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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Att komma som nyanställd till en barnavdelning kan vara en stor utmaning för många 
sjuksköterskor. Utvecklingen från novis till expert kan ta flera år och därför behöver nyanställda 
sjuksköterskor stöd från erfarna barnsjuksköterskor för att kunna öka sin kompetens. Syfte: Beskriva 
nyanställda sjuksköterskors erfarenheter av mentorskap på barnavdelning. Metod: Data samlades in 
genom enskilda intervjuer med tio sjuksköterskor som medverkat på mentorsträffar. Materialet 
analyserades med hjälp av kvalitativ manifest innehållsanalys med induktiv ansats. Resultat: I 
Analysen framkom tre kategorier; samtala kring sin yrkeserfarenhet där sjuksköterskorna tog upp 
vikten av att samtala kring sin nya arbetssituation tillsammans med mentorer. Få Bekräftelse där 
sjuksköterskorna betonade vikten av att få stöd och feedback för att kunna känna sig tryggare och 
kunna utvecklas professionellt. Stärka sin yrkesroll där sjuksköterskorna ansåg att engagerade 
mentorer bidrog till en känsla av omhändertagande vilket stärkte dem i sina nya yrkesroller. 
Reflektionerna bidrog till ökat självförtroende och en känsla av kompetens. Slutsats: 
Mentorskapsprogrammet bidrog till klinisk och teoretisk kompetensutveckling hos nyanställda 
sjuksköterskor genom reflektion. Sjuksköterskorna ansåg att mentorskapet bidrog till ökad trygghet, 
känsla av gemenskap och bredare kunskap om barnsjukvård.   
 
Nyckelord: Kompetens, Mentorer, Reflektion, Yrkeserfarenhet. 
 



 
 

Summary 
 
Background: To come as a new employee to a children's ward can be a big challenge for many 
nurses. Developing from novice to expert can take several years, and therefore newly employed nurses 
need support from experienced nurses to be able to develop their skills. Aim: To describe newly 
employed nurses' experiences of mentorship in a children's ward. Method: Data were collected 
through individual interviews with 10 nurses who participated in mentor meetings. Data were 
analyzed using qualitative manifest content analysis with inductive approach. Result: The analysis 
revealed three categories; Conversation about their professional experience, where the nurses 
addressed the importance of discussing their new work situation together with mentors. Get 
confirmation where the nurses emphasized the importance of getting support and feedback in order to 
feel safer and be able to develop professionally. Strengthen their professional role where the nurses 
considered that committed mentors contributed to a sense of care which strengthened them in their 
new professional roles. Reflections contributed to increased self-confidence and a sense of 
competence. Conclusion: The mentorship program contributed to clinical and theoretical 
competence development in newly employed nurses through reflection. The nurses considered that the 
mentorship contributed to increased security, a sense of community and a broader knowledge of 
pediatric nursing. 

Keywords: Expertise, Mentors, Professional experience, Reflection. 
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Inledning 

I Sverige vårdas drygt 80 000 barn på sjukhus och den största patientgruppen är mellan 0–4 år. De 
vanligaste orsakerna till att barn behöver sjukhusvård är infektion, trauma och kroniska eller 
långvariga sjukdomar (Socialstyrelsen, 2017). En barnsjuksköterska har till uppgift att vara 
uppdaterad inom sitt specialområde och bedriva vård enligt vetenskap och beprövad erfarenhet men i 
arbetet ingår även att handleda, undervisa och instruera nya kollegor så att barnen får den anpassade 
vård de har rätt till (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2016). Som nyanställd sjuksköterska kan det 
vara en utmaning att komma som ny till en barnmedicinsk avdelning då kunskapen i början är 
begränsad om barn och barnsjukdomar. Med ny teknologi har familjer idag mer kunskap om sitt barns 
sjukdom och ställer därmed mer frågor och högre krav på sjuksköterskans kunskap (Enskär, 2012). 
För att främja nyanställda sjuksköterskors arbetstillfredsställelse så är det av vikt att de får stöttning i 
sin nya roll, får möjligheter till utveckling inom omvårdnad och får hjälp till ökad klinisk kompetens 
(Enskär, 2012; Stone et al., 2006). En mentors uppgift är att främja utveckling av kompetens och ha en 
stödjande arbetsmiljö där feedback och stöd hjälper nyanställda sjuksköterskor att stärkas i sin nya 
yrkesroll (Jakubik, Eliades, Gavriloff & Weese, 2011). I detta arbete undersöks sjuksköterskors 
erfarenheter kring ett nystartat mentorsprogram, för att se om det bidrar till en grundtrygghet på 
arbetsplatsen för att lättare kunna etablera sig och stärka dem i deras sjuksköterskeroll. 
 

Bakgrund 

Barnsjukvård i Sverige  

 
I Sverige ser beläggningen på barnavdelningar olika ut runt om i länen. Viss specialistvård är 
centraliserad på färre sjukhus för att uppnå högre vårdkvalitet och bättre resursnyttjande för att kunna 
bygga upp god kunskap, skicklighet och välfungerande rutiner. På Region Skånes universitetssjukhus 
och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg är nationell högspecialiserad vård som hjärtkirurgi 
på barn och unga förlagd (Socialstyrelsen, 2018). Det finns sex barncancercentrum i Sverige. Småland 
har ett avtal med drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg dit barn med nyupptäckt cancer förflyttas 
för att fastställa sin diagnos. Undantag gäller för barn med hjärntumörer som istället förflyttas till 
Linköpings universitetssjukhus. Efter fastställd diagnos förflyttas barnen tillbaka till sitt hemsjukhus 
för fortsatt vård (Regionen, 2016).   

Barnsjuksköterskans omvårdnadsroll på barnavdelning   

 
World Health Organization (2006) definierar hälsa som, inte bara frånvaro av sjukdom eller svaghet 
utan som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande. En av de 
grundläggande rättigheterna är att alla människor har rätt att uppnå högsta möjliga hälsostandard 
oavsett, religion, ras, politisk övertygelse, socialt eller ekonomiskt tillstånd. I barnsjuksköterskans 
arbete ingår att arbeta utifrån Nordiskt nätverk för Barn och ungas rätt och behov inom hälso- och 
sjukvård [NOBAB] (2017) standards, ha kunskap om och bevaka FN:s konvention om barns 
rättigheter, samt värna om barns rätt till kompetent personal och anpassad miljö. Många barn som 
vårdas på sjukhus är mycket sjuka och har begränsad förmåga att uttrycka sina behov och önskemål. 
FN:s konvention om barns rättigheter beskriver barnens rätt i samhället, deras självbestämmande och 
barnens rätt till lika villkor (Unicef, 1989). För att kunna tillgodose detta och bemöta familjer och barn 
krävs fördjupad specifik kunskap, färdigheter och kompetens (SSF, 2016). Därför ska kvalificerad 
personal vårda och behandla barn och personalen skall ha sådan utbildning och kompetens så de kan 
bemöta de fysiska och psykiska behoven barnet och dess familj har (NOBAB, 2017). Sjuksköterskan 
ska arbeta utefter omvårdnadsbegreppen: Människa, vårdande, hälsa och värld där även vikten av 
den omgivande miljön beskrivs (Söderlund, 2017; Ylikangas, 2017). Det krävs en förståelse för 
människans fysiska, psykiska, själsliga och sociala dimensioner vilka formar en enhet som utgörs av 
kropp, själ och ande, där människans livskraft och livsmening är betydande för hur denna hanterar sin 
livssituation och upplever sin hälsa. Omvårdnaden bör ges på ett varsamt, mjukt och kärleksfullt sätt 
där sjuksköterskan ska individanpassa omvårdnaden utefter barnets behov. Som barnsjuksköterska är 
det viktigt att inte förminska barnet utan ta hänsyn till deras känslor och vara närvarande i nuet 
(Lindwall, 2017; SSF, 2016). Vårdandet präglas av en djup respekt och en önskan att kunna lindra 
lidande och förmå barnet att se en mening med livet trots sjukdom och lidande. Upplevelsen av hälsa 
är individuell och formas av människans inre resurser, den relateras till den egna upplevelsen av 
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välbefinnande. Genom samtal har sjuksköterskan förmåga att ta reda på vad hälsa innebär för barnet 
och kan hjälpa denne hitta vägen till sina hälsoresurser och inre hälsa (Wärnå-Furu, 2017). Enligt 
NOBAB (2017) ska barn ha möjlighet till lek i en miljö som är utformad och anpassad efter deras 
behov. Sjukhusmiljön kan för barn vara skrämmande då deras dagliga rutiner avbryts och spontan lek 
försvåras då deras kända leksaker finns i hemmet. Samarbetet med lekterapin är en viktig del för att 
främja barns hälsa då barn kan få möjlighet att leka i en barnanpassadmiljö. Lekterapin är en 
betydande del som präglas av en god stämning och har en miljö som är barnvänligt anpassad. En 
anpassad miljö innebär att det finns plats för föräldrar och syskon, lekrum samt utrymme för äldre 
barn och tonåringar (Koukourikos, Tzeha, Pantelidou, & Tsaloglidou, 2015; Ygge, 
2015). Barnsjuksköterskans arbetsuppgifter innehåller såsom att ge omvårdnad, förebygga ohälsa, 
fullfölja behandlingsplaner samt arbeta med utvecklingsfrågor och utbildning. De har också i uppgift 
att vägleda och ge råd till familjer och kollegor (SSF, 2016). Barnsjuksköterskan eftersträvar 
samskapande omvårdnad för att skapa de bästa förutsättningar för barnet och vill att både barn och 
föräldrar är delaktiga i beslut av vård och behandling (NOBAB, 2017). En erfaren barnsjuksköterska 
har förmågan att kunna samarbeta och rådgöra med andra vårdgivare (Morgan, 2009). En 
barnsjuksköterska ska arbeta för att uppnå samverkan i information och kommunikation mellan barn, 
närstående och andra aktörer i vårdkedjan för att uppnå kontinuitet och kvalitet i vården, så att barn 
och anhöriga får de stöd de behöver om de behöver remitteras vidare för annan expertis (SSF, 2016).    

Mentorskap   

Omvårdnadshandledning utgör en viktig del i utvecklingen av sjuksköterskans yrkesprofession och 
krävs att den sker regelbundet och systematiskt. Det är ett forum där sjuksköterskan får möjlighet att 
ta upp självupplevda situationer från sitt dagliga arbete där denna tillsammans med handledare och 
kollegor kan granska, bearbeta och reflektera kring patientrelaterade situationer för att få en 
fördjupning och vidgning av situationen. Reflektionen främjar även psykiskt och fysiskt välbefinnande 
hos sjuksköterskan. Handledaren är en erfaren kollega med gott förhållande till de som handleds samt 
tillhandahåller klinisk vägledning, stöd och utbildning och har förmågan att se distanserat på 
situationen som diskuteras (Svensk sjuksköterskeförening, 2008a; Milne, 2007). Reflektion är ett 
verktyg som främjar lärande och bidrar till det kritiska tänkandet likaså kan bidra till att öka den 
emotionella medvetenheten (Heckemann, Schols & Halfens, 2015). Det beskrivs som en komplex 
aktivitet där sjuksköterskan får se över sina antaganden, övertygelser och värderingar. Sjuksköterskan 
bör samarbeta med en mentor för att kunna vidareutveckla sin reflektion. Med hjälp av reflektion kan 
sjuksköterskan lättare få förståelse för sin erfarenhet, denna förståelse bidrar då till att vägleda 
sjuksköterskan i patientvården (Price, 2017). En mentor är en erfaren barnsjuksköterska som är 
utsedd för att hjälpa till att stötta och utveckla nyanställda sjuksköterskor i omvårdnaden genom 
rådgivning och stöttning. Mentorn medverkar till sjuksköterskans utveckling inom omvårdnad 
(Greene & Puetzer 2002; Jakubik et al., 2011), och bidrar med fördjupade kunskaper i bemötande med 
barn och deras rättigheter. Genom mentorskap överförs kunskap från den erfarna barnsjuksköterskan 
till de nyanställda vilket gynnar utvecklingen till professionell kompetens. Med hjälp av mentorn kan 
de nyanställda sjuksköterskornas motivation och trygghet stärkas, exempelvis genom att de får 
förtroende till att utföra nya arbetsuppgifter, vilket visar att mentorn litar till deras förvärvade 
yrkeskompetens. Samtidigt får de hjälp av mentorn att reflektera kring sitt teoretiska tänkande vilket 
stärker deras självförtroende, ökar den teoretiska kunskapen (Ronsten, Andersson & Gustafsson, 
2005) samt minskar risken för utbrändhet (Morgan, 2009). Det är barnsjuksköterskans uppgift att på 
olika sätt kunna stödja och vägleda nya kollegor till att utveckla sin etiska medvetenhet och 
arbetsmetod (Svensk sjuksköterskeförening, 2008b). En barnsjuksköterskas ansvar är att värna om 
barns rättigheter. Detta genom att ge en bra inskolning och lära den nya kollegan att bemöta barn efter 
deras ålder och utvecklingsnivå. På så sätt ges barnet rätten till kompetent personal som i sin tur kan 
bevaka barnets bästa. Barnsjuksköterskan som mentor ska ha kunskap och kompetens att handleda 
och undervisa medarbetare inom omvårdnaden runt barn (SSF, 2016). Med hjälp av mentorn behöver 
den nyanställda sjuksköterskan lära sig att se barnet som en egen individ och få kunskap för att kunna 
utgå från dennes ålder och utvecklingsnivå i omvårdnaden (Streuli et al., 2011). 

Från novis till expert   

 
Patricia Benner är en omvårdnadsforskare som tagit fram en modell över sjuksköterskans utveckling, 
från novis till expert, och betonar vikten av att erfarenhet och kunskap är grundläggande faktorer för 
att kunna utvecklas i sin yrkesroll. Modellen förutsätter att sjuksköterskan genom förvärv och 
utveckling av färdigheter passerar fem stadier. Novis är det första stadiet där en oerfaren 
sjuksköterska saknar erfarenhet av vårdsituationer som denna förväntas klara av i det nya arbete 
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(Benner, 1984). Det är ett gap mellan skola och praktik, vilket gör att många nyanställda känner sig 
oförberedda inför det nya arbetet (Duchscer, 2009). För att framgångsrikt kunna flytta från novis till 
expert behövs förebilder, stöd från andra kollegor och riktlinjer (Benner, 1984). Sjuksköterskan 
uppskattar att ha en mentor som stöd då denna är oerfaren och uppskattar att tillhöra ett 
professionellt team som främjar vård av barn för att kunna utveckla färdigheter inom omvårdnad 
(Enskär, 2012). Genom den kliniska blicken tillsammans med mätbara värden får den oerfarna 
sjuksköterskan mer erfarenhet i vårdsituationer. Det andra stadiet, avancerad nybörjare, utvecklas 
genom att sjuksköterskan har fått mer erfarenhet av verkliga vårdsituationer och inte bara genom 
mätbara värden. Det är svårt för sjuksköterskan att uppfatta hela omvårdnadssituationen då denna är 
ny och måste koncentrera sig på nya regler och rutiner. Denna behöver riktlinjer samt stöd och 
uppmuntran från mentorer för att kunna prioritera omvårdnadsåtgärder för att säkerhetsställa att det 
viktigaste av patientens behov inte försummas (Benner, 1984; Murry, Sundin & Copea, 2019). Efter att 
ha arbetat under samma eller liknande omständigheter under två till tre år börjar det tredje stadiet, 
kompetens att utvecklas. Sjuksköterskan ser sina handlingar i långsiktiga mål och är aktivt medveten 
om situationerna som kan uppstå. Arbetet upplevs mer organiserat och alla pusselbitar har fallit på 
plats. Sjuksköterskan har stor nytta av praktiska övningar där denna kan öva på planering, 
samordning samt komplicerade omvårdnadsbehov. Sjuksköterskan upplever att denna behärskar 
situationer och klarar av oförutsedda händelser som kan uppstå. I fjärde stadiet skicklighet, uppfattar 
sjuksköterskan omvårdnadssituationer som en helhet och har genom erfarenhet lärt sig vilka typiska 
händelser som är att vänta i varje specifik situation. Den skickliga sjuksköterskan märker när den 
förväntade bilden inte infinner sig och denna förståelse bidrar till förbättrad beslutsförmåga. I det sista 
stadiet är sjuksköterskan en expert där denna inte längre förlitar sig på regler och riktlinjer för att göra 
en klinisk bedömning och tillämpa en omvårdnadsåtgärd. Forskning visar att teoretisk kunskap och 
klinisk erfarenhet är en förutsättning för att experten ska känna sig säker på att ta hand om sjuka barn 
(Benner, 1984; Enskär, 2012). För att kunna uppnå stadiet expert så behöver sjuksköterskan ha 
förtroende för sin kunskap, kunna ge högkvalificerad vård samt få utrymme för professionell 
utveckling (Enskär, 2012).  

Nyanställdas erfarenhet  

 
Många nyanställda sjuksköterskor möts av en del svårigheter på den nya arbetsplatsen oavsett tidigare 
erfarenheter. Som nyanställd är de första månaderna i arbetet en anpassningsprocess som är 
utvecklande både intellektuellt, sociokulturellt och fysiskt. Det kan vara omvälvande genom att roller 
förändras, likaså ansvar, arbetsrelationer och kunskapsnivån i yrkeslivet (Duchscer, 2009). 
Sjuksköterskor som kommer till en ny arbetsplats efter sin sjuksköterskeutbildning har begränsad 
omvårdnadserfarenhet (Duchscer, 2008) och upplever den första tiden som okontrollerad, tvetydig 
och överväldigande. De upplever att övergången mellan att vara student och att bli sjuksköterska 
orsakar stress och ångest (Higgins, Spencer, & Kane, 2010). Det är viktigt att sjuksköterskorna får ett 
bra stöd av kollegor då bristande socialt stöd och hög arbetsbelastning kan leda till känslomässig 
utmattning och utbrändhet (Glasberg, Eriksson & Norberg, 2007; Morgan, 2009). Därför är det viktigt 
att de nyanställda sjuksköterskorna får en gedigen och trygg inskolning av en erfaren 
specialistsjuksköterska, dels för att lära sig arbetet och rutiner men också för att komma in i 
arbetslaget (Benner, 1984). Den sociala miljön på arbetsplatsen ger en grund för goda relationer, 
attityder och god kommunikation mellan kollegor (Ylikangas, 2017). Det kan vara svårt för nyanställda 
sjuksköterskor att på egen hand komma in i en tydlig yrkesroll, och kan då behöva vägledning och 
stöttning av en erfaren kollega. Brist på detta kan leda till att sjuksköterskor känner otillfredsställelse 
på arbetsplatsen och därmed söker sig vidare. Genom att hitta vägar för att stötta nya kollegor minskas 
risken för omsättning av ny personal längre fram (Stone et al., 2006). Därav belyses vikten av 
mentorskap.   

Syfte 

 
Syftet var att beskriva nyanställda sjuksköterskors erfarenheter av mentorskap på barnavdelning.  

Material och metod 

Design 
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Studien var en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats för att få fram nyanställda sjuksköterskors 
erfarenheter av mentorskap. Induktiv ansats innebär att forskarna utgår från människors levda 
erfarenheter av ett fenomen (Elo & kynngäs, 2007). Data samlades in genom enskilda intervjuer och 
intervjuerna genomfördes med öppna frågor och uppföljningsfrågor utifrån sjuksköterskans svar. 
Transkriberingstexten analyserades med stöd från Graneheim och Lundman (2004) beskrivning av 
innehållsanalys.  

Kontext 

  
Mentorsprogrammet  
Inom regionen hålls ett Regiongemensamt introduktions och utbildningsprogram (RIU) för 
nyutexaminerade sjuksköterskor. I RIU-programmets uppdrag ingår att sjuksköterskorna ska få en 
mentor som stöd på deras nya arbetsplats. Mentorsprogrammet startades därför som ett projekt inom 
Regionen på uppmaning av utbildningsstrategiska rådet och är fortfarande under uppbyggnad. Enligt 
överenskommelse fick vårdenhetscheferna på varje avdelning välja ut mentorer och den utformning 
för mentorskap som passade deras verksamhet bäst. Kravet på mentorer var att de borde ha 
kännedom om RIU-programmet och att de skulle ha minst ett års erfarenhet på arbetsplatsen, detta 
för att vissa avdelningar inte hade sjuksköterskor med längre erfarenhet. De utvalda mentorerna fick 
gå den regiongemensamma mentorsintroduktionen vilket innebar utbildning i hur de ska kunna stödja 
och stötta nya sjuksköterskor i deras professionella utveckling. Målet var att strukturerade träffar 
skulle äga rum under ett års tid.  
 
Barnavdelningen  
På den barnavdelning där undersökningen genomfördes arbetar både specialistutbildade 
barnsjuksköterskor och grundutbildade sjuksköterskor och i och med detta blir det en stor variation på 
kunskap och erfarenhet inom omvårdnaden av barn. De barn som vårdas på avdelningen är mellan 0–
18 år och är av alla patientkategorier dvs att de vårdas inneliggande för medicinska, kirurgiska, 
ortopediska, gynekologiska samt öron-näsa-hals besvär. Då kraven på nyanställda sjuksköterskor är 
höga är behovet av stöd och en bra introduktion i arbetet av stor vikt och därför startades detta 
mentorsprogram på initiativ av vårdenhetschefen på barnavdelningen. Fyra mentorer valdes ut på 
grund av deras erfarenhet samt att alla hade stor kunskap i olika ansvarsområden såsom nutrition, 
diabetes, synergier och dokumentation. Utformningen på barnavdelningen valdes att göras med 
mentorsträffar vilka skulle äga rum en till två gånger i månaden med olika nyanställda sjuksköterskor 
och två olika mentorer. Mentorerna valde ut dagar då mentorsträffarna skulle äga rum och satte sedan 
upp en lapp på avdelningen där sjuksköterskorna som ingick i programmet kunde skriva upp sig för att 
delta. Väl på träffarna började mentorerna med att fråga alla sjuksköterskor om de hade något speciellt 
att ta upp. Alla sjuksköterskorna fick en i taget berätta sin syn om situationen de ville ta upp och sedan 
fick alla tillsammans diskutera hur situationerna kunde hanteras om de skulle uppstå igen.   

Urval 

 
De som intervjuades var nyanställda grundutbildade sjuksköterskor som arbetade på en barnavdelning 
i södra Sverige. Genom lämplighetsurval baserat på sjuksköterskor som varit med på mentorsträffarna 
valdes deltagarna ut för intervjuer. Inklusionskriterier var sjuksköterskor som arbetat på avdelningen 
mindre än tre år, hade sin anställning på en barnavdelning och som varit på minst en mentorsträff. 
Exklusionkriterier var de som var specialistutbildade barnsjuksköterskor. Verksamhetscheferna och 
enhetschefen på avdelningen kontaktades via mail med ett informationsbrev om studien (Bilaga 1). De 
kontaktades sedan för att inhämta tillstånd till att genomföra studien. Ytterligare informationsbrev 
skickades sedan ut via enhetscheferna till de sjuksköterskor som fanns inom ramen för 
inklusionskriterierna. Tio stycken sjuksköterskor kontaktades via mail med förfrågan om de ville delta 
i studien varav samtliga tackade ja (Bilaga 2). För att senare kunna få en överblick om deras olika 
erfarenhet påverkade resultatet samlades data in skriftligt innan intervjun med information om 
deltagarnas ålder, yrkeserfarenhet samt hur länge de arbetat på barnavdelningen (Tabell 1). 
 
Tabell 1. Bakgrundsvariabler för deltagarna i studien 

Kön  Antal 
(n=10) 

Kvinnor 
 

10 

Ålder (r= 22-31)  
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Datainsamling 

 
Data samlades in genom ostrukturerade intervjuer som skedde under februari månad 2019. En 
kvalitativ intervjuguide med öppna frågor användes (Bilaga 3). Intervjufrågor som var relevanta för 
syftet utformades av författarna för att få fram sjuksköterskors erfarenhet av mentorskap i samband 
med det nya arbetet. Deltagarna intervjuades enskilt på sjukhuset eller arbetsplatsen på en tid som de 
själva fick välja, de informerades om konfidentialiteten och att intervjun skulle spelas in. Deltagarna 
fick information hur lång tid intervjun skulle ta, vilket var ca 20-30 minuter samt att de kunde välja att 
avbryta sitt deltagande när som helst. För att skapa en positiv miljö startade intervjun med en kort 
presentation om syftet med studien och inleddes sedan med ett lätt samtal, detta för att få en naturlig 
övergång till de formella frågorna. Intervjuerna delades upp av författarna och genomfördes enskilt 
med deltagarna. Intervjuerna handlade övergripande om vilken erfarenhet sjuksköterskorna hade av 
mentorskapet, vilken betydelse mentorskapet haft, samt om det haft någon påverkan på deras 
arbetssituation. Följdfrågor som, till exempel “kan du utveckla detta?” användes för att försöka hålla 
samtalet nära syftet (Bilaga 3). Intervjuerna lyssnades igenom och transkriberades ordagrant direkt 
efter varje intervju och det transkriberade materialet lästes sedan igenom flera gånger. Det var svårt 
att uppnå känsla av mättnad då författarna intervjuade sjuksköterskorna enskilt. Under analysfasen 
upptäcktes att mättnad var uppnådd då intervjuernas innehåll var likartad. 
 

Dataanalys   

Transkriberingstexten analyserades med stöd från Graneheim och Lundman (2004) beskrivning av 
kvalitativ manifest innehållsanalys. Det manifesta beskriver det uppenbara som sägs och baseras inte 
på den underliggande tolkningen av meningen. Metoden lämpar sig väl för kvalitativa studier där 
syftet är att belysa ett fenomen på ett systematiskt och djupgående sätt genom att identifiera 
betydelsefulla ämnen och slutligen skapa beskrivande kategorier av ett fenomen (Graneheim & 
Lundman, 2004).  Först valdes analysenhet, vilket i denna studie var den transkriberade texten från de 
intervjuade sjuksköterskorna. Meningsbärande enheter, vilket innebär att meningar och fraser som är 
intressanta och motsvarar studiens syfte, plockades ut. Enheterna kodades sedan och grupperades in i 
tre kategorier och sorterades in i 7 subkategorier utifrån likheter och skillnader (Tabell 2). 
 
Tabell 2. Exempel på analysprocessen 

20-25 år 
26-30 år 
31-35 år  
 

4 
5 
1 

Erfarenhet inom barnsjukvård 
(r=0.5 år – 2 år) 

 

0-1 år  
2-3 år 

4 
6 
 

Yrkeserfarenhet som 
sjuksköterska 
(r=0.5 år – 8 år) 

 

0-1 år  
2-3 år 
4-5 år 
6-7 år 
8-9 år 
 

4 
3 
1 
1 
1 

Utbildningsnivå  
 

 

Grundutbildad sjuksköterska 
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Text/meningsbärande 
enheter  

Kondenserad 
meningsenhet 
 

Kod Subkategori  kategori 

Sen har vi bara suttit ner 
och pratat fritt om vi har 
något som man har 
funderat på, hur man ska 
hantera eller om det varit 
någon situation som varit 
jobbig eller om man har 
frågor kring något. Det 
har varit bra samtal 
tycker jag.  
 

Pratat fritt, 
funderingar, 
hantera jobbig 
situation. Bra 
samtal.  
 

Behov av 
att berätta 

Att få 
berätta/samtala 

samtala kring 
erfarenhet 

Oavsett hur mycket 
erfarenhet man har, 
tillfällen att sitta ner och 
reflektera och prata med 
de som har mer 
erfarenhet, så det har 
varit bra. En positiv 
upplevelse.  
 

Tillfällen att 
reflektera. 
Diskutera med 
erfarna. Positiv 
upplevelse.  
 

Behov av 
att få 
reflektera  

Att få reflektera samtala kring 
erfarenhet 

 

Etiska överväganden 

 
Forskningsetiska överväganden gjordes genom hela forskningsprocessen för att skydda människorna 
och försvara deras grundläggande värde och rättigheter, samt se till att de bemöttes med 
självbestämmande, respekt och frihet. Processen genomsyrades av tre grundläggande etiska principer; 
autonomiprincipen, göra-gott-principen och rättviseprincipen. Autonomiprincipen innebär att 
forskarna tar hänsyn till människornas självbestämmande samt respekterar deras egna val och 
åsikter.  Göra-gott-principen innebär att skydda människornas konfidentialitet och minimera risker 
för att skada deltagarna.  Rättviseprincipen innebär att forskarna behandlar alla deltagarna lika och 
respekterar allas lika värde under hela forskningsprocessen (Belmontrapporten, 1978). I denna studie 
användes autonomiprincipen genom att författarna var tydliga med att deltagandet var frivilligt och att 
de kunde avbryta sin medverkan i studien när de ville. Sjuksköterskorna som tillfrågades om att delta i 
studien hade fått tillräckligt med information för att kunna fatta beslut om medverkan, vilket framgick 
av det informationsbrev som skickats ut där de som tillfrågades om att medverka i studien (Bilaga 2). 
Under hela arbetet fanns att göra-gott-principen i åtanke för att förebygga och förhindra skada. Detta 
gjordes genom att deltagarna informerades om studiens konfidentialitet genom att den insamlade 
datan och transkriberade materialet kommer förvaras så ingen obehörig kommer kunna ta del av det 
samt att deras identitet inte framgår i resultatet. Rättviseprincipen tillämpades genom att deltagarna 
deltog på samma förutsättningar och lika villkor. Det var viktigt att författarna var medvetna om sin 
egen förförståelse som grundar sig på att de arbetar som sjuksköterskor på barnavdelningen där 
intervjuerna skett. Förförståelsen syftar på att författarna genom värderingar och erfarenhet tror sig 
förstå studien innan resultatet framkommit (Priebe & Landström, 2017).  Före intervjuerna skedde en 
etisk egengranskning enligt Hälsohögskolans anvisningar.   

Resultat 

Avsikten med denna studie var att belysa mentorskapets betydelse kring mentorsträffar för en grupp 
nyanställda sjuksköterskor på en barnavdelning. Detta gjordes genom en kvalitativ intervjustudie med 
induktiv ansats.   
Innehållsanalysen resulterade i tre kategorier och sju subkategorier som beskriver sjuksköterskors 
erfarenhet av mentorsträffar och presenteras i följande tabell (Tabell 3). Resultatet presenteras i 
löpande text utifrån kategorier med tillhörande subkategorier, samt stärks med citat från 
orginalutskriften av intervjuerna.   
   
Tabell 3. Sammanställning av kategorier och subkategorier  
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Kategori Subkategori 

Samtala kring sin yrkeserfarenhet Att få berätta 

Att få reflektera  
Få Bekräftelse Att få stöd 

Att få feedback 

Att utvecklas  
Stärka sin yrkesroll Att vara trygg 

Att inte vara ensam  
 

SAMTALA KRING SIN YRKESERFARENHET  

 
Att ha ett forum där sjuksköterskorna kunde samtala kring sin erfarenhet ansågs som positivt då 
sjuksköterskorna kunde dela tankar och erfarenheter med övriga i gruppen. Det ledde till en bredare 
kompetens och ett djupare reflektionssätt som de sedan kunde etablera i sitt dagliga arbete.  

Att få berätta  

Sjuksköterskorna menade att mentorsträffarna fungerade som ett forum där alla fick komma till tals 
och fick möjligheten att diskutera tillsammans med övriga deltagare och mentorer. Sjuksköterskorna 
vågade öppna upp sig och dela med sig av sina erfarenheter kring arbetet, som de kanske inte skulle 
diskuterat öppet i arbetslaget. Sjuksköterskorna menade att oavsett hur mycket erfarenhet någon hade 
så var det viktigt att få tillfälle att sitta ner och samtala och diskutera med andra. De ansåg att bra 
innehållsrika samtal under mentorsträffarna var positiva och präglades av ett öppet klimat då 
diskussionerna stannade mellan deltagarna. Deras erfarenhet av mentorerna var att de hade ett öppet 
sätt, var inte dömande och styrde inte samtalen utan bidrog istället med nya infallsvinklar. Att ha två 
mentorer under mentorsträffarna ansågs som positivt då det bidrog till bredare erfarenhet och djupare 
samtal.     

 
Jo men för mig är det främst det, att bara så sitta ner och berätta situationer från hur 
jag tänkte och så får dom ge sin syn på det och så kan jag se det från två olika håll. 
(Sjuksköterska 6) 

Att få reflektera    

Sjuksköterskorna ansåg det som positivt att få sitta ner på mentorsträffarna i mindre grupper och 
reflektera fritt kring situationer de varit med om i omvårdnadsarbetet. De menade att det var givande 
att de fick reflektera och dela erfarenheter tillsammans med andra sjuksköterskor med likvärdig 
erfarenhet, för att ta lärdom från varandra och erhålla ny kunskap i omvårdnad och problemhantering. 
Sjuksköterskor med längre erfarenhet lyfte att det också hade varit ytterligare givande att få reflektera 
tillsammans med andra sjuksköterskor med mer jämlik erfarenhet som de själva. På mentorsträffarna 
fick sjuksköterskorna hjälp med reflektion kring erfarenheter de tyckt varit utmanande och gått och 
tänkt på. Likaså bidrog mentorsträffarna till att de kunnat reflektera kring sina tankar och få distans 
till vissa svåra situationer de varit med om samt att det ledde till ny kunskap i hur de kan hantera 
liknande situationer i framtiden.  
  

Dels att man får dela kunskap och erfarenhet och man får nya tankesätt och kanske 
även om man är ny bidrar till någon annans handlingar eller tankesätt. Och att man 
får prata ut om jobbiga saker. Som det kanske inte är en jobbig situation för 
arbetsgruppen utan det kanske är mer jobbigt för den som är ny och att man då kan 
reflektera med andra nya. (Sjuksköterska 4) 

 
Sjuksköterskorna menade däremot att mentorsträffarna inte haft så stor betydelse av deras dagliga 
arbete, men ansåg samtidigt det som positivt att ha ett forum för reflektion och utbyte av erfarenheter. 
Anledningen till att träffarna inte haft så stor betydelse var att de inte haft tillfälle att närvara alla 
gånger. Mentorsträffarna gick ut på reflektioner på frågor som sjuksköterskorna haft med sig och de 
menade att träffarna var välkomnande då alla frågor togs på allvar. Dock beskrevs dålig information 
och sjuksköterskorna var inte införstådda med att de borde varit förberedda med frågor till träffarna. 
Detta ansåg de inte som negativt då det alltid uppkom frågor som startade reflektioner.  
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FÅ BEKRÄFTELSE   

 
Att få feedback samt bekräftelse från en erfaren sjuksköterska i form av en mentor ansågs av 
sjuksköterskorna som värdefullt då den erfarna hade större kunskap och en ökad kompetens inom 
barnsjukvård. Bekräftelse men även stötting från mentorn och övriga gruppen bidrog till professionell 
utveckling samt att de vågade ta plats, framföra åsikter och bidra till att utveckla verksamheten 

Att få feedback  

Sjuksköterskorna tyckte att det var värdefullt att ha möjlighet att kunna rådfråga en erfaren mentor, i 
hur de bäst kunde utföra praktiska moment och ge korrekt omvårdnad då det var mycket rutiner och 
behandlingar som de inte hade någon erfarenhet av. Det ansågs även som viktigt för sjuksköterskorna 
att de fick möjlighet till feedback från mentorerna kring händelser som mentorerna själva kunde 
relatera till. Sjuksköterskorna beskrev att de erhöll mer kunskap och bättre förståelse för 
omvårdnadsarbetet från mentorsträffarna då de själva inte läst specialistutbildningen till 
barnsjuksköterska. Detta påstående stärktes då sjuksköterskorna samtidigt menade att 
mentorsträffarna bidrog till ökad kompetens och feedbacken från mentorn hjälpte dem att få förståelse 
för hur omvårdnadssituationer skulle kunna hanteras.   

man får ju väldigt mycket feedback och tankar. Dom har ju väldigt mycket erfarenhet 
av vården, dom har ju jobbat länge. Så då får man mycket tips och ideer och kunskap 
om man har varit med om en tuff grej, diskutera det och då få lite feedback från 
mentorerna och säga att det var bra, jag hade tänkt att man kunde göra så här men 
du gjorde ju rätt. (Sjuksköterska 4) 

 

Att få stöd    

Sjuksköterskorna ansåg att de fick gehör och stöd från mentorerna genom att de fanns där och 
lyssnade på deras erfarenheter och upplevelser kring arbetssituationer. Likaså var det positivt att få 
utbyta erfarenheter med andra nyanställda sjuksköterskor vilket bidrog till att de fick hjälp och stöd 
från varandra. Den bekräftelse och stöd sjuksköterskorna fick på mentorsträffarna, ledde till att hjälpa 
dem vända en negativ känsla till något positivt, i att de kunde hantera situationer utifrån deras bästa 
förmåga. De ansåg att detta stöd stärkte deras självförtroende och minskade deras ångest. 
 

Att egentligen blev det ju bra. Att man gick därifrån med en positivare syn på sig 
själv. Och på det arbetet man hade gjort. (Sjuksköterska 10) 

  
Det framkom att behovet av stöd fanns redan innan projektet startade och sjuksköterskorna ansåg det 
som positivt att ledningen nu stöttat nyanställda sjuksköterskor genom mentorskap. Mentorsträffarna 
bidrog till bra stöd och en känsla av omhändertagande. Sjuksköterskorna ansåg att stöttningen bidrog 
till att de vågade ta större plats i sina roller och kände sig uppmuntrade till att engagera sig i olika 
projekt inom verksamheten. Med hjälp av mentorernas stöd fick sjuksköterskorna verktyg till att våga 
utföra nya moment som de var ovana vid. Likaså gjorde stödet från övriga deltagare och mentorer att 
de vågade utmana rädslan att misslyckas.   
 
 

Man kanske blir lite mer framåt och man vågar lite mer när man har någon som man 
vet stöttar en. Man kommer i en situation där man känner sig osäker och sen så 
pratar man med någon om man kanske känner man inte vill göra det här, eller jag 
känner mig inte säker i det här men så vet man att man har en mentor som stöttar en 
då vågar man det ändå och då utvecklas man ju som person. (Sjuksköterska 4) 

Att utvecklas   

Mentorsträffarna bidrog till utvecklingsmöjligheter både på det personliga och professionella planet 
samt även för verksamheten. Mentorsträffarna bidrog till nya kunskaper samt större förståelse för 
varandra och verksamheten. Sjuksköterskorna ansåg att de problemområden som togs upp under 
mentorsträffarna togs på allvar av mentorerna och i överenskommelse med övriga deltagare tog 
mentorerna problemet vidare till ledningen. Med hjälp av mentorsträffarna fick även sjuksköterskorna 
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guidning från mentorn om hur de själva kunde vidarebefordra frågorna till rätt instans. 
Sjuksköterskorna menade att det kunde vara svårt som ny att veta vart de kunde framföra sina frågor 
och åsikter kring organisationen. Med hjälp av åsikterna som framkom på mentorsträffarna startades 
förbättringsarbeten kring vissa områden och det ansågs positivt att de kunde påverka verksamheten. 
Sjuksköterskorna uttryckte en vilja att förbättra verksamheten och mentorsträffarna var ett forum där 
de kunde få hjälp att framföra sina förbättringsförslag.    
 

Saker som man kanske stör sig på eller saker med organisationen som det här har jag 
tänkt på, varför gör vi inte på detta sättet? Då är det faktisk grejer som vi tagit tag i 
och ändrat på. (Sjuksköterska 9) 
  

Vid varje mentorsträff var det en variation på deltagare och mentorer, vilket sjuksköterskorna ansåg 
som givande och positivt då det bidrog till ett bredare utbyte av erfarenheter. Några sjuksköterskor 
menade däremot att de skulle haft större utbyte av att träffas i samma grupp med samma mentorer så 
de kunde utvecklas mer genom möjligheten till uppföljning av frågor från föregående träff. 
Professionell utveckling ansågs vara svår att uppnå själv och med hjälp från mentorer ansågs som 
viktigt för att ständigt kunna utveckla kompetensen inom omvårdnaden av barn. Trots att 
sjuksköterskorna hade uppnått en viss erfarenhet inom barn och ungdomsmedicin så var erfarenheten 
att de ständigt var i behov av mentorer för att kunna utvecklas ytterligare.  

STÄRKA SIN YRKESROLL  

 
En engagerad mentor bidrog till en känsla av omhändertagande hos de nyanställda, detta bidrog i sin 
tur till att de upplevde trygghet vilket stärkte dem i deras nya roller. Likaså ingav mentorsträffarna en 
känsla av gemenskap och minskade känslan av ensamhet genom att de fick reflektera tillsammans med 
andra nyanställda sjuksköterskor i samma situation. Detta bidrog till ökat självförtroende och en 
känsla av kompetens i deras yrkesroll.  

Att vara trygg   

Sjuksköterskorna erfor att mentorskapet varit väldigt betydelsefullt eftersom mentorerna var 
engagerade och tog sig tid att hjälpa till för att stärka deras självförtroende och kompetens i arbetet. 
Mentorsträffarna bidrog till att underlätta sjuksköterskornas arbetssituation vilket ingav en större 
trygghet i deras arbetsroll. Eftersom sjuksköterskorna fått kunskap om vilka mentorer som var 
utsedda så var deras erfarenhet att de lättare kunde vända sig till dom och rådfråga även utanför 
träffarna.    
  

…men man känner sig bekräftad, och man känner att det finns någon som är där och 
lyssnar och kan hjälpa till. Det är väl det och att man känner sig trygg det är ju det 
som är så viktigt. Att man kan känna sig trygg i sina beslut och trygg i vad man ska 
göra. (Sjuksköterska 8) 
  

Sjuksköterskorna menade att det var en tuff utmaning att komma in i arbetsuppgifterna och 
arbetsgruppen. Därför ansågs det vara positivt att ha ett forum där de kunde dela erfarenheter och får 
råd från mentorer och andra i nyanställda sjuksköterskor i samma situation för att öka tryggheten i 
arbetet. Tryggheten bidrog även till att stärka deras självförtroende och hjälpte dem växa in i sin roll.  

Att inte vara ensam  

Osäkerheten på sig själv och sin kompetens hade i vissa fall lett till funderingar på att byta arbetsplats. 
Sjuksköterskorna ansåg att de inte skulle komma orka arbeta kvar då de ansåg arbetssituationen som 
tuff och utmanande. Betydelsen av mentorsträffarna var att det lett till trygghet och ingett en känsla av 
gemenskap där gruppen kom varandra närmare. Den öppna atmosfären på mentorsträffarna ledde till 
att sjuksköterskorna lättare kunde dela känslor såsom glädje och sorg och tillsammans kunnat få tröst 
och stöd i svåra situationer. 
 

Man har kunnat spy ut lite frustration och man har kunnat skratta tillsammans och 
någon gång har det varit någon som har blivit ledsen och känslosam för att det har 
varit tufft och då får man trösta varandra också. (Sjuksköterska 1) 
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 Sjuksköterskorna menade att det var viktigt att få tillfälle att diskutera sitt välmående relaterat till 
arbetet under schemalagda träffar. Sjuksköterskorna menade att de fick en förståelse för varandra då 
de insåg att de delade liknande känslor kring arbetssituationer vilket minskade deras känsla av 
ensamhet. Gemenskapen och stödet från träffarna bidrog till trygghet, vilket hjälpte sjuksköterskorna 
att stärka deras självförtroende och ledde till kompetens samt trivsel på arbetsplatsen.   
 

Man får större förståelse för varandra och man förstår så här att det är inte bara jag 
som tycker att saker är jobbigt utan det finns andra som tycker det också. och det kan 
man ju blir stärkt av och man kommer närmre varandra, lär känna varandra. 
(Sjuksköterska 1) 

 

Diskussion 

Metoddiskussion  

Syftet med studien var att undersöka nyanställda sjuksköterskors erfarenheter av ett 
mentorskapsprogram som är relativt nyetablerat på en barnavdelning. En kvalitativ metod med 
induktiv ansats valdes och data samlades in genom enskilda intervjuer med öppna frågor, för att fånga 
in deltagarnas individuella erfarenheter. Fördelen med att använda sig av intervjuer är att det ger ett 
djup i svaren, nya nyanser kan fångas upp samt att det ger en möjlighet att förstå deltagarnas 
ståndpunkt kring fenomenet (Danielsson, 2017). För att kunna styrka arbetets vetenskapliga 
tillförlitlighet behöver fyra kriterer följas, dessa är trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet samt 
överförbarhet (Polit & Beck, 2012). För att kunna bekräfta arbetets tillförlitlighet behöver bland annat 
urval, datainsamling och förförståelse beskrivas (Henricson, 2017).  
 
Förförståelse  
Förförståelsen syftar på tidigare erfarenheter, teoretisk kunskap, förutfattade meningar och handlar 
om den bild som redan finns av det studerade fenomenet. Det är en uppfattning över hur något är och 
kan påverka tolkningar av fenomenet (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2017). Författarna hade 
erfarenhet av att de arbetade som sjuksköterskor på en barnavdelning samtidigt som de studerade till 
specialistsjuksköterskor inom hälso- och sjukvård med inriktning mot barn och ungdomar. Detta 
gjorde att de hade tidigare erfarenhet kring behovet av mentorskap för nyanställda sjuksköterskor. I 
det dagliga arbetet uppfattades ett behov hos nyanställda sjuksköterskor som strävade efter ny 
kunskap och behov av reflektion. På grund av detta fanns det en medvetenhet om att en viss 
förförståelse kunnat påverka analysen. Innan och under arbetets gång diskuterades och reflekterades 
förförståelsen för att minska dess påverkan på resultatet (Henricson, 2017).   
  
Trovärdighet  
Enligt Lincoln och Guba (1985) och Elo et al., (2014) är trovärdighet en av den viktigaste av de fyra 
kriterierna då det innebär att studiens resultat och tolkningar ska vara trovärdiga. Inför studien 
sammanställdes öppna frågor som ansågs besvara studiens syfte och frågorna ansågs inte vara 
ledande. Intervjustudier ger en optimal förutsättning att utforska sjuksköterskors subjektiva tolkning 
av situationer och det skapar en möjlighet att bilda en förståelse för fenomenet som arbetet baserar sig 
på. Kvalitativa intervjuer är även en fördel då det finns möjlighet att ställa följdfrågor, vilket kan ge 
djupare och mer detaljerade beskrivningar (Thomsson, 2010). Det kan det vara en styrka att enbart 
vara en intervjuare vid respektive intervju, då det minskar risken för störningar i tankekedjan. 
Samtidigt kan vara en styrka att vara två intervjuare vilket kan bidra till större informationsmängd 
genom att båda kan tolka intervjuerna och tillsammans komplettera med följdfrågor (Lundman & 
Hällgren-Graneheim, 2017; Thomsson, 2010). Det är av stor vikt att deltagarna känner sig så bekväma 
som möjligt och en avspänd start på samtalet bidrar till att skapa ett förtroende. För att få ut bästa 
möjliga information ska deltagarna berätta sina erfarenheter med egna ord och endast få enstaka 
följdfrågor att svara på (Lantz, 2007; Ryen, 2004). Deltagarna erbjöds att själva få bestämma tid och 
plats för intervjun, men de ansåg det bekvämast få en föreslagen tid och plats någonstans på 
arbetsplatsen och därför bokades lokaler in på arbetsplatsen. Intervjun skedde i en lugn miljö utan 
avbrott vilket ansågs ha en positiv påverkan på trovärdigheten på resultatet. För att deltagarna ska 
kunna känna sig bekväma och befinna sig i en trygg miljö ska intervjuerna kunna ske ostört (Trost, 
2010). I analysen användes analysmodellen av Graneheim och Lundman (2004) där materialet som 
spelats in lyssnades igenom och transkriberades av den som utförde intervjun. Transkriberingarna 
tolkades, analyserades och reflekterades både enskilt och tillsammans för att komma fram till ett 
trovärdigt resultat. Under forskningsprocessen diskuterades och reflekterades arbetet tillsammans 
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med handledaren samt i studiegrupp och genom detta stärks resultatets trovärdighet. Då 
mentorsprogrammet är under uppbyggnad finns inte tillräckligt med referenser att tillgå, därför togs 
kontakt med projekt- och utvecklingsansvarige för att muntligt få information och se deras underlag 
kring programmet. Muntlig information kan bidra till att sänka trovärdigheten.    
  
Pålitlighet  
Pålitlighet innebär att vid upprepning av studien med samma deltagare och metod så ska liknande 
resultat framkomma (Lincoln & Guba, 1985). Urvalet utformades utifrån studiens syfte för att finna 
variation av erfarenheter hos de sjuksköterskor som deltagit i mentorskapsprogrammet. I denna studie 
intervjuades tio nyanställda sjuksköterskor. Då författarna och deltagarna var kollegor fanns en risk 
att deltagarna kunde känna sig tvingade att delta i studien men det gavs tydlig information om att 
deltagandet var frivilligt och inget bortfall skedde då samtliga tackade ja. Deltagarna var alla kvinnor, 
då det inte fanns någon man inom ramen för inklusionskriterierna (Tabell 1). Det är oklart om 
resultatet skulle se annorlunda ut om det var en fördelning mellan män och kvinnor. Antalet deltagare 
valdes ut utefter hur många nyanställda sjuksköterskor som deltagit i mentorsprogrammet. Då det inte 
fanns fler deltagare att tillgå fick ett lämplighetsurval användas. Trots önskan om fler deltagare, vilket 
inte var möjligt då fler inte deltagit i mentorskapsprogrammet, så upptäcktes i analysfasen att inget 
nytt framkom under de sista intervjuerna, därav upplevdes en känsla av att inget nytt framkom i 
intervjuerna, dock hade fler intervjuer behövts för att verifiera detta. Då författarna arbetade på den 
barnavdelning där mentorskapsprogrammet utformats blev följden att de intervjuade sina kollegor och 
detta kunde medföra en känsla av maktposition då de hade längre erfarenhet av själva arbetet. Likaså 
finns en risk att deltagarna ser författaren som en expert vilket kan leda till att deltagarna blir osäkra 
på om deras åsikter och beteende under intervjun är rätt (Trost, 2010). Enligt Thomsson (2010) kan 
deltagarna komma att inrikta sig på att bli accepterad på författarens villkor istället för att svara 
uppriktigt på frågorna. För att förhindra detta eftersträvade författarna att uppfattas som tillåtande 
och inte hämmande. Likaså var de måna om att ha ett öppet klimat och förklarade tydligt för 
deltagarna att de aldrig varit med på mentorsträffar och inte hade någon tidigare erfarenhet av det 
studerade ämnet detta i enlighet med Trost (2010). Intervjuerna delades slumpmässigt ut och enskilda 
intervjuer valdes av hänsyn till deltagarnas integritet och för att undvika en känsla av maktposition. 
Deltagarna upplevdes avslappnade och att de vågade prata fritt. Därav upplevdes inte maktpositionen 
påverka pålitligheten på resultatet.  
  
Bekräftelsebarhet   
Enligt Lincoln och Guba (1985) betyder bekräftelsebarhet att slutsatserna som presenteras i resultatet 
är erfarenheter de deltagande har uppgett. Forskningsprocessens steg är tydligt beskrivna i studien, 
och för att stärka bekräftelsebarheten presenteras olika citat ur intervjuerna för att ge läsaren 
möjlighet till att tolka och bedöma studiens giltighet (Thomsson, 2010).   
  
Överförbarhet  

Överförbarhet innebär i vilken utsträckning studiens resultat kan överföras till andra sammanhang 
och grupper (Elo et al., 2014). Under studien har datainsamling, tillvägagångssätt och urvalsprocess 
noggrant beskrivits för att läsaren ska få möjlighet att bedöma om resultatet går att överföras till andra 
situationer eller kontext (Graneheim & Lundman, 2004). Denna studie skulle kunna överföras till 
andra vårdenheter då mentorskap är en viktig del för alla nyanställda sjuksköterskor. Genom att 
noggrant följa forskningsprocessens riktlinjer samt Graneheims och Lundman (2004) analysmodell 
upplevs tillförlitligheten som hög.   

Resultatdiskussion  

Resultat visade att sjuksköterskorna ansåg det som en tuff utmaning att komma som nyanställd till en 
barnavdelning. De menade att avsaknaden av kompetens medgav en känsla av otrygghet, otillräcklig 
kunskap, minskat självförtroende och en känsla av ensamhet. Osäkerheten på sig själv och sin 
kompetens hade lett till stress och tankar på att byta arbetsplats. Forskning visar att brist på 
självförtroende och okunnighet på en ny arbetsplats kan bidra till ångest och stress hos 
sjuksköterskorna (Hoeve, Kunnen, Brouwer & Roodbol, 2008). En känsla av otillräcklig kunskap kring 
arbetet kan orsaka stress hos sjuksköterskorna då de menar att de inte har kompetens för att ge 
tillräckligt bra vård. Detta kan på sikt öka risken för utbrändhet och att sjuksköterskor säger upp sig. 
En mentor har en viktig roll då denna kan bidra till att stötta sjuksköterskor och göra denna trygg 
genom att dela sina kunskaper och erfarenheter (Morgan, 2009). Med hjälp av mentorsträffarna där 
de nyanställda sjuksköterskorna kunnat diskutera och reflektera kring sina erfarenheter så minskade 
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detta deras erfarenhet av ensamhet och gav dem en känsla av trygghet som stärkte deras 
självförtroende och ökade deras arbetstillfredsställelse. Sjuksköterskorna tyckte att 
mentorskapsprogrammet var en positiv tillgång där de fick hjälp och stöttning från erfarna mentorer 
och likasinnade arbetskamrater. Enligt Halfer, Graf och Sullivan (2008) kan det vara svårt för nya 
sjuksköterskor att bedöma om arbetsbördan är rimlig eller inte vilket kan avhjälpas med hjälp av 
organiserade mentorsprogram. Mentorsprogram kan då leda till ökad arbetstillfredsställelse hos 
nyanställda sjuksköterskor och förhindra att denna söker sig vidare till en ny arbetsplats. Faktorer som 
stress och dåligt ledarskap kan leda till dålig arbetstillfredsställelse (Coomber & Barriball, 2007). 
Sjuksköterskorna ansåg att reflektionerna på mentorsträffarna var en positiv erfarenhet då de 
tillsammans fick sitta ner och reflektera kring omvårdnadssituationer de varit med om. Detta ledde till 
en ökad känsla av kunskap och kompetens samt trivsel på arbetsplatsen då de fick bekräftelse och 
feedback på hur de hanterat och kunde hantera en liknande situation nästa gång. De fick även ny 
lärdom och kunskap från varandra i omvårdnad och problemhantering. Mellan 
sjuksköterskeutbildningen och praktiken är det ett gap och många nyanställda kan känna sig 
oförberedda inför sina nya uppgifter då de kommer ut i arbetslivet och de första månaderna kan ses 
som en anpassningsprocess (Duchscer, 2009). Sjuksköterskor kan känna sig bekväma i situationer när 
de vet vad de kan förvänta sig för utgång, men i situationer när det inte går som förväntat så blir 
oerfarna sjuksköterskor osäkra och kan få en känsla av hjälplöshet och övergivenhet. Med hjälp av 
möjlighet till reflektion så kan detta bidra till att stärka sjuksköterskors förmåga att hantera stressfulla 
situationer (Ljusegren, 2011). Med hjälp av en erfaren mentor kan sjuksköterskan utveckla sin 
reflektion och regelbundna och schemalagda reflektionssamtal kan bidra till professionell utveckling 
genom att överbrygga gapet mellan teori och praktik genom att sjuksköterskan får förståelse för sin 
erfarenhet. (Enskär, 2012; Price, 2017). I denna studie tog sjuksköterskorna upp vikten av reflektion så 
de kunde utvecklas. De menade att oavsett hur bred erfarenhet sjuksköterskor hade var det alltid 
viktigt att de fick tillfällen att reflektera för att få ny kunskap inom omvårdnad. De ansåg det som 
positivt att ha regelbundna mentorsträffar under arbetstid då de lättare hade möjlighet att medverka. 
För att utvecklas från novis till expert behövs stöd från erfarna mentorer och sjuksköterskor behöver 
ständigt utveckla sina teoretiska kunskaper och sin kliniska kompetens (Benner, 1984; Enskär, 2012). 
Nya sjuksköterskor har en begränsad erfarenhet av komplicerade patientsituationer vilket gör det svårt 
för dem att göra en korrekt uppskattning av deras handlande, därför är det inte konstigt att de i början 
av sin yrkeskarriär upplever svårigheter. Då vården är väldigt komplex så krävs det att sjuksköterskor 
är flexibla och kan läsa av situationer för att kunna hantera dem korrekt. Genom att vara med om 
akuta patientsituationer får sjuksköterskor erfarenhet och kan utveckla problemlösningsstrategier 
samt öka deras kompetens. Sedan är det viktigt att sjuksköterskor reflekterar över situationen och sina 
handlingar för att ytterligare kunna utveckla sina kunskaper (Bisholt, 2011). Genom 
omvårdnadshandledning som är ett forum för reflektion där sjuksköterskan vägleds av en erfaren 
kollega så kan sjuksköterskorna få hjälp att bearbeta och reflektera över arbetssituationer (Milne, 
2011; Svensk sjuksköterskeförening, 2008b). Reflektionen bidrar till att få en förståelse för vad 
situationen handlar om, hur någonting ska utföras samt varför det utförs på ett visst sätt (Bisholt, 
2011). Som oerfarna sjuksköterskor är erfarenheten av omvårdnadsarbete begränsad och därför är det 
viktigt med regler och riktlinjer som vägleder deras handlande. Det är först när sjuksköterskor arbetat 
i två till tre år som kompetensen och medvetenheten av sina handlingar börjar utvecklas. Under denna 
period behöver sjuksköterskorna stöd från erfarna mentorer i kliniska sammanhang för att lära sig 
prioritera vad som är viktigast i en omvårdnadssituation (Benner, 1984; Murry et al., 2019). Erfarna 
specialistsjuksköterskor har i uppgift att vägleda och undervisa kollegor, deras kompetens och 
kunskap inom omvårdnaden kan hjälpa de oerfarna sjuksköterskorna att utvecklas inom området 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Det framkom i studien att oavsett erfarenhet uppskattade 
sjuksköterskorna att de fick möjlighet att reflektera och diskutera sin arbetssituation med mer erfarna 
mentorer men även med likvärdiga sjuksköterskor då de kunde diskutera och ta lärdom från varandra. 
Att de hade en erfaren mentor som kunde ge feedback och bidra till nya infallsvinklar ansåg 
sjuksköterskorna ge en positiv inverkan på deras professionella utveckling. Enligt Ronsten et al,. 
(2005) ger mentorskapet sjuksköterskor en känsla av säkerhet när det kommer till 
omvårdnadssituationer som involverar patienter. De uppskattar att kunna berätta för erfarna 
mentorer vad de tänker och känner och upplever att mentorerna vill ge bästa möjliga stöd. 
Sjuksköterskorna i studien erfor att de vågade öppna sig och dela sina tankar och erfarenheter då 
mentorsträffarna ingav ett positivt förtroende. De menade att mentorerna ingav ett förtroende och 
hade ett öppet sätt som bidrog till att de kände sig trygga under mentorsträffarna. Förtroende skapas 
mellan mentorer och sjuksköterskor om förhållandet beskrivs som positivt, icke dömande och säkert 
(Sheppard-law, Curtis, Bancroft, Smith & Fernandez, 2018). I resultatet framkom det att reflektionen 
på mentorsträffarna gav sjuksköterskorna ny kunskap i hur de kunde hanterat situationen och gav 
lärdom i hur de kunde hantera liknande situationer i framtiden, de erfor att detta bidrog till att öka 
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deras kompetens. Sjuksköterskorna i studien hade dock olika lång erfarenhet gällande barnsjukvård 
och de med längre erfarenhet hade önskat reflektion med mer erfarna kollegor för att kunna utvecklas 
snabbare. Med hjälp av diskussionerna kring deras arbetsroll på mentorsträffarna ansåg 
sjuksköterskorna att de fick hjälp i sin professionella utveckling, vilket bidrog till att öka deras känslor 
av kompetens och trivsel på arbetsplatsen. Sjuksköterskorna tyckte att mentorsträffarna gav en positiv 
utvecklingsmöjlighet då de själv inte gått specialistutbildningen till barnsjuksköterska. Forskning visar 
att det finns ett kontinuerligt behov av utveckling hos sjuksköterskor. Positiv feedback och stöd från 
mentorer ger sjuksköterskor en möjlighet att bli professionella utan att följa en specialistutbildning 
(Hoeve et al., 2008). Resultatet visade att sjuksköterskorna ständigt var i behov av stöttning och 
feedback från erfarna mentorer så de ytterligare kunde utvecklas i sin arbetsroll. De ansåg att de via 
mentorsträffarna fick verktyg så de kunde utföra nya moment de aldrig tidigare varit med om. Detta 
bidrog till att de kände sig tryggare och stärktes i sin nya arbetsroll. Tidigare forskning belyser att 
sjuksköterskor tycker det är viktigt med kontinuerliga utvecklingsmöjligheter, då utvecklingen ansågs 
vara viktigt för att kunna förbättra sin kompetens och sitt självförtroende (Hoeve et al., 2008). 
Forskning visar även att brist på utvecklings och utbildningsmöjligheter har en stark negativ påverkan 
på arbetstillfredsställelsen (Stone et al., 2009). Likaså kan engagemanget hos mentorerna exponera de 
nyanställda för möjligheten till olika ledarskaps aktiviteter och andra professionella ansvar utöver 
patientvården som de kan inspireras av och sträva efter (Jakubik & Gavriloff, 2011).   
  

Slutsatser 

Det har framkommit både i resultatet och tidigare forskning att mentorskap och reflektion kring 
sjuksköterskans erfarenhet är av betydelse för deras fortsatta kliniska och teoretiska 
kompetensutveckling. Reflektion och stöttning från mentorer är av vikt för sjuksköterskans välmående 
och trivsel på arbetsplatsen, vilket kan bidra till ökad trygghet, minskad stress och eventuell framtida 
utbrändhet. Studien visar att sjuksköterskorna var i behov av mentorskap då de själva ansåg att de 
hade brist på kunskap inom barnsjukvård. Genom råd och feedback från erfarna mentorer kan 
mentorskapet bidra till att stärka sjuksköterskans yrkesroll och öka deras kunskaper inom 
barnsjukvård. De uppskattade även möjligheten att kunna diskutera och reflektera med likvärdiga 
sjuksköterskor för att kunna dela erfarenheter. Detta kan ge en känsla av gemenskap och en ökad 
arbetstillfredsställelse vilket kan vara avgörande om den nyanställda vill och orkar fortsätta arbeta 
kvar inom organisationen eller inte.    
 

Kliniska implikationer 

Resultatet från denna studien kan vara ett underlag för förbättringsarbete inom regionen då det finns 
ett stort behov av stöd och vägledning hos nyanställda sjuksköterskor efter deras inskolningstid. 
Resultatet visade att mentorsträffar kan bidra till ökat välmående, trivsel på arbetsplatsen och en ökad 
kvalitet på vården. Utformningen av mentorsträffar på barnkliniken idag är att deltagare och mentorer 
varierar på varje träff. Förslagsvis kan detta ändras till kontinuerliga träffar med samma deltagare och 
mentorer, vilket kan göra att sjuksköterskorna känner trygghet i gruppen och våga öppna upp sig 
ytterligare och bidra till större utbyte av kunskap och ökad kompetens. Vidare forskning skulle kunna 
vara att titta mer på mentorernas erfarenhet av mentorsträffar för att utveckla programmet ytterligare. 
Vidare forskning skulle också kunna vara att framställa en gemensam guidline som tillämpas över hela 
regionen, för att utveckla ett mentorsprogram med det bästa upplägget för nyanställda sjuksköterskor.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Informationsbrev till Verksamhetschef och vårdenhetschef, Barnkliniken.    
 

Nyanställdas upplevelse av mentorskap   
   

Bakgrund  

Som nyanställd sjuksköterska så kan det vara en utmaning att komma som ny till en 

barnmedicinavdelning. Då mentorskapet är ett relativt nystartat projekt på barnkliniken så vill 

vi undersöka dess betydelse för nyanställda. Vi vill också undersöka om mentorskap ger en 

grundtrygghet för att lättare kunna etablera sig på arbetsplatsen. I resultatet hoppas vi kunna 

få fram information om den nyanställda, grundutbildade sjuksköterskans upplevelse av 

mentorskap.  
   

Syfte   

Syftet med studien är att beskriva nyanställda sjuksköterskor utan specialistutbildning 

erfarenheter av mentorskap på barnavdelning. 

   

Tillfrågan om deltagande   

Önskemålet är att få komma till Er klinik och genomföra intervjuer med 10-15 nyanställda 

sjuksköterskor utan specialistutbildning som har varit på en mentorträff vid minst ett tillfälle. 

Intervjuerna kommer ske enskilt på en plats och tid som sjuksköterskorna själv får välja.   

   

Hantering av data   

Intervjun kommer att skrivas ut och användas till en magisteruppsats vid Hälsohögskolan i 

Jönköping. Inga av informanterna kommer kunna identifieras då resultatet presenteras på 

gruppnivå. Då magisteruppsatsen är färdig kommer resultatet förmedlas till kliniken och kan 

eventuellt komma att publiceras i vetenskaplig tidskrift.    

   

Kontakt   

Vi kontaktar Er via mail inom ett par dagar för att inhämta Ert tillstånd att genomföra intervjuer 

vid Er klinik.  

  

Cecilia Gunnarsson                                              Johanna Rydberg  

Barnsjuksköterskestudent                                    Barnsjuksköterskestudent                                  

Jönköping University                                           Jönköping University  

Guce1708@student.ju.se                                     Ryjo1789@student.ju.se  
 

Handledare för studien:  

Berit Munck 

Lektor, hälsohögskolan 

Jönköping Universitet 

Mailadress: berit.munck@ju.se  

  

Underskrift för godkännande av studien 
 

Verksamhetschef                                                      Namnförtydligande  

  

mailto:berit.munck@ju.se


 

 
 

                                                                     

Ort, datum   

  

  

                                                                                                                                                    

Vårdenhetschef                                                        Namnförtydligande  

  

                                                                      

Ort, datum  

  
 
 

  
   
  



 

 
 

Bilaga 2   

 

Informationsbrev till deltagare 

 

Nyanställdas upplevelse av mentorskap   
   

Bakgrund  

Som nyanställd sjuksköterska så kan det vara en utmaning att komma som ny till en 

barnmedicinavdelning. Då mentorskapet är ett relativt nystartat projekt på barnkliniken så vill 

vi undersöka dess betydelse för nyanställda. Vi vill också undersöka om mentorskap ger en 

grundtrygghet för att lättare kunna etablera sig på arbetsplatsen. I resultatet hoppas vi kunna 

få fram information om den nyanställda, grundutbildade sjuksköterskans upplevelse av 

mentorskap.  
   

Syfte   

Syftet med studien är att beskriva nyanställda sjuksköterskor utan specialistutbildning 

erfarenheter av mentorskap på barnavdelning. 

   

Tillfrågan om deltagande   

Sjuksköterskor som vid minst ett tillfälle varit med på en mentorträff kommer att tillfrågas om 

deltagande i en intervju. Intervjuerna kommer att ske enskilt under februari 2019. Varje intervju 

beräknas ta cirka 30-45 minuter. Du får själv bestämma tid och plats. Intervjun kommer att spelas 

in, och sedan skrivas ut ordagrant och analyserad med hjälp av innehållsanalys. Allt material 

kommer att avidentifieras så att det inte går att härleda till dig som person. Materialet kommer att 

förvaras inlåst och förstöras vid studiens slut. Resultatet kommer att presenteras på gruppnivå i 

form av en magisteruppsats.   

Deltagande är frivilligt och du kan närsomhelst avbryta din medverkan utan att behöva förklara 

varför.   

 

Kontakt   

Kan du tänka dig att delta i studien? Vi kontaktar dig inom två veckor efter att du fått brevet för 

mer information och planering för en eventuell intervju.   

Då masteruppsatsen är färdig kommer resultatet förmedlas till kliniken och kan eventuellt komma 

att publiceras i vetenskaplig tidskrift. 

   

   

Om du är intresserad av att delta i studien så maila oss.   

   

Ytterligare information och svar på frågor om studien ges av:   

 

Cecilia Gunnarsson                                              Johanna Rydberg  

Barnsjuksköterskestudent                                    Barnsjuksköterskestudent                                  

Jönköping University                                           Jönköping University  

Guce1708@student.ju.se                                     Ryjo1789@student.ju.se  
 

Handledare för studien:  

Berit Munck 

Lektor, hälsohögskolan 

Jönköping Universitet 

Mailadress: berit.munck@ju.se  

  
 

mailto:berit.munck@ju.se


 

 
 

Bilaga 3 

 

 

Kvalitativ Intervjuguide:  
  
Syfte: Att beskriva nyanställda grundutbildade sjuksköterskor erfarenheter av 

mentorskap på barnavdelning.  
   

 

 

 
  
Vilken kunskap och erfarenhet har du av att ha en mentor/ mentorskap?  

 
  
Vilken betydelse har mentorskapet haft för dig?  

 
  
Hur påverkas din arbetssituation av att ha en mentor?  

 
  
Vad har du för erfarenhet av mentorsträffarna?  

 
  
Finns det några positiva aspekter med mentorskap eller 

mentorskapsprogrammet?  

  
 

Finns det några negativa aspekter med mentorskap eller 

mentorskapsprogrammet?   

 
 
 
  

Följdfrågor:   

• Hur menar du?  
• Kan du utveckla detta?  
• Vad innebär detta?  
• Vad kände du?  

• Vad tänker du om detta  


