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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Det råder brist på sjuksköterskor i dagens hälso- och sjukvård, vilket 
resulterar i att antalet erfarna sjuksköterskor minskar och det blir svårare för 
nyutexaminerade sjuksköterskor att få stöttning i sin nya profession. Övergången från 
student till ansvarig sjuksköterska beskrivs av många som utmanande och intensiv. 

Syfte: Syftet var att beskriva upplevelsen av mentors betydelse för nyutexaminerade 
sjuksköterskor under det första arbetsåret på en medicin- och geriatrikklinik. 

Metod: Kvalitativ semistrukturerad intervjustudie och en induktiv metod har använts. 
Vilket innebär att studien utgått från deltagarnas egna erfarenheter och upplevelser. 
Elva nyutexaminerade sjuksköterskor som arbetar på ett länsdelssjukhus i södra 
Sverige intervjuades. 

Resultat: Genom en kvalitativ innehållsanalys framkom tre teman med tillhörande 
underteman. Sjuksköterskans arbetssätt är första temat (sjuksköterskans 
förhållningssätt, tidspress och ansvar). Andra temat är säker vård (patientsäkerhet, 
kommunikation och vetenskaplig evidens) och tredje temat är samspel (struktur, 
tillgänglighet och support).  

Slutsats: Mentor är av betydelse och en trygghet för nyutbildade sjuksköterskor 
under första tiden som kliniskt verksamma.   
 

Nyckelord: Innehållsanalys, mentorskap, sjuksköterskeprofession, support och säker 
vård. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Newly graduated nurses´experiences of mentorship 
 

Summary 
Background: There is a lack of nurses in today's healthcare. Which results in the 
number of experienced nurses decreases and it becomes more difficult for newly 
graduated nurses to get support in their new profession. The transition from student 
to responsible nurse is described by many as challenging and intensive. 

Purpose: The purpose of the study was to describe the experience of mentors' 
importance for newly graduated nurses during the first year of work in a medicine and 
geriatric clinic.  

Method: Qualitative semi-structured interview study and an inductive method has 
been used. Which means that the study is based on the participants' own experiences. 
Eleven newly graduated nurses were interviewed who worked at a county hospital in 
southern Sweden. 

Result: Through a qualitative content analysis, three themes emerged with associated 
sub-themes. The nurse's way of working is the first theme (nurse´s approach, time 
pressure, responsibility). The second theme is safe care (patients’ safety, 
communication, scientific evidence) and the third theme is interaction (structure, 
availability, support).  

Conclusions: In the study we found that mentors are of importance and safety 
during new nurses the first time in the business. 
 

Keywords: Content analysis, mentorship, nursing professions, safe care and support. 
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Inledning 
Bristen på erfarna sjuksköterskor som kan stötta och vara mentorer för 
nyutexaminerade sjuksköterskor gör att flertalet slutar under första arbetsåret (Zhang, 
Qian, Wu, Wen & Zhang, 2015). Det försvårar arbetet att säkerställa en god kvalitet 
inom hälso- och sjukvården (Nowell, White, Mrklas & Norris, 2015). Enligt 
Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) har vårdgivaren skyldighet att arbeta 
förebyggande för att förhindra vårdskador och vårdgivaren ska utföra sitt arbete 
utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet (SFS 2010:659). Nyutbildade 
sjuksköterskor och deras patienter beskrivs som särskilt sårbara i vårdens 
säkerhetskritiska miljö. De nyutbildade sjuksköterskorna har inte fullgoda tekniska 
färdigheter och inte heller fullt utvecklad förmåga till kritiskt tänkande (Murray, 
Sundin & Cope, 2019). 
 

Studiens syfte grundar sig ur önskemål från ett länsdelssjukhus i södra Sverige och 
ämnet ansågs intressant för blivande sjuksköterskor. Fördjupad kunskap om 
mentorskapets betydelse är av vikt för arbetsgivaren för att kunna ge det stöd som 
behövs för att sjuksköterskan ska stanna kvar på arbetsplatsen. 
 

Bakgrund  
 

Att vara nyutbildad eller erfaren sjuksköterska 

Erfarna sjuksköterskor upplever enligt Monagle, Lasater, Stoyles och Dieckman (2018) 
att de nyutexaminerade sjuksköterskorna inte är redo för den kliniska verksamheten. 
Patientvården blir mer komplex och erfarna sjuksköterskor anser att som kollegor är 
nyutexaminerade sjuksköterskor inte redo att se helheten i vårdarbetet och misstag 
kan ske (Monagle et al, 2018). Studier visar att ångest, oro, rädsla och risk för 
utbrändhet påverkar sjuksköterskors mentala hälsa. Problem som i längden påverkar 
personalomsättningen av erfarna sjuksköterskor (Azimian, Negarandeh & Fakhr-
Movahedi, 2014). Forskning visar på ett samband mellan nyutexaminerade 
sjuksköterskor och bristande patientsäkerhet där felaktiga åtgärder och vårdskador 
har uppkommit. För kort introduktionstid och otillräckligt stöd skapar en rädsla hos 
nyutexaminerade sjuksköterskor att gå från student till verksam sjuksköterska 
(Spector, Ulrich & Barnsteiner, 2013). 
 

Mentorskap och Handledning 

Handledning är ett begrepp som finns med i flera sammanhang. Ordets betydelse kan 
variera beroende på vad eller vem det är som ska handledas. Handledning kan ske 
individuellt men även i grupp. Handledaren bör ha en kompetens som är bredare än 
den som handleds och målet med handledningen är att ge ökad kunskap inom aktuellt 
område (Tveiten, 2014). Handledning har ett yrkesmässigt syfte att förstärka och 
bygga upp yrkeskompetensen. Det är en process som är yrkesmässigt förankrad och 
det är handledaren som besitter kompetensen och har ansvaret (Tveiten, 2014).  
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Handledning av sjuksköterskor är ett sätt att säkerställa och utveckla kvaliteten i 
omvårdnadsarbetet. Handledning i omvårdnad kräver en speciell kompetens, förutom 
att vara legitimerad sjuksköterska krävs det att handledaren har god självkännedom 
och accepterande förhållande till den som handleds (Svensk sjuksköterskeförening 
[SSF], 2015). Handledningen ska vara enlighet med sjuksköterskeprofessionens 
kunskapsgrund och etiska koder. Det har utvecklats riktlinjer för att säkerställa att 
sjuksköterskor som är handledare har rätt kompetens. Dessa riktlinjer är 
styrdokument och utgör rekommendationer till landets universitet som kan användas 
när de utformar ledarutbildningar (SSF, 2015).  
 

Mentor är synonymt till handledare och beskrivs enligt Nationalencyklopedin som en 
lärare eller uppfostrare för professionell yrkesutveckling (Mentor, u.å). Mentorn ska 
fungera som ett stöd, ge rådgivning och guidning för att utveckla kunskap för adepten1. 
När en erfaren sjuksköterska hjälper en nyutexaminerad att utveckla sin kompetens 
ses det som mentorskap (Mariani, 2012). Mentorskapet bör planeras, avsättas tid för 
och kan ske på grupp- eller individnivå i form av träffar (Tveiten, 2014). En mentor 
kan exempelvis hjälpa en person att uppnå ett mål eller underlätta en övergång mellan 
olika roller. Mentorn kan också ge en ökad förståelse för kulturen och de värderingar 
som finns i den verksamhet personen arbetar i. Hur lång tid ett mentorskap bör pågå 
kan variera, likaså hur mentorn arbetar kan variera. Några coachar genom att tala om 
vad som ska göras, andra instruerar och visar praktiskt (Gruber-Page, 2016). 
Mentorskap är till för att utveckla och öka lärandet i teorin och praktiken. I hälso- och 
sjukvården blir det allt vanligare med mentorskap (Gagliardi, Webster, Perrier, Bell & 
Straus, 2014).  
 
 

Sjuksköterskans profession och den medicinsk-geriatriska vårdavdelningen 

I SSF (2017) beskrivs tydligt vad sjuksköterskans ansvar handlar om och hur 
omvårdnadsarbetet leds självständigt i team och tillsammans med patienten och 
närstående. Sjuksköterskan ansvarar för att planera, diagnostisera, bedöma, 
genomföra och utvärdera hela omvårdnadsprocessen. Med sin kompetens och 
skicklighet utför sjuksköterskan omvårdnadsuppgifter och skapar förtroende med 
patienten och närstående. Tillförlitlighet skapas, vilket är grunden till en god 
omvårdnad. Kompetensen sjuksköterskan besitter handlar om att se ett 
helhetsperspektiv hos patienten. Komplexa behov inom andning, cirkulation, sömn 
och smärta är bara några exempel på grundläggande behov som sjuksköterskan har 
ansvar över i sitt dagliga arbete (SSF, 2017). 
 
I Sjuksköterskans profession (2009) beskrivs kriterier som gemensamt utgörs till vad 
som får kallas profession. Etiska regler och autonomi över den egna kunskapen gör att 
yrket är personligt och inte kan överlåtas till någon annan. För att utöva yrket krävs 
legitimation och ett eget ansvar inom yrket. I beskrivningen enligt ovan beskrivs några 
av sjuksköterskans arbetsområden, dessa ska ses med helhetssyn och ett etiskt 
förhållningssätt (SSF, 2009). I ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2012) finns fyra 
områden som sammanfattar riktlinjer för hur sjuksköterskan arbetar etiskt. De 
koderna är till för att vägleda sjuksköterskor i etiskt handlande utifrån vad samhället 
har för behov och värdegrund (SSF, 2012).  

                                                           
1 Person som har en mentor. 
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Medicin- och geriatriska vårdavdelningarna behandlar olika sjukdomar inom 
internmedicinska områden som hjärta, lungor, njurar, ämnesomsättning, diabetes, 
blodsjukdomar, mag-tarmsjukdomar samt neurologiska sjukdomar (Fryckstedt, 
2018). De patienter som sjuksköterskan ger omvårdnad på dessa avdelningar är 
patienter från 18 år och uppåt där äldre personer över 65 år är överrepresenterade. 
Patienter på medicinsk geriatriska vårdavdelningar har ofta komplexa och akuta 
sjukdomstillstånd vilket kräver en bred kompetens (Ernsth Bravell, Ivanoff & Edberg, 
2017).  
 
 

Säker vård 

Sjuksköterskans unika kompetens grundas i de sex kärnkompetenserna: 
personcentrerad omvårdnad, informatik, samverkan i team, förbättringskunskap med 
kvalitetsutveckling, evidensbaserad vård och säker vård (Sherwood, 2013).   
 
Sjukvården är en komplex verksamhet och sjuksköterskorna är ansvariga för att 
patienter inte ska komma till skada (Barnsteiner, 2013). En central del i hälso- och 
sjukvården är patientsäkerhet, alla har rätt till en god och säker vård och omsorg. Ingen 
ska riskera att utsättas för vårdskada och de som utför vården ska ha rätt till en 
arbetsmiljö där risken att göra misstag minimeras (Andersson, 2013). Andersson 
(2013) beskriver att misstag sker i stressiga arbetssituationer, därför inriktas arbetet 
för en säker vård på att utveckla säkerhetsbarriärer som gör det svårare för att 
mänskliga misstag ska ske. Ofta orsakas vårdskador av brister i bemanning, ledarskap, 
arbetsmiljö eller organisation. För att kunna förbättra patientsäkerheten är det viktigt 
att identifiera bakomliggande orsaker och införa åtgärder som förhindrar att misstag 
uppstår, som sedan är underlag för förbättringar (Andersson, 2013). Henderson, 
Ossenberg och Tyler (2015) beskriver att nyutexaminerade sjuksköterskor behöver 
vägledning för kunna utföra en säker vård när de kommer ut i den kliniska 
verksamheten (Henderson, Ossenberg & Tyler, 2015). Nyutexaminerade 
sjuksköterskor med otillräcklig kunskap och erfarenhet leder till en försämrad kvalitet 
på vården samt påverkar patientsäkerheten negativt (Azimian, Negarandeh & Fakhr-
Movahedi, 2014; Spector, Ulrich & Barnsteiner, 2013). Övergången från student till 
ledare för ett team upplevs svår och kan påverka kvaliteten på vården negativt 
(Ekström & Idwall, 2015). Patientsäkerhet är en ständigt pågående process där det 
krävs ett engagerat utvecklingsarbete och tydligt ledarskap. För att upprätthålla säker 
vård krävs träning och djup förståelse för att bli förtrogen med kunskaperna som krävs 
(SSF, 2016). Nyutbildade sjuksköterskor behöver vidareutveckla sin kompetens och 
skapa sig en professionell identitet. Första året ute i verksamheten är en tid där 
förtroende med medarbetare byggs upp. Stöd och kontinuerlig utbildning är något som 
efterfrågas för att finna yrket meningsfullt. Tidigare studier har visat att flera 
sjuksköterskor lämnar sitt yrke det första året då vården är komplex och kravet på god 
kompetens är ett faktum (Kuokkanen, Leiro-Kilpi, Numminen, Isoaho, Flinkman & 
Meretoja, 2016; Schroyer, Zellers & Abraham, 2016). Nyutexaminerade sjuksköterskor 
finns en oro för att börja arbeta med för kort introduktion och utan stöd av erfarna 
sjuksköterskor (Spector, Ulrich & Barnsteiner, 2013).  
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Syfte 
Beskriva upplevelsen av mentors betydelse för nyutexaminerad sjuksköterska det 
första yrkesverksamma året på en medicin- och geriatrikklinik. 
 
 
 

Material och metod 
 

Design  

För arbetet valdes en kvalitativ metod vilket rekommenderas då en djupare förståelse 
för hur människor upplever ett fenomen eftersträvas (Polit & Beck, 2017). 
Semistrukturerade intervjuer med åtta öppna frågor genomfördes. Intervjun inleddes 
med en inledningsfråga och därefter sju öppna frågor som var aktuella för syftet. 
Henricson och Billhult (2012) beskriver att en semistrukturerad intervju är när 
forskaren anpassar sig till det som uppkommer i intervjun, vilket innebär att 
utgångspunkten är deltagarnas upplevda livserfarenheter (Henricson & Billhult, 
2012). Därför valdes en induktiv metod samt en kvalitativ innehållsanalys för att 
framställa resultatet. Intervjuerna genomfördes på en medicin- och geriatrikklinik på 
ett länsdelssjukhus i södra Sverige. Kliniken omfattar 66 vårdplatser med 
medelvårdtid på 3,8 dygn. Antal sjuksköterskor som arbetar på kliniken är cirka 45 
stycken. 
 

Urval och datainsamling 

Syftet med intervjuerna var att belysa mentorers betydelse för nyutexaminerade 
sjuksköterskor. Inklusionskriterier för studien var att sjuksköterskan skulle ha arbetat 
tolv månader +/- 2 månader (Tabell 1). Exklusionskriterier är sjuksköterskor som 
arbetat längre än fjorton månader, samt nyutexaminerade sjuksköterskor som avslutat 
en specialistutbildning. Informationsbrev skickades ut till verksamhetschefen, 
vårdenhetscheferna och verksamhetsutvecklare. En lista med namn på de 
sjuksköterskor som uppfyllde inklusionskriterierna mottogs och sjuksköterskorna 
kontaktades via mejl. Sjuksköterskorna valde tid för intervjun som passade dem och 
intervjuerna utfördes på kliniken i ett avskilt rum som låg intill vårdavdelningen som 
respektive sjuksköterska arbetade på. Antalet intervjuer var 11 stycken, där endast en 
av deltagarna var manlig och resterande var kvinnor. 
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Tabell 1 Bakgrundsdata om deltagarna 

Intervju Ålder Hur länge har du 
varit legitimerad 
sjuksköterska? 
 

Hur länge har du 
arbetat på 
avdelningen? 

Hur länge 
har du haft 
en mentor? 

Sjuksköterska 1 23 
 

3 månader 
 

4 månader 
 

4 månader 
 

Sjuksköterska 2 23 
 

1 år 10 månader 
 

1 år 10 månader 
 

1 år 4 månader 
 

Sjuksköterska 3 28 
 

1 år 2 månader 
 

5 månader 
 

4 månader 
 

Sjuksköterska 4 24 
 

9 månader 
 

4 månader 
 

5 månader 
 

Sjuksköterska 5 27 
 

1 månad 
 

1 månad 
 

1 månad 
 

Sjuksköterska 6 
 

23 
 

3 månader 
 

3 månader 
 

1 månad 
 

Sjuksköterska 7 
 

25 
 

1 år och 2 månader 
 

10 månader 
 

10 månader 
 

Sjuksköterska 8 
 

25 
 

3 månader 
 

3 månader 
 

3 månader 
 

Sjuksköterska 9 
 

23 
 

9 månader 
 

9 månader 
 

9 månader 
 

Sjuksköterska 10 53 
 

1 år 2 månader 
 

5 månader 
 

5 månader 
 

Sjuksköterska 11 25 
 

1 år 2 månader 1 år (svensk 
legitimation, erhöll 
dansk legitimation 1 
år 2 månader) 

1 år 2 månader 

 

Henricson och Billhult (2012) beskriver att det deltagaren har med sig sen tidigare som 
erfarenhet varken är rätt eller fel. Då studien formas av den kontext den utförs i ska en 
kvalitativ forskningsstudie äga rum i fenomenets naturliga miljö (Henricson & Billhult, 
2012). Frågorna och upplägget testades i en provintervju. Den tekniska utrustningen 
testades under provintervjun av den som intervjuade. Under provintervjun testades 
också intervjufrågorna samt om planerad tid för intervjun var tillräcklig. Eftersom 
erfarenhet av att göra intervjuer saknades utfördes den första provintervjun vid 
närvaro av samtliga tre studenter tillsammans med intervjupersonen En intervjuade 
sjuksköterskan medan de andra två lyssnade och dokumenterade. Efter provintervjun 
gjordes ett fåtal ändringar i frågeguiden med stöd av handledaren, för att uppnå bästa 
svar på syftet. Provintervjun var av god kvalité och därför användes den i 
studien.  Resterande tio intervjuer utfördes med en som intervjuade sjuksköterskan 
och en som dokumenterade och lyssnade. 
 
För att intervjuerna i så hög grad ska återge intervjupersonens erfarenhet, känslor och 
upplevelser är det forskarens roll att hålla sig neutral, anpassa sig i intervjun och inte 
avbryta en intressant berättelse. Ha gott samspel med deltagarna och vara följsam till 
tonfall, tystnad, skratt och även gråt (Danielson, 2017). Under intervjun gjordes en 
inspelning av vad som sades och texten skrevs sedan ut och textbearbetning påbörjades 
samma dag. Texten skrevs ut ordagrant och det är viktigt att bearbeta materialet och 
korrigera eventuella fel eller om innehåll saknas enligt Danielson (2017).  
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Dataanalys 

Kvalitativ studie bidrar till förståelsen av den mänskliga upplevelsen, genom öppna 
semistrukturerade intervjufrågor (Polit & Beck, 2017). En manifest innehållsanalys har 
utförts vilket innebär att det som direkt framkommer i texten analyseras (Graneheim 
& Lundman, 2004). Texten har analyserats förutsättningslöst för att hitta ämnen som 
kunnat svara på syftet. Syftet med innehållsanalys är att innehållet ska struktureras 
från det som samlats in och slutsatserna från analysen ska vara realistiska (Bengtsson, 
2016; Graneheim & Lundman, 2004). 
 

Intervjuerna har avkodats och har numrerats i ordningsföljd. Texterna har lästs ett 
flertal gånger för att få en uppfattning av vad intervjuerna handlar om. Den text de så 
kallade meningsbärande enheterna (Graneheim & Lundman, 2004) som svarar på 
syftet har markerats i respektive intervju. Därefter kondenserades dessa textstycken 
det vill säga de meningsbärande enheter kortades ner men texten hölls så nära den 
ursprungliga texten som möjligt för att innebörden i textdelen skulle behållas. De 
kondenserade meningsbärande enheterna jämfördes med varandra utifrån likheter 
och skillnader och det som uppfattades handla om samma sak grupperades och gavs 
en kodbenämning. Vid den fortsatta analysen bearbetades dessa koder genom att de 
grupperades och de som ansågs höra samman benämndes med ett undertema. De 
underteman som visade sig stå i relation till varandra sammanfördes och gavs en 
temabenämning som kan sägas beskriva innehållet under temat. Slutligen  
sammanställdes materialet till ett  resultat under respektive tema och undertema som 
rubriker (Tabell 2).  
    
Tabell 2 Exempel på kvalitativ innehållsanalys 

Fråga 2 Vad innebär säker vård för dig? 

 

 

 

 

 
 
 

Meningsbärande 
enheter 

Kondensering Kod Undertema Tema 

Säker vård för mig är 
att...eehh… kunna ge 
patienterna en trygg och säker 
vård. Patienterna ska känna 
att jag förmedlar en 
trygghet…eeehhmmm…men 
du måste förmedla en 
trygghet, alltså patienterna ska 
också vara 
delaktiga…eeehhmm… i 
vården. Dom har liksom koll 
på saker och ting om dom 
själva som kanske inte jag har 
och med ett samarbete då, 
både från min sida och 
patienternas sida, tycker jag 
det blir tryggt och säkert. 

Ge patienterna en trygg 
och säker vård, jag ska 
förmedla en trygghet. 
Så de kan vara 
delaktiga i vården, ett 
samarbete. 
 
 
 
 

Utföra vården 
utifrån evidens 
 
Ge patienter 
trygg och säker 
vård. 
 
Bra 
kommunikation 
med  
andra 
professioner 
 
 
 

Vetenskaplig 
evidens 
 
Patientsäkerhet 
 
Kommunikation 
 

Säker vård 



7 
 

Etiska överväganden 

Studien utgår från människors upplevelser och för att inte skada eller såra enskilda 
personer bör de fyra forskningsetiska kraven vara uppfyllda (Kjellström, 2012). 
Informationskravet innebär att innan de involverade personerna deltog i studien 
informerades de muntligt och skriftligt om studiens upplägg och syftet. 
Samtyckeskravet uppfylldes i samband med det informationsbrev (Bilaga 1–3) som 
skickades ut till deltagarna där de kunde läsa om frivilligt deltagande och att de kan 
avbryta sin medverkan utan att behöva ange orsak. Konfidentialitetskravet innebär att 
deltagarna är garanterad sekretess och kommer inte kunna identifieras i 
resultatredovisningen. För att uppfylla nyttjandekravet används insamlade data enbart 
i denna studie. Genom att väga nyttan mot riskerna i projektet skyddades deltagarna 
i/under studien. Forskningens främsta syfte är att skapa ny kunskap och för att en 
studie ska vara etiskt försvarbar och väsentlig måste den vara till nytta för antingen 
deltagarna eller någon av aktörerna. För att projektet inte ska vara slöseri med tid för 
deltagarna ska examensarbetet vara praktiskt genomförbart (Kjellström, 2012).  
 

Informationen upprepades ytterligare en gång innan intervjun påbörjades, för att 
säkerställa att deltagarna uppfattat informationen korrekt. De blev informerade om att 
intervjun skulle spelas in och att materialet förstörs efter att uppsatsen är bedömd. 
Enligt Hälsohögskolans etiska protokoll egengranskning (Bilaga 5) fanns inga risker 
för smärta, hot mot personlig integritet, medicinsk risk eller annat obehag för 
deltagarna.  
 

Resultat 
Vid innehållsanalysen framkom tre teman med tre tillhörande underteman (Tabell 3). 
Det första temat är Sjuksköterskans arbetssätt med undertemana sjuksköterskans 
förhållningssätt, tidspress och ansvar. Andra temat är Säker vård med undertemana 
patientsäkerhet, kommunikation och vetenskaplig evidens. Den tredje och sista 
kategorin är Samspel med undertemana tillgänglighet, support och struktur.  
Resultatet redovisas i sammanfattande text från intervjuerna samt citat från 
deltagarna. 
 
 
Tabell 3 Redovisning av resultatets teman med underteman. 

Tema Undertema 
 

Sjuksköterskans arbetssätt ➢ Sjuksköterskans förhållningssätt 
➢ Tidspress 
➢ Ansvar 

 
Säker vård ➢ Patientsäkerhet 

➢ Kommunikation 
➢ Vetenskaplig evidens 

 
Samspel ➢ Tillgänglighet 

➢ Support 
➢ Struktur 
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Sjuksköterskans arbetssätt 

Sjuksköterskans yrke är en profession med stort ansvar. Svåra situationer och beslut 
är något som kan vara utmanande för en nyutexaminerad sjuksköterska. Samtal med 
patienter och anhöriga kan vara svåra och kräver förståelse samtidigt som 
sjuksköterskan ska besitta rätt kunskap. Blandade känslor uppkommer i starten och 
när dagarna ser olika ut är det svårt att lägga upp dagen på bästa sätt så alla uppgifter 
blir utförda. 
 
 
 

Sjuksköterskans förhållningssätt 

Den första tiden ute som verksam sjuksköterska beskrivs med både positiva och 
negativa känslor. Bra, roligt och spännande är ord som återkommer i intervjuerna. 
Sjuksköterskorna upplevde att det var spännande med nya utmaningar och roligt att 
få börja det nya arbetet. Tufft, jobbigt och läskigt är ord som framkommer och 
avspeglar de negativa känslor sjuksköterskorna upplevde den första tiden. Orden 
stress, stressigt och stressande är också återkommande och är något som flera 
upplevde som nyutexaminerad. 
 

Ja, den första tiden/ ../väldigt blandat faktiskt. Alltså vissa dagar tyckte jag 
det var jätte jobbigt/ ../att gå hit och vissa dagar var ju lättare. 
-Sjuksköterska 5 

 
Vad som upplevdes stressigt var olika. De flesta beskrev att stressen berodde på höga 
krav på sig själv, ökat ansvar, antalet patienter, nya intryck samt se till att 
patientsäkerheten upprätthålls. I början medföljde en ökad känslighet för motgångar 
och tankar om arbetet följde med hem. En påfrestande arbetsdag gjorde att 
förutfattade meningar uppkom om hur nästa arbetsdag skulle bli. 
 

Man hade ju inte riktigt någon rutin själv/ ../hitta till sin egen rutin/ ../så man 
stressade ju lite med läkemedel och papper och sånt och det man skulle hinna 
och sånt på dagen. - Sjuksköterska 11 

 

Tidspress  

Nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde större tidspress och att allt tog längre tid. 
Nya intryck och nya rutiner gjorde att sjuksköterskorna tog längre tid på sig. 
 

Den var/ ../bra, men den var intensiv. Det är mycket att ta in. 
- Sjuksköterska 10 

 
Vissa upplevde att de kastades in med kort bredvidgång. Andra sa att en lång 
bredvidgång där tid för anpassning till nya yrkesrollen var en förmån. 
Sjuksköterskorna kände trygghet när de fick tid att utöva sin yrkesroll med stöd i form 
av mentor under längre tid.  
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Lång bredvidgång fick jag. Det är en förmån, för då får man sakta slussas in 
i det så man inte går bredvid bara ett par veckor och sen ska man stå där med 
6 eller 9 patienter själv. - Sjuksköterska 7 

 

Arbetsfördelningen och antalet patienter såg olika ut beroende på om det var vardag, 
kväll eller helg. Antalet patienter gjorde att sjuksköterskorna upplevde större tidspress. 
 

Särskilt på kvällar och helger när man har 9 patienter istället för 6 då blir det 
ju stressigt i sig att det blir fler. Veta bara vad ska man ta upp till ronden och 
man har ju inte koll på alla tabletter, alla antibiotikor så/../allting tar ju 
längre tid så då blir det ju stressigt. - Sjuksköterska 9 

 

Ansvar 

Sjuksköterskorna anser sig besitta kunskap och de beskrev i intervjuerna att stressen 
den första tiden berodde på höga förväntningar från patienter, närstående och 
kollegor.  Ökat ansvar medför en ökad press hos nya sjuksköterskor.  
 

Det tror jag det va det man har ansvaret plötsligt/../alltså att man kände nu 
ska man stå där och du har ansvaret för ronden, du har ansvaret för att 
läkaren får veta det han ska veta. -Sjuksköterska 11 

 

Ansvaret för flera människors omvårdnad är nytt och främmande och ett flertal 
sjuksköterskor uppgav att de inte kände sig duktiga nog för att ta det ansvaret och att 
de inte kände sig fullärda. 
 

Ja/ ../ ja ansvaret i sig och sen tror jag att man ställer sig inför situationer 
som man kände var/ ../att åh gud jag har ingen aning om vad jag ska göra 
nu.- Sjuksköterska 8 

 

Säker vård 

För att ge en säker vård krävs det att hålla sig uppdaterad om den senaste 
informationen. Patienten bör vara delaktig i sin vård och i de beslut som tas. 
Vårdgivaren bör vara säker på att det som ska utföras görs på ett korrekt sätt och enligt 
de riktlinjerna som finns. 

 

Patientsäkerhet  

För att arbeta patientsäkert ska den som utför arbetet känna sig säker. Med patientens 
delaktighet och medbestämmande byggs en relation upp och det inger trygghet. 
Lyhördhet inför patienten och med hjälp och stöd av andra professioner blir vården 
säkrare, vilket framkom under flera intervjuer. 
 

Kunna ge patienterna en trygg och säker vård. Patienterna ska känna att jag 
förmedlar en trygghet / ../ men du måste förmedla en trygghet, alltså 
patienterna ska också vara delaktiga/ ../ i vården.- Sjuksköterska 2 
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Sjuksköterskorna menar att allt fokus ska riktas mot patienten, den vård som ges ska 
vara den rätta och inte äventyra patientens hälsa. Är något osäkert eller om erfarenhet 
saknas bör det finnas någon att fråga eller få utföra momentet tillsammans med. De 
menade även att kommunikation kring patienten är en stor del i säkerheten och att 
inte glömma att se patientens del i omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskorna upplevde att 
det behövdes stöttning i olika delar för att de skulle kunna känna sig säkra i det de 
utförde.  
  

Inte göra något illa mot patienten / ../ inte göra något fel i vården så man 
riskerar patientens liv eller någon annans liv / ../ inte orsaka vårdskada inom 
/ ../i arbetet. - Sjuksköterska 3 

 
Mentorns roll har haft en stor betydelse för hur sjuksköterskorna ska tänka 
patientsäkert genom att förmedla sin kunskap med tips för hur de hanterar exempelvis 
läkemedel på ett säkrare sätt. 
 

Som hon sa nu när jag träffade henne att ja men prova någon gång att gå med 
att ta med dig läkemedelsvagnen ut och dela hos patienten sådan här bed-side. 
Det har jag aldrig tänkt på att man kan göra, det är ju jättebra, för då har du 
liksom all information, du har patienten jämte dig/ ../det är ändå ett/ ../det 
blir ett säkrare sätt. - Sjuksköterska 6  

  

Kommunikation 

Förmågan att kommunicera och förmedla information till andra professioner är viktig 
för att upprätthålla säker vård. Rådfråga, utbyta tankar och idéer med mentorn och 
kollegorna var av stor vikt som ny verksam sjuksköterska. De menar att säker vård inte 
behöver vara att ha kunskap om allt utan att det finns andra att fråga.  
 

Inte nödvändigtvis att man kan och vet allting utan att man alltid har nån att 
fråga eller att man/ ../ att man ändå känner sig trygg i det man gör/ ../att 
man vågar men utan att ta risker liksom eller chanser och så/ ../att man inte/ 
../ att man vågar fråga och så tänker jag, framförallt. - Sjuksköterska 4 

 
Kommunikationen spelar stor roll beroende på arbetsfördelningen. Sjuksköterskan 
som har omvårdnadsansvaret och planering inför ronden bör kommunicera med 
kollegor som är mer patientnära, exempelvis undersköterskor, för att viktiga detaljer 
inte uteblir som är av stor vikt för omvårdnaden av patienten.  Sjuksköterskorna anser 
att kommunikation med mentorn är en viktig del i utvecklingen. Vid frågor som 
sjuksköterskorna vill bespara sina kollegor eller inte vågar ställa är mentorn av 
betydelse. Mentorn bör komma med råd, tips och tankar hur sjuksköterskan ska agera 
annorlunda i olika situationer. Ha en öppen dialog och ett öppet klimat kan underlätta 
inlärningen för sjuksköterskan.  
 

I situationer jag kanske inte vet hur jag ska göra, hur ska jag göra nu för att 
det här ska bli så bra som möjligt/ ../att jag kan få bolla med henne, tankar 
och idéer/ ../ hon kanske kan ge lite inflikar så/ ../tänk så här, gör så här.-
Sjuksköterska 8 
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Vetenskaplig evidens 

Under intervjuerna framkom det att vetenskaplig evidens innebär att vara uppdaterad 
på den senaste informationen och fakta. Veta var de kan hitta evidens eller vem de ska 
fråga.  
 

Att vara uppdaterad om den senaste informationen / ../ veta vart man kan 
hitta den. Veta vem man kan fråga. - Sjuksköterska 1 

 
Framförallt hur vården utförs på ett sätt som ger patienten en trygg och säker vård och 
att de frågar om de inte vet hur de ska gå tillväga. De ansåg att mentorn har mycket 
kunskap på grund av sin långa arbetslivserfarenhet och fanns där som stöd när de 
kände sig osäkra. Mentorn kunde ge tips och råd om hur de skulle gå tillväga i olika 
situationer, verktyg som kunde inbringa trygghet. 
 

Är svårt i den situationen att leta vad ska jag liksom leta informationen då, 
det är tryggt att kunna fråga nån eller om det inträffar nånting. Att nån blir 
allvarligt försämrad eller så / ../ att kunna ha en mentor som man kan bolla 
med / ../ hur gör jag i den här situationen nu då. Så här har jag tänkt, tänker 
jag rätt? - Sjuksköterska 10 

 

Samspel  

Deltagarna beskrev att första tiden i en ny yrkesroll innebär nya rutiner, nya arbetssätt 
och möten med nya människor. För att känna sig trygg och säker behövs någon att 
anförtro sig till, med exempelvis frågor och praktiska moment. En mentor med god 
kunskap och erfarenhet ska på ett ödmjukt sätt vägleda och guida nya sjuksköterskor 
för att de ska växa i sin yrkesroll. För att ett arbete ska kunna förbättras och utvecklas 
finns behov av både utvärdering och förslag till förbättringsarbete. 

 

Tillgänglighet  

I intervjuerna beskriver sjuksköterskorna att en mentor ska vara tillgänglig. De 
upplever att de kan kontakta mentorn antingen per telefon eller via ett direkt möte vid 
behov av stöd och frågor. Sjuksköterskorna beskrev att de behövde stöd och rädslan 
över att bli lämnad ensam för tidigt var något som de flesta upplevde som 
skrämmande. Sjuksköterskorna beskriver även att de kan kontakta mentorn för 
inbokning av dagar som de kan gå tillsammans och menar att mentorn är flexibel i sitt 
schema.  Mentorn anpassar sig efter sjuksköterskornas enskilda behov, i vad de 
behöver för stöd och vägledning.  
  

Som vår mentor sa i början att skulle jag jobba kväll idag och kväll imorgon 
och redan idag känner jag att det är jättemycket, jag kommer inte orka 
imorgon då kan hon liksom byta sitt pass så hon jobbar kvällen och stötta in. 
Så det tycker jag är jättebra. - Sjuksköterska 9 

 

I intervjuerna framkom det att mentorn är tillgänglig dagtid och kommer in på 
avdelningarna för att följa upp hur det går, dock svårare på kvällar och helger när 
mentorn inte alltid kan vara närvarande. Tillgängligheten betyder mycket då de inte 
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alltid vill belasta sina kollegor, situationer som är lite större och kräver mer tid för att 
få stöd och rätt kunskap.  
  

Men det är skönt att få liksom den uppbackningen och se att jag…ibland kan 
det vara svårt att be om saker / ../ liksom det / ../ det är guld värt att mentorn 
ändå säger det liksom / ../ att nu tar vi…jag kommer ner/ ../ att hon liksom 
erbjuder sin tid. – Sjuksköterska 10 

  
Sjuksköterskorna upplever att det är bra att få utföra moment själva men att mentorn 
finns där i bakgrunden för att ge respons och kunna rätta till innan ett fel uppstår. Alla 
som träffat mentorn är nöjda med dennes arbete. Det framkom dock önskan om ökad 
tillgänglighet, att få möta denne i verkligheten oftare. Samt önskan om ett behov av 
ytterligare en mentor. Vikten av att få någon form av uppföljning eller avstämning 
framkom också under intervjuerna.  
 

Men jag tänker nu är vi ju väldigt många nya, så man kanske skulle behöva 
någon mer. - Sjuksköterska 7 

 

Support 

Under intervjuerna ställdes frågan vad sjuksköterskorna upplever att de har behövt 
mest stöttning i från mentorn under sin första tid som verksam sjuksköterska. 
Majoriteten ansåg att kommunikationen med olika verksamheter samt dokumentation 
var det största området. Det var svårt i början att veta vad och hur mycket som ska 
dokumenteras.  
 

Men de ju alltid det här med kommunen, prata med kommunen alltså det är 
jättesvårt, det här hur man vad man ska skriva/ ../ hur man/ ../ hur det ska 
gå till. - Sjuksköterska 6 

 

Flera sjuksköterskor upplevde också att rapportering till kvälls- och nattpersonal var 
problematisk, vilken information som var viktig och hur mycket som skulle 
rapporteras. Där upplevde de flesta att mentorn var ett stort stöd. Mentorn kom med 
tips och olika idéer om hur de skulle prioritera.  
 

Jag har fått nog ganska många papper där man kan liksom tänka på när man 
ska rapportera både till kvällen och till natten och det är två olika/ ../ 
variationer eller varianter. - Sjuksköterska 3 

 

Struktur 

Önskan om ett mer strukturerat arbete visade sig tydligt i studien. Ett strukturerat 
schema och bestämda tider var förslag som kom fram när frågan om vad de ansåg 
kunde förbättras med mentorns arbete ställdes. En önskan var att som standard skulle 
mentorn gå med den nya sjuksköterskan en till två veckor i början av deras verksamma 
tid som sjuksköterska. Mentorn bör infinna sig i början av deras nya profession för att 
skapa en relation, det underlättar att ställa frågor och be om hjälp.  
 

Skulle då komma in tidigare under sin bredvidgång. Det tycker jag hade 
behövt förbättras. - Sjuksköterska 5 
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Sjuksköterskorna beskrev att rutiner är något som alla har behövt hjälp med, hitta en 
struktur och ordning i sitt arbete. För att ett arbetspass ska fortlöpa måste tydliga 
rutiner finnas och efterföljas, vilket är en av flera svåra utmaningar i början för 
nyutexaminerade sjuksköterskor. Finns inga tydliga rutiner blir det svårare att 
prioritera i rätt ordning.  
 

Rutingrejer/ ../Typ tips på att lägga upp dagen. Alltså få in en rutin. 
–Sjuksköterska 1 

 
Några sjuksköterskor har behövt hjälp med läkemedelsfrågor, administreringssätt och 
situationer som uppkommit som inte utförts tillräckligt ofta eller som var helt nya. 
Under intervjuerna framkom det att flera sjuksköterskor upplevde att de kunde ställa 
alla sorters frågor till mentorn, oavsett karaktär. 
 

Mentorn har varit ett stöd genom att hjälpa till med förslag på listor eller olika 
prioriteringar i punktform vad som bör tänkas på och vad som skall tas upp vid rond 
eller rapportering. Samt hur arbetsdagens upplägg kan se ut. 
 

Vi skrev ner en lista om prioritering, faktiskt. Alltså vad ska jag prioritera på 
morgonen när jag kommer in. / ../så jag gjorde en lista / ../med alla 
prioriteringar för hela dagen, vilken följd dom skulle vara i. När jag kommer 
så började man i liksom man började följa listan och till sist så började man 
faktiskt hitta sin egen rutin. – Sjuksköterska 11 

 

 

 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 

För att öka studiens trovärdighet kommer begreppen trovärdighet, överförbarhet, 
bekräftelsebarhet och tillförlitlighet att diskuteras och beskrivas (Graneheim & 
Lundman, 2004). Studien utgår från en kvalitativ metod för att få en djupare förståelse 
för sjuksköterskors upplevelse av mentors betydelse (Bengtsson, 2016). Valet av metod 
för analys ökar trovärdigheten enligt Graneheim och Lundman (2004). 
Trovärdigheten ökar eftersom ingen förförståelse fanns innan studien påbörjades 
(Priebe & Landström, 2012). Semistrukturerade intervjuer har utförts som sedan 
skrivits ner och transkriberats. Semistrukturerade intervjuer beskrivs av Polit och Beck 
(2017) som intervjuer där forskaren väljer frågor, vilket gör intervjuaren strukturerad 
men inte deltagaren. 
 

Fördelen med semistrukturerad intervju är att de som intervjuar erhåller rätt 
information och deltagaren får tala fritt. Med denna metod går det även att improvisera 
följdfrågor beroende på deltagarens svar (Kallio, Pietilä, Johnson & Kangasniemi, 
2016). Från intervjuerna har meningsbärande enheter tagits ut som sedan 
kondenserats till koder, underteman och slutligen teman. Det gjordes på samtliga 
intervjuer, fråga för fråga för att upprätthålla analysens trovärdighet och kvalitet, något 
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som Bengtsson (2016) beskriver. Graneheim & Lundman (2004) beskriver att 
trovärdighet uppnås när den lämpligaste meningsbärande enheten väljs ut. Analys av 
tilläggsfrågor och följdfrågor har gjorts för att inte utesluta relevant data, vilket också 
ger en ökad trovärdighet.  Studien ska utvärderas i förhållande till det tillvägagångssätt 
som har använts för att framställa resultatet och genom att visa lämpliga citat från den 
transkriberade texten visar på hög trovärdighet i resultatet (Graneheim & Lundman, 
2004).  
 
Är resultatet tillförlitligt blir det överförbart, det vill säga användbart för andra 
yrkesgrupper, exempelvis inom hälso- och sjukvården. Resultatet kan ses som en 
styrka och är förslagsvis överförbart till andra kliniker och/eller andra yrkesgrupper 
inom hälso- och sjukvården men Graneheim och Lundman (2004) menar att det är 
upp till läsaren att avgöra om resultatet i studien är överförbart. 
 
Inklusionskriterierna kom under studiens gång att ändras då tillgången till deltagare 
var begränsad. Detta innebar att en sjuksköterska som arbetat åtta månader längre än 
kriterierna, som varit i kontakt med nuvarande mentorn, inkluderades. 
 

Under intervjuerna hade deltagarna ibland svårigheter att ge direkta svar på frågan. 
Detta försvårade dataanalysen och kan ses som en svaghet i studien. En orsak kan vara 
att intervjuaren saknade erfarenhet avi att utföra intervjuer. En styrka i arbetet var att 
det alltid var två i rummet utöver sjuksköterskan som intervjuades, en som intervjuade 
och en som lyssnade och dokumenterade. Deltagarnas fritid påverkades inte av 
deltagandet då intervjuerna utfördes på kliniken under deras arbetstid. En annan 
styrka i studien var att en modell om hur kvalitativ forskning ska utformas av 
Graneheim och Lundman (2004) användes under hela forskningsprocessen. 
 

Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen kommer presenteras utifrån de tre temana: Sjuksköterskans 
arbetssätt, säker vård och samspel. 
 

I studien framkom det att nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde blandade känslor 
när de blickade tillbaka på första tiden i verksamheten. Känslan av stress var mest 
påtaglig då kunskapen sattes på prov och sjuksköterskan behövde knyta an teorin med 
praktiken. Läran om patientsäkerhet är genomgående under hela 
sjuksköterskeutbildningen för att tidigt utveckla en säkerhetskultur (Barnsteiner, 
2013). Trots tre års utbildning kände flera sjuksköterskor som intervjuades att de inte 
var fullärda. Det gjorde den första tiden utmanande och mentorn blev ett stöd i arbetet 
för de nyutexaminerade sjuksköterskorna. Gurková och Zeleníková (2018) beskriver 
att sjuksköterskestudenter med tidigare erfarenheter från vården upplevde mindre 
stress än de sjuksköterskestudenter som var nya i vården. Stressen och ångesten de 
oerfarna upplevde var relaterat till bristen på professionell kunskap och färdigheter 
(Gurková & Zeleníková, 2018).  
 

Nyutexaminerade sjuksköterskor bör förberedas inför sin professionella roll. Det har 
stor betydelse för arbetsglädjen och ökar chansen att de stannar kvar på sin arbetsplats 
och ger fler möjligheter till utveckling inom sjuksköterskeprofessionen (Hezaveh, Rafii 
& Seyedfatemi, 2014; Nowell et al., 2015). Från att vara student till sjuksköterska med 
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fullt ansvar upplevs som spännande men också utmanande. Det är vanligt att känna 
sig osäker på sin kunskap och förmågan att klara av arbetet (Kaihlanen, Lakanmaa & 
Salminen, 2013). Chefen har ansvaret för att ge utbildning, stöttning och vägledning 
under det första året, för att nyutbildade sjuksköterskor ska finna sig värdefulla och 
nöjda med sitt arbete (Kuokkanen et. al., 2016). 
 
Ansvaret för flera patienter samtidigt med förväntningar från omgivningen gjorde att 
pressen ökade för sjuksköterskorna och tiden räckte inte till. Bredvidgång under längre 
tid underlättar för sjuksköterskan att anpassa sig till sin nya yrkesroll. I en 
intervjustudie som Lilja Andersson och Edberg (2010) utfört beskrivs känslan av 
otillräcklighet som oundviklig oavsett det stöd som givits under den första tiden som 
verksam sjuksköterska. Därför är det viktigt att arbetsgivare och kollegor är behjälpliga 
och anpassar arbetsuppgifterna (Lilja Andersson & Edberg, 2010).  Ekström och Idwall 
(2015) beskriver att om behållningen ska ökas och kvaliteten på vården ska främjas 
behöver de nyutexaminerade sjuksköterskorna stöd. Med hjälp av chef, kollegor och 
mentorers vägledning under det första året utvecklas de kliniska färdigheterna som 
behövs i dagens sjukvård (Ekström & Idwall, 2015).  
 

Enligt 6 kap. 4§ i Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) har hälso- och 
sjukvårdspersonal en skyldighet att upprätthålla god patientsäkerhet. För att minska 
risken för uppkomsten av vårdskador och bidra till en mer säker vård (SFS 2010:659). 
Barnsteiner (2013) beskriver att sjuksköterskor är arbetsledare och kan både bidra till 
och förhindra att patienter drabbas av skador (Barnsteiner, 2013). Genom att 
introducera nyutexaminerade sjuksköterskor i ett övergångsprogram ökar kvaliteten 
på patientvården och minskar att det blir negativa konsekvenser i vårdsystemet 
(Hezaveh, Rafii & Seyedfatemi, 2014). I intervjuerna framkom det att för lite kunskap 
och erfarenhet äventyrar patientsäkerheten. Delaktighet och samarbete med patienten 
såväl som andra yrkeskategorier är grunden till säker vård, något som Kuokkanen et 
al., (2016) tidigare nämnt. Vården ska utföras på korrekt sätt och vid osäkerhet menar 
sjuksköterskorna att mentorn är till stor hjälp när de har frågor och behöver råd. En 
mentors roll beskrivs av Kaihlanen, Lakanmaa och Salminen (2013) som betydelsefull 
då nyutexaminerade sjuksköterskor känner oro över att deras kunskap i teorin ska 
utföras praktiskt och då vara patientsäkert. Om mentorn stöttar och motiverar bidrar 
det till att sjuksköterskan upplever självförtroende och vill anta nya utmaningar i 
framtiden (Kaihlanen, Lakanmaa & Salminen, 2013). 
 

Deltagarna beskrev att trots att kollegorna finns nära till hands och är till stor hjälp vill 
de bespara sina arbetskamrater med frågor vid osäkerhet. Studier har gjorts där 
nyutexaminerade sjuksköterskor som fått stöd av en mentor visade att deras 
vårdkompetens ökade i jämförelse med de som inte fått stöd av en mentor. Stöttning 
av en mentor bygger inte bara färdigheter utan skapar även bättre relationer med 
kollegor och ökar deras kommunikativa förmåga (Komaratat & Oumtanee, 2009). 
 
Enligt 6 kap. 1§ i Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska arbetet utföras i 
överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Sjuksköterskorna som 
intervjuats ansåg att säker vård är att hålla sig uppdaterad på information och veta var 
information kan hämtas. För att en säker vård ska upprätthållas beskriver Barnsteiner 
(2013) att det behövs god kommunikation och   en öppen dialog mellan alla 
professioner samt patienten och dennes närstående. Ineffektiv kommunikation och 
bristande rapportering har negativa konsekvenser för patienten (Barnsteiner, 2013). 
Sjuksköterskorna beskriver att mentorn är ett stort stöd. Det framkom också i 
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intervjuerna att med hjälp av en mentor kan övergången från student till verksam 
sjuksköterska bli mer hanterbar. Mentorn delar med sig av kunskap och erfarenhet om 
rutiner på kliniken som varit värdefull för sjuksköterskorna. För att de ska växa i sin 
yrkesroll har mentorn en viktig roll, genom att guida och vägleda nya sjuksköterskor. 
Behovet av stöd har varierat och mentorn har anpassat sig efter vad sjuksköterskorna 
behöver och det har upplevts som betydelsefullt. Mariani (2012) beskriver att om 
mentorn visade tro och tillit till nybörjaren, gav feedback på arbetet, delade sina 
erfarenheter och var en förebild för nybörjaren, var det av stor betydelse för 
sjuksköterskan. Det som var mest avgörande i mentorskapet var att mentorn kom in 
tidigt i den nya sjuksköterskans karriär, men det krävdes också stöd från 
organisationen (Mariani, 2012). 
 

Sjuksköterskorna som intervjuades upplevde att dokumentation, samverkan med 
kommunen, administreringssätt samt rutiner kring läkemedel är områden där de 
behövt mest stöttning av mentorn. Bristande muntliga, skriftliga och elektroniska 
kommunikationssystem kan leda till oavsiktliga konsekvenser och äventyra 
patientsäkerheten (Barnsteiner, 2013). Hörberg, Jirwe, Kalén, Vicente och Lindström 
(2017) beskriver att ny sjukvårdspersonal inom akutsjukvård saknade erfarenhet och 
var i behov av stöd den första tiden för att undvika medicinska fel. Deltagarna i deras 
studie önskade stöd i form av en introduktionsperiod, praktiska övningar, teoretiskt 
stöd samt support från kollegor och ledning (Hörberg et. al., 2017). 
Sjuksköterskestudenter har svårt med beslutfattande färdigheter när de kommer ut i 
kliniska verksamheten vilket försvårar för studenterna att prestera. I en artikel av Ness, 
Duffy, McCallum och Pris (2010) undersöktes hur sjuksköterskestudenter kunde 
förbättra sin förmåga till beslutfattande och föreslår tekniker för hur mentorer kan 
stötta sjuksköterskestudenter. Några tekniker de nämner är reflektion, 
handlingsplanering och problembaserat lärande (Ness, Duffy, McCallum & Pris, 2010) 

 
För att mentorskap ska fungera menar Zhang, Qian, Wu, Wen och Zhang (2015) att 
förhållandet mellan mentor och adept bör vara regelbundet för att det ska vara 
betydelsefullt. Ett mentorprogram kan vara ett effektivt sätt att underlätta övergången 
samt minska den omsättning som finns bland sjuksköterskor. Mentorprogrammet kan 
då förbättra kompetensen och skapa en stödjande arbetsmiljö (Zhang, Qian, Wu, Wen 
& Zhang, 2015). Genom att utveckla mentorprogram kan sjuksköterskan stärkas under 
den första tiden vilket resulterar i minskad stress och ökad arbetsglädje (Azimian, 
Negarandeh & Fakhr-Movahedi, 2014; Hezaveh, Rafii & Seyedfatemi, 2014). 
Henderson, Ossenberg och Tyler (2015) menar att ett mentorprogram som involverar 
hela arbetslaget är av stor vikt för nyutexaminerade sjuksköterskor för att det nya 
arbetet inte ska kännas överväldigande. Gagliardi et al. (2014) menar att en period av 
mentorskap bör pågå minst sex månader upp till ett år. 
 

I intervjuerna beskrev sjuksköterskorna hur mentorn kom med förslag och tips på hur 
olika situationer kan hanteras. Mentorn beskrevs som betydelsefull och bara vetskapen 
om att mentorn finns på kliniken var en trygghet. Mentorn kan ge stabilitet samtidigt 
som nya förändringar kan underlättas och ge plats för nya generationens vårdgivare. 
Möjligheter skapas för de som har en mentor och ny kunskap kan förvärvas. Förmågan 
att vara effektiv, kunna fokusera och ge ett ökat självförtroende är också områden som 
mentorn kan hjälpa och stötta i (Gruber-Page, 2016). Något som nämndes i 
intervjuerna var att fler möten med mentorn skulle skapa bättre relation mellan 
sjuksköterskan och mentorn. Det är något Banister, Bowen-Brady och Winfrey (2014) 
också beskriver i sin studie där sjuksköterskestudenter parades ihop med en erfaren 
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mentor som följer dem under studietiden samt ett år efter anställning. Majoriteten av 
adepterna var nöjda med sin mentors bemötande och de upplevde ett starkt stöd men 
önskade att det funnits fler möjligheter till möten med mentorerna under 
programmets gång (Banister, Bowen-Brady & Winfrey, 2014). 
 

Schroyer, Zellers och Abraham (2016) beskriver behovet av mentorskap för 
nyutexaminerade sjuksköterskor. Problemet studien ville belysa var att nya 
sjuksköterskor lämnade sin första arbetsplats inom ett år. Resultat visade att 
mentorprogram i starten minskade utbildningskostnader och arbetsplatsen behöll fler 
sjuksköterskor (Schroyer, Zellers & Abraham, 2016). Evidens säger att alla bör ha en 
övergång från att vara student till att anta sin roll som professionell sjuksköterska. Det 
finns en stark koppling mellan kvalitet och säkerhet i patientresultat när 
sjuksköterskan har fått ett genomgripande introduktionsprogram (Spector, Ulrich & 
Barnsteiner, 2013). 
 

Som sista fråga i intervjun användes en tilläggsfråga som löd ”Är det något du vill 
tillägga?”, där deltagarna fick utrymme att lyfta det som inte framkom under 
intervjuerna. Sex av elva sjuksköterskor svarade att konceptet med mentorskap i 
början av det yrkesverksamma året är bra och även en trygghet. Det är en utmaning att 
rekrytera och behålla duktiga sjuksköterskor. Genom att förbereda dem som 
kommande ledare behövs meningsfullt och effektivt mentorskap. Flera 
omvårdnadsorganisationer är överens om att mentorskap behövs för att utveckla 
sjuksköterskan som ledare. Ökade förväntningar på kvalitén i vården gör att 
sjuksköterskor bör förberedas för nya utmaningar i framtiden för att utföra en säker 
vård (Barnsteiner, 2013; Vitale, 2018). 

 

Kliniska implikationer 

Inför kommande profession som sjuksköterska och framtida kollegor är resultatet 
användbart och av betydelse då det belyser vikten av stöttning under den första 
verksamma tiden. Resultatet ger kunskap om vilken betydelse en mentor har för 
nyutexaminerade sjuksköterskor deras första verksamma år. Resultatet kan bli 
användbart vid framtida förbättringsarbeten inom hälso- och sjukvården så som lokalt, 
regionalt och nationellt. Genom en bra start i den nya professionen stannar fler 
sjuksköterskor på arbetsplatsen vilket resulterar att det i framtiden kommer finnas fler 
erfarna sjuksköterskor som kan vara mentor för nyutexaminerade sjuksköterskor. 
Utvecklingen av mentorprogram gynnar inte enbart framtida sjuksköterskor utan ökar 
även patientsäkerheten som är en skyldighet att upprätthålla som hälso- och 
sjukvårdspersonal. 
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Slutsatser 
Det som framkom i studien var att sjuksköterskorna oavsett hur mycket de nyttjat 
mentorn är det av stor betydelse. Vetskapen att mentorn finns på kliniken är en 
trygghet. För en trygg start i den nya professionen krävs ett öppet klimat där det finns 
någon att fråga. Kommunikationen ansågs som en stor del för att utföra en mer säker 
vård och därför har mentorn haft stor betydelse för sjuksköterskor under deras första 
år i verksamheten. Framtida forskning bör genomföra ytterligare studier på grupper 
där en grupp har fått stöttning av mentor och en utan, för att tydligare kunna redogöra 
för skillnader samt vikten av mentors betydelse. 
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