad               Hög grad  Hög grad 

        Liten grad                Liten grad  Liten grad 

        Mycket liten grad               Mycket liten grad Mycket liten grad 
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19. I vilken grad anser du att sjuksköterskeutbildningen förberett dig att nå upp till 

de krav som ställs på dig som sjuksköterska? 

 Mycket hög grad  

 Hög grad 

 Liten grad 

 Mycket liten grad 

 

20. Hade sjuksköterskeutbildningen enligt dig kunnat se annorlunda ut för att bättre 

förbereda inför yrket som sjuksköterska?  

 Ja  

 Nej 

 

Om ja, i så fall hur? 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 

21. Hur borde första tiden på arbetsplatsen enligt dig se ut för att tillgodose 

nyutbildade sjuksköterskors upplevelse av trygghet i yrkesrollen och bidra till 

självständighet?  

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
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Här är formuläret slut. Vi ber dig läsa igenom det en gång till och se efter att alla 

frågor är besvarade. Om det är något mer du skulle vilja tillägga så kan du 

använda utrymmet nedanför. 

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 

 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 
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3:a 

0

10

7

15

7

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Stämde inte

alls överens

Stämde till

viss del

överens

Stämde

överens

Stämde väl

överens

Stämde

mycket väl

överens

Hur väl stämde dina förväntningar som sjuksköterskestudent överens 

med vad sjuksköterskeyrket innebär?

 
n=39 
 
 
3:b 

2

15

19

1

0

5

10

15

20

Mycket liten grad Liten grad Hög grad Mycket hög grad

I vilken grad anser du att sjuksköterskeutbildningen förberett dig att nå 

upp till de krav som ställs på dig som sjuksköterska?

 
n=37 
 
3:c 

2

10

26

1

0

5

10

15

20

25

30

Mycket dåligt

förberedd

Dåligt förberedd Förberedd Väl förberedd

Hur väl förberedd kände du dig inför dina arbetsuppgifter som 

sjuksköterska när du började arbeta?

 
n=39 
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3:d En etta står för mycket väl förberedd och en femma för helt oförberedd  
 

Totala gruppen i % och antal (n)   Hur förberedd kände du dig inför följande 
uppgifter/situationer som nyutbildad 
sjuksköterska? 

 
1 

                     

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

  

Att utföra vårdteknik 
 

31 % 
(n=12) 

41 % 
(n=16) 

23 % 
(n=9) 

5 % 
(n=2) 

0 %  100 % 
n=39 

Att hantera och övervaka medicinteknisk 
utrustning 

0 % 26 % 
(n=10) 

33 % 
(n=13) 

36 % 
(n=14) 

5 % 
(n=2) 

 100 % 
n=39 

Att undervisa och ge information till patienter 
anpassade efter deras individuella behov 

15 % 
(n=6) 

33 % 
(n=13) 

28 % 
(n=11) 

20 % 
(n=8) 

3 % 
(n=1) 

 100 % 
n=39 

Att identifiera och analysera 
omvårdnadsbehov och resurser hos patienten 

10 % 
(n=4) 

41 % 
(n=16) 

38 % 
(n=15) 

8 % 
(n=3) 

3 % 
(n=1) 

 100 % 
n=39 

Att dokumentera omvårdnadsprocessens olika 
steg i omvårdnadsjournalen  

23 % 
(n=9) 

41 % 
(n=16) 

23 % 
(n=9) 

13 % 
(n=5) 

0 %  100 % 
n=39 

Att leda och fördela arbetet i en grupp 
undersköterskor eller skötare 

0 % 36 % 
(n=14) 

36 % 
(n=14) 

20 % 
(n=8) 

8 % 
(n=3) 

 100 % 
n=39 

Att snabbt organisera om ditt arbete vid 
oförutsedda situationer 

8 % 
(n=3) 

10 % 
(n=4) 

33 % 
(n=16) 

26 % 
(n=10) 

3 % 
(n=1) 

 100 % 
n=39 

Att hantera etiska konflikter som uppstår i 
vården av patienter 

8 % 
(n=3) 

28 % 
(n=11) 

33 % 
(n=13) 

31 % 
(n=12) 

0 %  100 % 
n=39 

Att hantera och administrera läkemedel enligt 
föreskrifter 

13 % 
(n=5) 

58 % 
(n=23) 

21 % 
(n=8) 

8 % 
(n=3) 

0 %  100 % 
n=39 

Att självständigt fatta egna beslut 
 

8 % 
(n=3) 

20 % 
(n=8) 

49 % 
(n=19) 

23 % 
(n=9) 

0 %  100 % 
n=39 

Att hantera akut uppkomna situationer 
 

0 % 18 % 
(n=7) 

33 % 
(n=13) 

44 % 
(n=17) 

5 % 
(n=2) 

 100 % 
n=39 

n=39 
 
 
 
3:e 

Anser du att det ställs för höga krav på dig som nyutbildad 

sjuksköterska i verksamheten?

23% (n=9)

49% (n=19) 

28% (n=11)
Ja 

Nej

Kan ej ta ställning

 
n=39 
 
 
 



      Bilaga 3 

 
 
3:f 

0 1

15

23

0

5

10

15

20

25

Mycket dåligt Dåligt Bra Mycket bra

Hur kände du att stödet från dina medarbetare som nyutbildad 

sjuksköterska var?

 
n=39 
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