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Sammanfattning 

Bakgrund: Ett introduktionsprogram är viktigt då forskning har visat att övergångsperioden från 
studier till arbete kan vara stressig. Det är därför viktig att nyutexaminerade tandhygienister deltar i 
introduktionsprogram för att få möjlighet att öva upp sitt yrkeskunnande och utveckla sin 
kompetensnivå. Syfte: Syftet med denna studie var att utforska nyutexaminerade tandhygienisters 
upplevelse av introduktionsprogrammet i Västra Götalandsregionen. Metod: Data till denna studie 
samlades in genom att intervjua fem nyutexaminerade tandhygienister som deltar eller har deltagit i 
handledningsprogrammet i Västra Götalandsregionen. Samtliga informanter hade avlagt 
kandidatexamen inom huvudområdet oral hälsovetenskap på Jönköping University. Insamlade data 
analyserades genom manifest innehållsanalys. Resultat: Detta resulterade i tre kategorier: Trygghet, 
Deltagande i nätverksträffar och Handledarrollen. Kategorierna baserades på två till fyra 
subkategorier. De nyutexaminerade tandhygienisterna hade positiva upplevelser av 
handledningsprogrammet i Västra Götalandsregionen. De olika delarna som ingick i 
handledningsprogrammet upplevde informanterna vara givande samt bidrog till en förbättrad 
personlig utveckling avseende deras egen kompetensnivå. Något som var mindre bra var att 
informanterna som hade sina handledare utanför egna kliniken eller inte var närvarande heltid, 
upplevde mindre trygghet än de som hade sina handledare tillgängliga på egna kliniken.  

Nyckelord: Handledare, Handledningsprogram, Nätverksträffar, Trygghet.  



Summary 

Newly-graduated dental hygienists experience of an introduction-program 

Background: An introduction-program is important as studies have shown that the transition from 
study to work can be stressful. It is therefore important that newly-graduated dental hygienists 
participate in an introduction-program to be able to practice and develop their professional skills. 
Aim: The aim with this study was to explore the newly-graduated dental hygienists experience of the 
introduction-program in Region Western Götaland.  Method: The data for this study was collected by 
interviewing five newly-graduated dental hygienists who are currently participating or have 
participated in the introduction-program in Region Western Götaland. All informants had obtained a 
bachelor's degree in the field of oral health science at Jönköping University. The collected data was 
analyzed by manifest content analysis. Results: This resulted in three categories: Safety, Network 

meeting, Participation and Preceptors-role. The categories were based on two to four subcategories. 

The newly-graduated dental hygienists had positive experiences of the introduction-program. The 
informant thought that the various parts included in the introduction-program were worthwhile and 
helped develop their skill level. Something that was less good was that the informants who had their 
preceptor not present in the clinic experienced less safety than those who had their preceptor present 
in their own clinic. 

Keywords: Introduction-program, Network meeting, Preceptor, Safety. 



Innehållsförteckning 

Bilaga 1: Intervjuguide  

Bilaga 2: Informationsmail  

Bilaga 3: Etisk egengranskning 

Bilaga 4: Handledningsprogram dokumentet för nyutexaminerade tandhygienister i Västra 
Götalandsregionen. 

Bakgrund 1 .................................................................................................
Introduktionsprogram 1......................................................................................................................
Organisationens roll 2........................................................................................................................
Handledare 2........................................................................................................................................
Tandhygienistprofessionen 3...........................................................................................................
Introduktionsprogrammet i Västra Götalandsregionen 4...............................................................
Problemformulering 6.........................................................................................................................

Syfte 6 .........................................................................................................
Material och metod 7 .................................................................................

Design 7...............................................................................................................................................
Population 7.........................................................................................................................................
Urval 7..................................................................................................................................................
Datainsamling 8...................................................................................................................................
Analys 8...............................................................................................................................................

Etiska överväganden 8 ..............................................................................
Resultat 9 ....................................................................................................

Trygghet 10.........................................................................................................................................
Deltagande i nätverksträffar 11.........................................................................................................
Handledarrollen 12..............................................................................................................................

Diskussion 14 .............................................................................................
Metoddiskussion 14............................................................................................................................
Resultat diskussion 16.......................................................................................................................

Slutsats 18 ..................................................................................................
Referenser 20.............................................................................................





Inledning 

Oral hälsa har flera effekter på det allmänna välbefinnandet. Dålig munhygien kan leda till sämre 
behandlingsresultat vid orala sjukdomar, medan bra munhygienvanor främjar den orala hälsan (1). 
Tandhygienisten är en viktig del i tandvården. Deras roll är att stödja patientens egenvård genom 
regelbundna undersökningar och råd till patienten. Detta för att främja hälsa och förebygga orala 
sjukdomar (2).  

Nyutexaminerade tandhygienister jobbar självständigt och ibland under tidspress. Detta kan i 
framtiden leda till utbrändhet. Ett bra introduktionsprogram behövs för att den nyutexaminerade 
tandhygienisten ska kunna komma in i sin roll (3). Introduktionsprogram är grundläggande för den 
nyutexaminerade. Det som avgör i vilken grad introduktionsprogrammet blir en tillgång för den 
nyutexaminerade tandhygienisten är handledarens kunskap, duration samt kvalitén på programmet 
(4). 

Bakgrund 

Introduktionsprogram 

En nyutexaminerad tandhygienist har ett behov av en bra introduktion. Yrket har krävande 
arbetsuppgifter, därför behöver nyutexaminerade tandhygienister möjlighet att öva upp 
sitt yrkeskunnande (5). Litteraturgenomgången i denna studie består av vetenskapliga artiklar som 
handlar om introduktionsprogram på en ny arbetsplats inom omvårdnad, eftersom vetenskapliga 
artiklar som handlar om introduktionsprogram ur ett tandvårdsperspektiv saknas. Undersökningar 
har visat att introduktionsprogram har ökat sjuksköterskornas kompetensnivå när det gäller att 
planera och utföra undersökningar. Även kommunikationen med kollegor förbättrades (6). 

Studier från andra vårdyrken har visat att övergångsperioden från studier till arbete kan vara stressig. 
En känsla av osäkerhet kan uppstå bland nyutexaminerade sjuksköterskor ifall de kan ge säker vård till 
patienten och samtidig möta sjukhusets förväntningar (7). Det har även visat sig en tidigare studie att 
sjuksköterskor som deltog i ett introduktionsprogram klarade övergången från studier till jobb bättre 
än de sjuksköterskor som inte deltog i introduktionsprogrammet (6). 

Ett bra introduktionsprogram är väsentligt för att motivera, öka produktivitet samt förbättra 
arbetsmoralen och minska ångestnivån hos anställda. En studie har visat att ett välutformat 
introduktionsprogram minskar personalomsättningen, förkorta nyanställas period av anpassning och 
lägger grund för en lång och framgångsrik karriär i yrket. Detta ställer krav på arbetsgivare att lägga 
ner tid och energi på att skapa ett program som kan fånga intresset hos den nyanställda. Ett 
introduktionsprogram måste innehålla viktiga delar såsom klinikens värderingar och kulturer. Detta 
gör att nyutexaminerade kommer bättre in på arbetsplatsen (4). 
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Längden på introduktionsprogrammet har en stor betydelse för den nyutexaminerades tillfredställelse 
och vilja att stanna kvar på arbetsplatsen efter programmet (6). En studie har visat att 
nyutexaminerade kräver en bra och ordentlig introduktion under deras första arbetsår. En god 
introduktion innehåller stöd och resurser som hjälper till att utveckla nyutexaminerades 
kompetensnivå. Detta gör att nyutexaminerade känner sig trygga och nöjda i sitt arbete. 
Nyutexaminerade upplever även svårigheter att övergå från vårdutbildningen till den nya 
arbetsmiljön. Detta leder till en lägre grad av arbetstillfredsställelse och en högre grad av utbrändhet 
jämfört med de erfarna arbetskollegorna. Det är viktigt för de nyutexaminerade att ha en stödjande 
arbetsplats som främjar arbetsglädje, detta för att de ska trivas och stanna kvar på den nya 
arbetsplatsen (3). 

Organisationens roll 

Något som är beskrivet i litteraturen är att nyutexaminerade kräver organisatoriskt stöd och 
engagemang från deras arbetsgivare (8). Organisationen spelar en viktig roll för att säkerställa ett 
tillräckligt omfattande och i övrigt lämpligt introduktionsprogram. Målet för organisationen ska vara 
att ge den nyutexaminerade förutsättningar för att kunna ge säker vård i samarbete med kollegor. 
Målet ska också vara att ge den nyutexaminerade strukturerat stöd för att främja de kliniska 
kompetenserna samt att underlätta socialiseringen. På detta sätt kan den psykiska stressen dämpas 
samt ökar tillfredsställelse och retention i jobbet (9, 10).  Många av de ovannämnda behoven kan 
tillgodoses genom organisationens ledning och administration (11). 

Handledare 

En nyutexaminerad inom vården behöver stöd för att kunna utveckla sin kompetens och sitt 
förtroende under sitt första år. Handledarens roll ses som en viktig del i att stödja utvecklingen och 
bidra till att den nyutexaminerade klarar övergången från studier till jobb (12). 
En handledare måste vara kliniskt kompetent, stödjande och ha en strävan att lära ut (13).  
Handledaren behöver ha social förmåga samt tålamod och förståelse för att en nyutexaminerad gör 
misstag. Handledaren bör även vara bra på att ge konstruktiv kritik och positiv feedback. Detta har en 
positiv påverkan på den nyutexaminerades utveckling av förtroende, kompetens och förmåga till 
kritiskt tänkande. Även om dessa egenskaper är viktiga understryker litteraturen behovet av formella 
program för handledarutveckling, där handledare lär sig de grundläggande principerna för 
vuxenutbildning (4). 

Handledaren behöver känna sig nöjd och värderas av sin arbetsgivare, eftersom denna roll kan vara 
stressande och innebära en allt för hög arbetsbelastning (7, 14). För handledaren är det viktigt att 
skapa en trygg miljö för den nyutexaminerade. Att ställa frågor är ett effektivt sätt att lära sig saker, 
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men det är även viktigt att handledaren ställer frågor tillbaka så det kan skapas kritiskt tänkande hos 
den nyutexaminerade (15). 

Handledningen kan även inverka negativt på den nyutexaminerades utveckling. Exempel på orsaker 
till detta är handledarens bristande utbildning, begränsade kunskaper och motivation samt brist på 
stöd av kliniken och erkännande för sin roll. Ett bra sätt att höja handledarens motivation är att ge 
dem chans att fortsätta utveckla och utbilda sig, samt ge feedback på hur det har varit för dem som 
handledare (12). Det är avgörande för ett introduktionsprograms framgång att noggrant välja och 
förbereda handledare (11).  

Valet av handledare blir bäst när kliniken väljer ut individer som har intresse att vidareutbilda sig och 
få de adekvata utbildningarna inom handledning (12). Det är viktigt att kliniken erbjuder 
handledningsutbildning eftersom handledarna har en så viktig del i introduktionen av 
nyutexaminerade (6). 

Bristen på tillgänglig handledning har blivit ett problem i den kliniska miljön. I det förflutna har 
organisationer använt sig av ledande sjuksköterskor med många års erfarenhet som handledare och 
förbisett de med mindre erfarenhet. Förslag att sjuksköterskor med två till fyra års klinisk erfarenhet 
är bäst lämpade till handledning eftersom de kan ge vård och samtidigt tänker till. Att ha mindre 
erfarna sjuksköterskor som handledare till nyutexaminerade sjuksköterskor skulle öka 
handledartillgängligheten och reducera potentiell utbrändhet hos de lite äldre handledarna (16).  

Tandhygienistprofessionen  

Tandhygienisten är en viktig del i tandvården, genom att i sin roll stödja patientens egenvård. Detta 
sker genom regelbundna undersökningar och råd till patienten om hur denna bibehåller en god 
munhygien (2). Detta för att främja oral hälsa och förebygga utvecklingen av orala sjukdomar (17). 
Tandhygienisten kan diagnostisera samt bedöma karies och parodontit. Tandhygienistyrket innefattar 
munhälsovård för barn, ungdomar och vuxna. Rollen som tandhygienist ställer krav på att kunna 
arbeta självständigt och ha ett vetenskapligt förhållningssätt (5). 

Tandhygienistprogrammet är baserat på oral hälsovetenskap som har flera vetenskapliga inriktningar. 
Oral hälsovetenskapen bygger på kunskaper som är inhämtade från främst odontologi, medicin och 
naturvetenskap, men även från samhälls- och beteendevetenskap (5).  

Tandhygienist yrkesexamen erhålls efter 120 högskolepoäng, detta motsvarar två års studier.  

Studenter har valet att studera ytterligare ett år till för att få kandidatexamen inom huvudområdet oral 
hälsovetenskap som består av 180 högskolepoäng på Jönköping University, detta motsvarar tre års 
studier (18).  
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Introduktionsprogrammet i Västra Götalandsregionen 

Folktandvården i Västra Götalandsregionen har 3100 medarbetare som arbetar på 156 mottagningar 
(19). Folktandvården i Västra Götalandsregionen erbjuder, sedan hösten 2011, ett 
introduktionsprogram med handledning för nyutexaminerade tandhygienister under ett års tid, som 
de benämner handledningsprogram. Handledaren är en erfaren tandhygienist och har en särskild 
handledarutbildning. 

Handledarutbildningen ges ut på olika säten, där blivande handledare antingen kan välja att läsa på 
Göteborgs Universitet (GU) eller på Jönköping University (JU). Utbildningen består av inspelade 
föreläsningar, seminarier och uppgifter som bearbetas individuellt och gruppvis (20, 21). 
Förkunskaperna för kursen på Jönköping University (JU) är en avlagd yrkesexamen i huvudområdet 
oral hälsovetenskap samt ha minst två års yrkeserfarenhet. Denna kurs kan både läsas på distans eller 
på campus. I kursen lär sig de framtida handledarna om olika pedagogiska teorier och 
handledningsprocesser, att utveckla sina kommunikationsförmågor, samt kunskaper avseende 
utvärdering och bedömning (20). 

Folktandvården i Västra Götalandsregionen erbjuder framtida handledare en fem dagars utbildning 
som de arrangerar med en inhyrd organisationskonsult. Undervisningen under de fem dagarna består 
av föreläsningar och därefter består veckorna av egna studier och individuella uppgifter (Skogsberg E, 
huvudhandledare, studierektor för tandhygienister och tandläkare på folktandvården i Västra 
Götalandsregionen, muntlig kommunikation, april 2017).  

Folktandvården i Västra Götalandsregionen erbjuder, enligt Skogsberg, handledningsprogram för att 
den nyutexaminerade ska kunna utvecklas inom sin nya profession. En period med handledning och 
tid för reflektion krävs för att mogna och komma in i yrkesrollen. Syftet med 
handledningsprogrammet är att utveckla och säkerställa den nyutbildade tandhygienistens kompetens 
för att nå Västra Götalandsregionens övergripande hälsomål och vision. Skogsberg citerar i 
sammanhanget Västra Götalandsregionens slogan: ”Frisk i munnen hela livet”. Vidare menar 
Skogsberg att handledningsprogrammet innehåller nätverksträffar som sker i Göteborg. 
Nyutexaminerade tandhygienister blir inbjudna till sex träffar efter att de har arbetat sex månader i 
Västra Götalandsregionen. Nätverksträffarna sker under ett och ett halvt års tid och är uppdelade i två 
omgångar per termin. Syftet med detta är att fördjupa nyutexaminerade inom olika odontologiska 
ämnen som kariologi och parodontologi, Västra Götalandsregionen organisationens funktion samt få 
möjlighet att träffa andra tandhygienister från olika kliniker och utbyta kunskaper och erfarenheter 
med varandra (Skogsberg E, muntlig kommunikation, april 2017). 

Handledningsplanen är, menar Skogsberg, individuellt anpassad till den nyutexaminerade genom att 
handledare och nyutexaminerade går igenom dokumentet ”Handledningsprogrammet” tillsammans. 
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Dokumentet är underlaget till den individuella planen, som ska vara till hjälp vid reflektion i sällskap 
med handledaren under handledningsprogrammets gång (bilaga 4). Nyutexaminerade ska fylla i 
dokumentet tillsammans med sin handledare i början av handledningsprogrammet, och därefter gå 
tillbaka och se om de uppsatta målen är uppfyllda. Dokumentet ska även ge en översikt avseende 
eventuella förbättringar. Var fjärde månad ska den nyutexaminerade sitta och gå igenom planen 
ordentligt med sin handledare och klinikchef och eventuellt fylla på den vid behov (Skogsberg E, 
muntlig kommunikation, april 2017). 

Enligt Skogsberg E, är de veckovisa handledningstillfällena individuella och sker alltid tillsammans 
med handledare. Handledningstillfällena är mer intensiva i början och sedan mot slutet blir 
handledningstillfällena kortare, med kravet att det inte får vara mindre än en timme handledning per 
vecka. Syftet med handledningstillfällena är att få den nyutexaminerade tandhygienisten att reflektera 
och diskutera patientfall samt nya funderingar kan komma upp under veckans gång. Under de första 
månaderna av programmet har tandhygienisten möjlighet till handledning under pågående arbete 
med patient (Skogsberg E, muntlig kommunikation, april 2017). 

Under handledningsåret finns det inte något intäktskrav att förhålla sig till som nyutexaminerade 
tandhygienist. Klinikchefen får rekommendationer på grund siffror från ledning på ungefär hur 
mycket tandhygienisterna i kliniken ska dra in per år. Sedan blir det klinikchefen som sätter 
intäktskrav summan på de olika tandhygienister som jobbar i kliniken. Intäktskravet kan variera 
mellan tandhygienister i samma klinik, detta beror på hur mycket erfarenhet tandhygienisten har samt 
mängden av assistans detta får av tandsköterskor. En annan aspekt av handledningsprogrammet, 
menar Skogsberg, är att den nyutexaminerade inte kan hoppa av innan året är färdigt. Den 
nyutexaminerade har möjlighet att förlänga sin handledningstid om hen känner efter 
handledningsprogrammet att den behöver längre handledning (Skogsberg E, muntlig kommunikation, 
april 2017). 
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Problemformulering 

Behovet av tandhygienister ökar på grund av det utbildas färre tandhygienister än vad tandvården 
efterfrågar (23). Ett välplanerat introduktionsprogram är viktigt för nyutexaminerade tandhygienister, 
detta för att de ska komma in i sin nya yrkesroll och arbeta självständigt. Utifrån författarnas kunskap, 
finns inga studier genomförda som undersöker hur nyexaminerade tandhygienister upplever 
introduktionsprogrammet på deras kliniker. Denna studie gjordes för att ge tandhygieniststudenter en 
uppfattning om hur tidigare nyutexaminerade tandhygienister, utexaminerade år 2015 och 2016, 
upplever ett introduktionsprogram.  

Syfte 

Syftet med denna studie var att utforska nyutexaminerade tandhygienisters upplevelse av 
introduktionsprogrammet i Västra Götalandsregion. 
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Material och metod 

Design 

Studien har en kvalitativt ansats. Kvalitativ metod är mest lämplig när författare och studenter ska 
fånga upplevda fenomen och upplevelser (24). Data samlades in genom att individuella intervjuer med 
nyutexaminerade tandhygienister utfördes. Detta för att fånga deras upplevelse av 
handledningsprogrammet i Västra Götalandsregionen.  

Population 

Den population som har studerats bestod av tandhygienister som har tagit filosofie kandidatexamen 
med huvudområdet oral hälsovetenskap. Samtliga deltagare har avlagt examen senast år 2015 på 
Jönköping University samt deltar eller har deltagit i Västra Götalandsregionens handledningsprogram 
för nyutexaminerade tandhygienister. Antalet tandhygienister som avlagt examen år 2015 och 2016 
vid Jönköping University var sammanlagt 40 stycken. Författarna valde nyutexaminerade 
tandhygienister som tog examen år 2016 samt 2015 eftersom de ansågs vara mest lämpliga på grund 
av att de var i slutet av sina introduktionsprogram eller nyligen hade avslutat den. Författarna 
bedömde att dessa tandhygienister kommer ihåg upplevelsen av att ingå i ett introduktionsprogram i 
större utsträckning än tandhygienister som avslutat programmet för flera år sen. 
  

Urval 

Informanterna kontaktades genom att en annons om studien publicerades på en Facebookgruppchatt 
för enbart tandhygienister utexaminerade år 2016 från Jönköping University. Annonsen innehöll både 
allmän information om studien samt kontaktuppgifter till författarna. De tandhygienister som var 
intresserade av att delta fick höra av sig till författarna via kontaktuppgifterna som stod i annonsen. 
Tandhygienister som var anslutna till Facebookgruppchatten fick även rekommendera andra individer 
de kunde tänka sig ville delta i studien och förmedlade aktuella kontaktuppgifter till författarna. På 
sätt deltog två informanter som tog examen år 2015 i studien. Samtliga deltagare som var intresserade 
att delta i studien kontaktade författarna via mail, telefonsamtal eller privata meddelande via 
Facebook. Författarna kontaktade sedan de tandhygienister som hörde av sig via mail med 
information om studiens innehåll. Eftersom studiens avgränsning endast inkluderar nyutexaminerade 
tandhygienister som tog examen vid Jönköping University år 2015 och 2016, blir variation i kön och 
ålder svår att uppnå. En geografisk variation uppnås dock genom att deltagarna kommer från olika 
städer/kliniker i Västra Götalandsregionen. 
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Datainsamling 

En pilotintervju med en tandhygienist utfördes för att säkerställa att frågorna på intervjuguiden var 
adekvata (24). Tandhygienisterna som var intresserade att delta i studien kontaktades via mail 
innehållandes ett informationsbrev (Bilaga 1). I det utskickade mailet förklarade författarna att 
intervjun skulle utföras i närvaro av båda författarna samt att intervjun skulle spelas in för analys.  
Samtliga tandhygienister fick därmed bestämma datumet, tiden samt sättet intervjun skulle utföras 
på, de alternativen var videosamtal eller röstsamtal. Samtliga fem deltagare valde alternativet 
röstsamtal och samtalet spelades in med inspelningsapplikation i mobiltelefon.  

Intervjuguiden bestod av fem öppna frågor (bilaga 2). Frågorna var egenkonstruerade och omfattade 
frågor om introduktionsprogrammet och handledningen. För att förtydliga deltagarens svar ställdes 
vid behov följdfrågor. a.  

Analys 

Datamaterialet analyserades genom manifest innehållsanalys. Efter att alla informanter hade 
intervjuats delades intervjumaterialet upp mellan författarna och transkriberades. Det transkriberade 
datamaterialet lästes genom flera gånger för att få ett helhetsintryck av texten. Båda författarna 
analyserade texten tillsammans genom manifest analys. Vid manifest analys behandlas textens 
innehållsaspekter och de synliga komponenterna i texten. I föreliggande studie togs meningsbärande 
enheter ut och kondenserades. Kondensering är en process där författare förkortar och samtidigt 
bevarar kärnan av meningen. Den kondenserade meningsbärande enheten kodades av författarna. 
Koderna jämfördes därefter och sorterades, utifrån skillnader och likheter, in i subkategorier. Dessa 
sorterades sedan in under större kategorier (Tabell 1). En kategori svarar på frågan "Vad?" och kan 
identifieras som en röd tråd genom koderna. Data ska inte uteslutas pga. avsaknad av lämplig kategori 
dessutom bör inte data passa in i mer än en kategori (25). Resultatet visades i form av tabell med 
sammanställda reflektioner av kategorierna samt i text där citat från informanterna uttrycks för att 
styrka innebörden av den framtagna kategorin. 

Tabell 1: Exempel på analysprossen. 

Etiska överväganden 

Meningsbärande 
enheter

Koder Subkategorier Kategorier

det kändes jättetryggt 
och skönt med 
program

Att ha känslan av 
trygghet

Känslor under 
handledningsåret  

Trygghet
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Etisk egengranskning har skett i samråd med handledare innan studien påbörjades. Studien följde de 
fyra forskningsetiska principerna. Informationskravet uppnåddes genom att deltagarna fick 
information om vad forskningen handlar om via mail. Samtycket från informanten inhämtades dels 
skriftligt via mail och dels muntligt innan samtal påbörjades. På så sätt uppfylldes samtyckeskravet. 
Konfidentialitetskravet följdes på så vis att informanterna kodades till en siffra så att personuppgifter 
såsom namn och kontaktuppgifter hanterades konfidentiellt under studiens gång och även i 
resultatredovisningen. Författarna raderade också de inspelade intervjuerna efter transkribering av 
datamaterialet från inspelningsapplikationen i mobiltelefonen. Studien följde nyttjandekravet då 
informationen som samlades in endast brukades till föreliggande studie och inget annat (26). 

Resultat 

Fem nyutexaminerade tandhygienister, alla arbetande på olika kliniker i Västra Götalandsregionen, 
har intervjuats. Författarna urskilde tre kategorier i de transkriberade intervjuerna: Trygghet, 
Deltagande i nätverksträffar och Handledarrollen. Kategorierna delades upp i subkategorier (Tabell 2) 
och citat från informanter som styrker subkategorierna.  Citat från informanterna har kodats till 
Informant 1–5 (förkortat I:1–5). 

Tabell 2: Översikt av resultat. 

Kategorier Subkategorier

Trygghet Stöd av individuellt anpassad handledningsplan 
Känslor under handledningsåret 
Ekonomisk kravlöshet

Deltagande i nätverksträffar Uppdatering av ämneskunskap 
Delade erfarenheter 

Handledarrollen Handledarens kunskap och egenskaper 
Relationen mellan handledaren och den nyutexaminerade 
Handledarens närvaro i kliniken 
Handledningstid
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Trygghet  

Denna kategori berör i sin helhet den trygghet som informanterna upplever att en handledningsplan 
gav. Trygghet kan upplevas på olika sätt för de nyexaminerade. Kategorin trygghet innehåller tre olika 
subkategorier som är inriktade på 1) stödet av individuellt anpassad handledningsplan, 2) känslor som 
uppkom under handledningsprogrammets gång samt 3) reflektioner över ekonomiska kravlösheten 
under handledningsåret.  

Stöd av individuell anpassad handledningsplan 

Informanterna var nöjda med handledningsplanens upplägg då de tyckte att det var positivt att få stöd 
av att utgå från en individuell upplagd plan. Det skapade en trygghet genom att de visste vad som 
förväntades av dem samt att de fick individuella råd i vad de skulle öva på: ”Det var bra att ha ett plan 
man följde och skrev ner sina önskemål… saker som var svåra för mig skrev jag ner och fick hjälp att 
jobba på…” (informant I:5). 

Genom rekommendationer som handledaren och den nyutexaminerade kan följa gav det ett stöd för 
båda parter att följa, vilket inte upplevdes finnas på andra kliniker: ”Där man märker det är olika på 
olika kliniker… vissa har inte alls fått så mycket [rekommendationerna i handlingsplanen] … Såsom 
kliniker som inte prioriterar riktigt och följer rekommendationerna:” (I:4). Dock upplevde 
informanterna i början att det var jobbigt att anteckna ner sina svårigheter som skulle jobbas på i 
handledningsplanen, men upplevde ändå att det var ett bra stöd:”... alltså det var mycket att skriva 
då, man orkade inte… sen när man tänker på det så är det mycket positivt” (I:2). 

Känslor under handledningsåret 

Samtliga informanter hade positiva känslor under handledningsprogrammet vilket skapade trygghet 
inför det nya yrket. Det blev en mjukstart i yrket: ”det känns jättetryggt och skönt med program inte 
bara att bli utslängd på ett yrke när man [är] ny…” (I:5).  
Majoriteten kände sig trygga och upplevde att de under programmet fick tid för att träna, utföra en bra 
behandling samt förbättra sina kompetenser. Exempel på sådana kompetenser är förmågan att 
diagnostisera och bedöma karies och parodontit. Informanterna upplevde på detta sätt en känsla av att 
klara av yrket: ”... man kan bli bättre på sin egen takt, och det är det som är viktig också att känna att 
man kan jobba upp sig och bli bra” (I:4). 

Ekonomisk kravlöshet  

Informanterna upplevde det positivt att inte ha ett specifikt ekonomiskt krav under första året: ”... sen 
är det ju framför allt att man inte har nått intäktskrav då…” (I:5). En annan informant berättar: 
”...man inte får så mycket betalt i början, för man har inte direkt nåt intäktskrav… men man får 
ändå möjligheten att få andra saker som är mer värda…”  (I:3). [Informanten menar att hen får 
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andra saker såsom erfarenheten, tryggheten och stödet]. Samtliga informanter menade att de på detta 
sätt kunde arbeta på att förbättra sin kompetens utan att behöva förhålla sig till klinikens intäktskrav: 
”... tänka igen vad man ska göra, man siktar mot någonting och har inget intäktskrav det känns 
lugnt…” (I:2). 

Deltagande i nätverksträffar  

Denna kategori handlade om värdet av att delta på de gemensamma nätverksträffar som de 
nyutexaminerade tog del av sex gånger under ett och ett halvt års tid. Denna kategori innehöll två olika 
subkategorier som handlar om de olika 1) uppdatering av ämneskunskap och 2) delade erfarenheter 
från olika perspektiv eller kliniker från olika kommuner i regionen. 

Uppdatering av ämneskunskap 

I denna subkategori tyckte samtliga informanter att det var mest lärorikt med de gemensamma 
nätverksträffar som hölls. Nätverksträffarnas fokusering av ett specifikt ämne vid varje träff ansåg 
informanterna var givande. Informanternas deltagande i nätverksträffarna utvecklade deras 
kunskaper som de redan hade med sig från utbildningen, under träffarna ansåg en informant att man 
gick in mer i djupet än under utbildningen: ”kan vara parod föreläsning och det kan vara väldigt 
intressant… Och lite mer på djupet vad som händer… verkligen mer än vad man har lärt sig i 
skolan…” (I:4). 

Här redogör informanten de ämnen som har tagits upp under de gångerna informanten har varit med i 
nätverksträffarna:”... ofta är det i Göteborg och de inriktade på olika saker och tema varje gång vi 
ska vara där … det kan vara parod, kariologi, munhälsa, barntandvård eller liknande och osv.” (I:
2). Detta visar att det är relevanta ämnen som tas upp vid träffarna för den nyutexaminerade 
tandhygienisten samt uppdatering av kunskaper. Samtliga informanter ansåg att nätverksträffarna gav 
positiv påverkan samt hjälpte till med att stärka deras roll i yrket: ”… det känns ändå att det stärker 
min roll liksom som tandhygienist och nyexaminerad tandhygienist” (I:1). 

Delade erfarenheter  

Vid nätverksträffarna får de nyutexaminerade träffas och dela med sig av funderingar, frågeställningar 
med andra nyutexaminerade från andra kliniker i Västra Götalandsregionen samt de olika problem 
som de har stött på under handledningsprogrammets gång: ”Man får träffa andra som är i samma 
situationer som jag själv har varit i och får deras tänkande och hur de arbetar i sin klinik…” (I:1). 
Detta gjorde att de nyutexaminerade fick insyn på hur andra kliniker arbetar i regionen.  

Under träffarna ansåg informanterna att de kunde dela med sig av olika problem de stött på samt få 
förslag på lösningar från andra nyutexaminerade, eftersom alla har olika delade erfarenheter var de 
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bättre på att hitta lösningar tillsammans: ”Man fick dela med sig alla problem man stött på sådär och 
hur man ska lösa de…” (I:3).  Detta upplevde majoriteten av informanterna var hjälpsam.  En av 
informanterna upplevde dock att det var svårt att ta sig till nätverksträffarna eftersom denna bodde 
långt ifrån Göteborg samt att träffarna började tidigt på morgonen: ”… men samtidigt var det lite långt 
att åka men det bara för att jag bodde i Jönköping då. Och det var långt att åka till Göteborg” (I:3). 

Handledarrollen 

Denna kategori innehåller fyra olika subkategorier som är inriktade på hur 1) handledarens kunskap 
och egenskaper påverkar den nyutexaminerade tandhygienisten, hur viktig det är med 2) 
handledarens närvaro på kliniken, hur de har upplevt den 3) veckovisa handledningstiden och 4) 
relationen med handledaren.  

Handledarens kunskap och egenskaper 

I denna subkategori har informanterna beskrivit hur viktig det är med handledarens kunskaper och 
egenskaper. En informant tar upp vikten med att handledaren håller sig uppdaterad avseende nytt 
kunskapsläge som den nyutexaminerade också kan ta del av handledarens kunskaper: ”… om man har 
en handledare som jobbar på rätt sätt följer socialstyrelsen, jätteuppdaterad eee går på kurser oo… 
aa som är nyfiken, tillräcklig med kunskap och så… så det blir så att hon får dela med sig av 
kunskaperna” (I:5).  

Handledarens kunskaper påverkar nyutexaminerades förhållningssätt gällande remittering av patient 
till tandläkare eller andra avdelningar. Detta kräver kritiskt tänkande och agerande: ”... hur man ska 
tänka när man ska skicka till tandläkaren, när man ska skicka vidare till parodavdelningen för 
vidare behandlingar du vet ” (I:4) [Informanten menar att skicka patienten vidare] Informanterna 
upplevde att deras handledare var duktiga eftersom handledaren gått på handledningsutbildningen 
samt hade tillräckligt med kunskaper för att handleda: ” Den handledare som jag haft hon har jobbat 
några år. Hon har gått handledning utbildning. Hon väldigt duktigt och ehh är engagerad liksom 
” (I:3). En informant upplevde det som en trygghet att ha någon (handledare) som backar upp en när 
något problem uppstår: ”... tar ställning direkt så utan att bli rädd.” (I:1). 

Relationen mellan handledaren och den nyutexaminerade 

Flertalet informanter upplevde en trygghet i att ha ett stöd, någon att vända sig till med frågor och 
funderingar när det dök upp: ”Jag tycker att det har varit superbra man har haft nån som vet att 
man kan vända sig till för att man ska kunna ställa frågor och sådär” (I:4). Handledarens förmåga 
att ge feedback på olika moment såsom terapiplanering, parodontal utvärdering osv som utförde av 
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den nyutexaminerade upplevdes också som viktigt: ”Hon var väl… gav både positiv och så lite med 
kritik ibland på konstruktiva sätt” (I:2). 

Handledarens närvaro i kliniken 

Handledaren för den nyutexaminerade kan ha olika roller såsom uppsökande verksamhet, jobba på en 
annan klinik: ”De flesta får sina handledare utanför kliniken då kan det vara lite jobbig för hon har 
inte koll på vad du gör oo… det blir svårt att ta patientfall och sån där” (1:5) samt inte jobba heltid 
vilket informanten inte hade information om innan hen började arbeta: ”Emmm… hon… att hon hade 
så mycket annat liksom att hon inte jobbade hundra procent det visste jag inte” (I:3). 

Merparten av informanterna (tre av fem) upplevde sig mer säkra när handledaren fanns tillgänglig på 
kliniken: ”... det är nån som kan komma in i bilden och ställa sig bakom dig och håller med vad du 
säger och försöker hjälpa till” (I:2). De som inte hade sina handledare tillgängliga på kliniken 
upplevde att tryggheten saknades när deras handledare inte var närvarande: ”… om man har 
funderingar som ska tas upp med henne blir så att man tar upp den med en annan tandläkare på 
kliniken eller så. Det funkar också på det sättet men det bara att det skulle kännas bättre med sin 
handledare...” (I:1). 

Handledningstid 

Informanterna upplevde den veckovisa handledningstid som tillräckligt: ”… men annars så tycker jag 
det var jättelärorik och bra att man följt upp och man har plan på saker som man ska göra” (I:5). En 
informant upplevde handledningstiden som tillräckligt och tyckte att det var för mycket tid avsatt till 
den och det slutade med att vissa tillfällen så fanns det inte så mycket att prata om under 
handledningstiden: ”… ibland så kände jag att det blev för mycket handledning och jag visste inte 
vad ska pratas om” (I:2). Men en informant vars handledare tilldelats flera nyutexaminerade vid 
samma klinik, upplevde att hen inte fick tillräckligt med tid vid handledningstillfällena eftersom hen 
fick dela upp handledningstiden med en annan nyutexaminerad vid samma klinik: ”Jag får inte en 
timme handlednings själv som det borde varit när vi delar…” (I:4). Den informanten upplevde att 
handledningstiden inte var tillräckligt.  
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Diskussion 

Huvudsyftet med studien var att utforska nyutexaminerade tandhygienisters upplevelse av 
introduktionsprogrammet i Västra Götalandsregionen. Undersökningens resultat har framförallt visat 
att de nyutexaminerade tandhygienisterna i helhet var nöjda med handledningsprogrammet. De 
betonade genomgående vikten av att ha ett handledningsprogram för en nyutbildad tandhygienist 
eftersom det ökar tryggheten när tandhygienisten kommer ut i yrket. Nätverksträffarna hade positiv 
påverkan på den nyutexaminerades kunskaper samt upplevdes handledarens närvaro i kliniken som 
stöd och trygghet för den nyutexaminerade tandhygienisten.  

Metoddiskussion 

Studien har haft en kvalitativ ansats. Kvalitativ metod är mest lämplig när författare och studenter ska 
fånga upplevda fenomen och upplevelser (24). Författarna valde att utföra en intervjustudie då 
intervjuer kan generera ett rikt material som är relaterat till det som studeras. Men det kan även vara 
svårt eftersom intervjustudie tar tid att planera, utföra samt analysera (27). Fler antal informanter som 
deltog i studien skulle kunna ha förtydligat subkategorierna ytterligare i resultatet anser författarna.  

Trovärdighet i kvalitativa studier ökar med valet av deltagare med olika åldrar samt kön med 
varierande erfarenheter och perspektiv. Detta bidrar till ett rikare material samt variation av de 
fenomen som studeras (25). En geografisk variation uppnåddes genom att deltagarna kommer från 
olika städer och kliniker i Västra Götalandsregionen. Detta anser författarna ökade trovärdigheten på 
studien eftersom informanterna hade olika perspektiv av handledningsprogrammet. I denna studie var 
variation i kön och ålder svårt att uppnå pga. det var få deltagare i studien.  

Den största fördelen med intervjuer är att de tillåter författarna att vidareutveckla deltagarnas 
upplevelse genom att ställa följdfrågor. Denna metod ger möjlighet att undersöka aspekter av 
verkligheten som inte skulle kunna vara möjliga att fånga in vid andra tillvägagångssätt såsom 
enkätstudier (27). Vid enkätstudier har inte författarna lika stor möjlighet att ställa följdfrågor samt 
kontrollera att informanten har förstått de frågor som ställts (24).  

Datainsamlingen kan ha påverkats av att författarna inte hade tidigare erfarenheter av att utföra 
intervjustudier.  Med tidigare erfarenhet skulle författarna kunna få ut mer av de informanter som 
svarade förhållandevis kortfattat på de frågor som ställdes. En pilotintervju utfördes innan 
datainsamlingen, vilket författarna upplevde som givande eftersom den förbättrade deras 
intervjuteknik samt säkerställde frågornas adekvans (24). Eftersom författaren vid kvalitativa studier 
är den som samlar in såväl som analyserar materialet, är författarnas erfarenheter viktiga. I kvalitativ 
innehållsanalys innebär tolkningen av data en balansakt. Det är omöjligt och heller inte önskvärt att 
inte lägga till ett visst perspektiv på de fenomen som studeras. Men å andra sidan måste författaren 
”låta texten tala” och inte läsa in en mening som inte finns där (28). Detta har författarna hanterat 
genom att läsa i kurslitteratur samt vetenskapliga artiklar gällande kvalitativa studier. Författar anser 
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också att utföra pilotstudie som gav omfattande information om hur kvalitativ data samlas in och 
analyseras. 

Inspelningen av intervjutillfällena gjorde det lättare för författarna vid datainsamlingen. Författarna 
testade ljudkvaliteten på inspelningsapplikationen innan varje intervjutillfälle för att säkerställa att det 
fungerade bra. Sedan var det ett bra val att spela in intervjuerna eftersom författarna skulle kunna ha 
missat något som informanterna sagt. På detta sätt gick ingen information förlorad vid 
transkriberingen och informanten slapp upprepa sig för att författarna skulle anteckna ner det som 
hade sagts.  

Det faktum att intervjuerna genomfördes i närvaro av båda författarna bidrar till trovärdigheten i 
datainsamlingen. Medan en författare var fokuserad på att intervjua informanter var den andra 
författaren fokuserad på informantens svar. Vid de tillfällen då svaren var otydliga eller otillräckliga 
kunde den iakttagande författaren ställa följdfrågor och be informanterna förtydliga sig (24).   

Författarna anser inte att informanterna var obekväma med att ha två intervjuare eftersom 
författarna, vid tidsbokningen för intervjutillfället, informerade informanten om intervjuprocessen. 
Något annat som bidrog till informanternas bekvämlighet var det faktum att samtliga intervjuer 
genomfördes via mobilsamtal. Det var även med hänsyn till informanternas bekvämlighet (samtliga 
arbetade heltid) som författarna valde att låta informanterna välja den tid som passade för 
intervjuerna. I telefonintervjuer är både författaren och informanten i kontroll av sin egen separata 
miljö.  Telefonintervjuer kan vara mer lämpliga för vissa informanter när de diskuterar känsliga 
ämnen. Detta passar också bra för att bibehålla sekretess och integritet för informanten (28).  

Andra fördelar med telefonintervjuer är att de är billigare, snabbare samt underlättar den geografiska 
spridningen.  Nackdelen är bristen på kontakt ansikte mot ansikte samt att information som förmedlas 
via den icke verbala kommunikationen riskerar att gå miste. Detta kan dock också vara en fördel då 
telefonintervjuer underlättar för författaren att enbart analysera på textens nivå och inte påverkas av 
ovidkommande faktorer såsom miljö och informantens utseende. Bristen på icke-verbal 
kommunikation kan också leda till bättre artikulering från både informanten och författarna. 
Forskning visar också att resultatet inte skiljer sig väsentligt åt mellan telefonintervjuer och intervjuer 
som genomförs ansikte mot ansikte, varken vad gäller kvalitet eller djup (28). 

Konfidentialitetskravet ansåg författarna följdes bra i denna studie. Eftersom informanterna 
intervjuades via telefonsamtal skyddades deras identitet i jämförelse med om informanterna skulle 
intervjuats på deras arbetsplatser.  Det sistnämnda alternativet medför risken att arbetskollegor skulle 
kunna se vilka som intervjuas. Det som i vår studie skulle kunna avslöja informanternas identitet är 
personuppgifter såsom namn och kontaktuppgifter, vilket ledde till att författarna kodade 
informanterna till en siffra.  På detta sätt kunde uppgifterna hanteras konfidentiellt under studiens 
gång samt i resultatredovisningen (26).  
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Författarna valde nyutexaminerade tandhygienister som tog examen år 2016 samt 2015 eftersom de 
ansågs vara mest lämpliga på grund av att de var i slutet av sina introduktionsprogram eller nyligen 
hade avslutat den. Detta minskar risken för att data förändras över tid vilket gör att pålitligheten på 
studien ökar. Författarna ansåg att pålitligheten på studien ökade också eftersom fokusen på fenomen 
som studerades inte förändrades under insamling processen.  Detta pga. att samtliga informanter blev 
tillfrågade samma frågor från intervjuguiden (bilaga 1). Det som kunde skilja sig var följdfrågorna som 
ställdes beroende på informantens svar (25).  

Resultat diskussion 

Trygghet 

Informanterna ansåg att den individuellt anpassade handledningsplanen var en god utgångspunkt 
under handledningsperioden. Det faktum att den var individuellt anpassad till deras behov 
uppfattades som positivt och gav en trygghet under perioden. Dock upplevde två informanter att det 
var jobbigt att anteckna ner sina svårigheter i handledningsplanen men de tyckte att stödet de fick av 
det under programmets gång var väldigt givande. En informant upplevde att rekommendationerna 
som gavs i handledningsplanen inte följdes upp så noga på några av de kliniker som informanten har 

varit i kontakt med. Detta går emot syftet med handledningsplanen och kan bidra till att den 
nyutexaminerade upplever en brist på trygghet. 

Samtliga informanter hade positiva känslor under handledningsprogrammets gång. Majoriteten kände 
sig trygga eftersom de under perioden fick tid att utveckla sina kompetenser och utföra bra 
behandlingar på patienter. En studie med sjuksköterskor har visat att kompetensnivån när det gäller 
att planera och utföra undersökningar ökade bland de som ingick i ett introduktionsprogram (6).  

Samtliga informanter tyckte att det var bra att inte jobba med ett intäktskrav under handledningsåret. 
På detta sätt kunde de lägga fokusen att utvecklas som tandhygienist utan att förhålla sig till klinikens 
intäktskrav. Studier från andra vårdyrken har visat att övergångsperioden från studier till arbete kan 
vara stressig (7), så med ekonomisk kravlöshet under handledningsåret kunde de nyutexaminerade ha 
en sak mindre att stressa sig över.  

Upplägget av handledningsprogrammet är en viktig aspekt, då en studie har visat att ett bra 
introduktionsprogram förkortar anpassningstiden på arbetsplatsen samt minskar 
personalomsättningen. Ett välutformat introduktionsprogram är viktigt då det medför en förkortad 
anpassningstid på arbetsplatsen, samt minskar personalomsättningen av nyutexaminerade (4). 
Innehållet av handledningsprogrammet i Västra Götalandsregionen upplevdes av informanterna som 
bra, givande samt att det ingav känslan av trygghet.  
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Deltagande i nätverksträffar   

Under handledningsprogrammets gång deltog informanterna på nätverksträffar. Träffarna upplevdes 
som lärorika eftersom de gick in djupare på de olika odontologiska ämnena som de nyutexaminerade 
tandhygienisterna hade lärt sig tidigare i universitet. Samtliga informanter upplevde nätverksträffarna 
som en uppdatering av tidigare kunskaper samt inlärning av nya kunskaper. 

Västra Götalandsregionen utvecklade även nätverksträffarna för att möjliggöra för nyutexaminerande 
tandhygienister att träffa andra nyutbildade tandhygienister från olika kliniker, där de kunde få utbyte 
av erfarenheter, frågor och funderingar med varandra, samt höra hur andra kliniker jobbar (Skogsberg 
E, muntlig kommunikation, april 2017). Detta betraktades vara en ytterligare positiv aspekt med 
nätverksträffarna enligt informanterna. Samtliga informanter ansåg att utbytet med andra 
tandhygienister var till stor hjälp. Exempelvis kunde funderingar som kommit upp diskuteras med 
andra tandhygienister från olika kliniker, vilket kunde bidra med nya råd och tips till den 
nyutexaminerade. En studie visade att nyutbildade sjuksköterskor som gick på ett 
introduktionsprogram med interaktiva träffar upplevde detta som tankeväckande. De interaktiva 
träffarna i studien skulle kunna jämföras med nätverksträffarna. På dessa interaktiva träffar ingick det 
gruppdiskussioner avseende olika patientfall samt diverse aktiviteter där fokus låg på att lära känna 
varandra bättre. Detta ansåg sjuksköterskorna vara positivt med introduktionsprogrammet (4).  

Samtliga informanter tyckte att erfarenheterna av träffarna stärkte deras roll som tandhygienist och 
upplevde det som väldigt bra. En av informanterna upplevde att det var svårt att åka till Göteborg 
eftersom personen bodde långt bort samt att träffarna började tidigt på morgonen. Detta är något som 
skulle kunna påverka andra nyutexaminerade tandhygienisters deltagande vid nätverksträffarna. 
Eftersom Västra Götalandsregionen är en stor region kan det vara svårt för dem som bor långt från 
Göteborg att ta sig dit vid nätverksträffarna. Detta är en viktig aspekt för ansvariga för nätverksträffar 
att fundera på. Ett sätt att hantera detta problem är att träffarna inte börjar tidigt på morgonen samt 
att ha varierande mötesplatser för träffarna i regionen.  

Handledarrollen 

En informant tyckte att handledarens kunskaper samt att hålla den uppdaterad var viktigt, eftersom 
informanten kunde ta del av handledarens kunskaper. Handledarens kunskapsnivå kan påverka den 
nyutexaminerade utveckling, då begränsade kunskaper, bristande utbildning och motivation kan 
inverka negativt på den nyutexaminerade (12). Det som är avgörande för hur framgångsrikt ett 
introduktionsprogram blir för nyutexaminerade är att noggrant välja samt förbereda handledare (11). 
Majoriteten av informanterna upplevde att deras handledare var tillräckligt förberedda eftersom de 
tidigare fått handledningsutbildning samt var engagerade i att handleda nyutexaminerade.  

Flera informanter tog upp handledarens påverkan i deras kritiska tänkande kring remittering av 
patienter. Handledarens feedback vid utfört arbete uppskattades också mycket av informanterna. 
Förmåga till kritisk tänkande utvecklas genom att handledaren ger konstruktivt kritik samt positiv 
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feedback till den nyutexaminerade. Detta har också visat sig ha positiva påverkan på den 
nyutexaminerades förtroende. Handledaren förvärvar de här egenskaperna genom att ha formell 
handledarutbildning (4).  

För en handledare är det viktigt att skapa en trygg miljö och stödja den nyutexaminerade eftersom 
detta kan bidra till att den nyutexaminerade kan utveckla sin kompetens och sitt förtroende inom 
yrket (12, 15). De flesta av informanterna upplevde en trygghet med att ha en handledare tillgänglig att 
vända sig till vid frågor och funderingar. En bra relation mellan handledare och den nyutexaminerade 
skapar en trygg miljö där frågor kan ställas, vilket är ett effektivt sätt för inlärning (15). Ett av syftena 
med handledningsprogrammet i Västra Götalandsregionen är att handledaren ska vara tillgänglig för 
att svara på frågor eller funderingar som den nyutexaminerade tandhygienisten kan ha (Skogsberg E, 
muntlig kommunikation, april 2017). De informanter som inte hade sina handledare närvarande i 
kliniken kände en viss avsaknad av trygghet, eftersom de inte kunde ställa frågor eller få stöd från 
handledaren. De nyutexaminerade vända sig istället till sina arbetskollegor för att få svar på frågor och 
funderingar, dock upplevde de att det skulle vara bättre samt tryggare att få svar från sina handledare. 
Rekommendationer från de informanterna var att den nyutexaminerade ska säkerställa att den 
framtida handledaren arbetar heltid samt på samma klinik.  

De veckovisa handledningstillfällena upplevdes som tillräckliga av majoriteten av informanterna. 
Däremot uppgav en av informanterna att hen delade sin handledningstid med en annan 
nyutexaminerad tandhygienist. Denna informant upplevde inte att veckovisa handledningstillfällena 
var tillräckliga för båda två. Otillräckligt med handledningstid kan påverka den nyutexaminerade 
negativt eftersom tid till att diskutera patientfall, samt även få möjlighet till feedback kan förkortas på 
grund av mindre handledningstid. 

Studiens författare föreslår fortsatt forskning på ämnet nyutexaminerade tandhygienisters upplevelser 
av introduktionsprogram, då det inte fanns tidigare forskning kring detta. Genom att utföra en ny 
studie kring ämnet kan resultatet användas till förbättring av introduktionsprogram för 
nyutexaminerade. Forskning utifrån handledarens upplevelser skulle även vara ett annat bra förslag, 
eftersom handledaren har en stor betydelse i hur framgångsrik introduktionsprogrammet kommer att 
bli. 

Slutsats 

De olika delarna som ingick i handledningsprogrammet upplevde informanterna vara givande samt 
bidrog till en förbättrad personlig utveckling avseende deras egen kompetensnivå. Deltagande i 
nätverksträffarna ansåg informanterna vara lärorika. Det som var mindre bra var att nätverksträffarna 
var belägna i Göteborg, vilket kunde försvåra för dem som bodde i olika städer med lång restid. 
Handledarensroll och närvaro på den egna kliniken upplevdes som en trygghet av informanterna. I 
helheten upplevde informanterna att deras handledare hade tillräckligt med kunskaper och 
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egenskaper för att kunna handleda nyutbildade tandhygienister. Samtliga fem informanter i 
undersökningen hade positiva upplevelser av handledningsprogrammet i Västra Götalandsregionen. 
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Bilaga 1 

Hej! 

Vi heter Hanin Aldasoki och Awa Jasseh som går sista året på tandhygienistprogrammet i Jönköping 
University. Vi ska börja skriva vårt examensarbete som handlar om nyutexaminerade tandhygienisters 
upplevelse av introduktionsprogram i Västra Götalandsregionen. 
Insamlingen av data kommer att göras med individuella intervjuer och vi skulle vara tacksamma ifall 
ni skulle vilja vara med. 
Frågorna kommer att bestå av 5 frågor som handlar om upplevelsen kring introduktionsprogrammet 
och handledningen. Intervjun kommer ske via video- eller telefonsamtal och samtalet kommer spelas 
in. Tid för intervju bestäms efter överenskommelse med dig som deltar. 
Deltagande i studien är frivilligt och du kan när som helst utan angivande av skäl avbryta ditt 
deltagande och all information kommer att behandlas konfidentiellt. 
Du som deltar erbjuds att ta del av forskningsresultatet när rapporten är godkänd och publicerad i 
Diva. 

Skicka gärna ett mail till antingen Hanin eller Awa ifall du är intresserad. 

Ni kan kontakta oss för mer information eller ifall ni har frågor: 
Hanin Aldasoki: alha1400@student.ju.se 
Mobilnummer: 070-932 54 43 
Awa Jasseh: Jaaw1494@student.ju.se 
Mobilnummer: 072-965 46 02 

Tack på förhand! 

�23

mailto:alha1400@student.ju.se
mailto:Jaaw1494@student.ju.se


Bilaga 2 

Intervjuguide 
1. Berätta om introd. programmet du går eller har gått? 

2. Kan du beskriva hur du upplevde din introduktion? 
– Vad var bra/dåligt? 

3. Vad tänkte/kände du under introduktionstiden? 
– Varför kändes det så? 

4. Hur upplevde du handledarens roll? 

5. Är det något mer du skulle vilja tillägga? 
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