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ABSTRAKT 

 

Bakgrund: Tidigare studier visar att många sjuksköterskor upplevde att de hade begränsad 

kunskap efter avslutad utbildning och att de önskade mer praktisk erfarenhet. En lång VFU-

placering och en bra handledare gav sjuksköterskestudenter en större känsla av att vara 

förberedd inför sin kommande yrkesroll. Avsaknad av kontroll och svårigheter att behärska 

situationer kunde skapa stress. Syfte: Syftet med studien är att beskriva 

operationssjuksköterskors upplevelser av att känna sig förberedd inför det nya yrket efter 

avslutad specialistutbildning med inriktning mot operationssjukvård. Metod: Datainsamlingen 

utgjordes av åtta semistrukturerade intervjuer, vilka utfördes med operationssjuksköterskor på 

ett sjukhus under hösten 2013. Alla intervjuer spelades in och skrevs ut ordagrant. Studien 

analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Resultatet beskrivs i två teman med tre 

respektive fyra undertema. De två teman var: Att skapa en kunskapsgrund att stå på inför 

yrket och Att vara ny i yrket. Resultatet visade att operationssjuksköterskor upplevde en 

känsla av att inte vara tillräckligt förberedda inför den nya yrkesrollen efter avslutad 

utbildning. Deltagarna beskrev att de önskade mer verklighetsförankrad utbildning, en längre 

verksamhetsförlagd utbildning och mer praktiska övningar för att känna sig mer förberedda. 

Deltagarna menade att det var viktigt att sänka kraven på sig själva som färdig 

operationssjuksköterska och istället ta en dag i taget. Slutsats: Resultatet beskriver att 

operationssjuksköterskor inte upplever sig vara tillräckligt förberedda efter avslutad 

utbildning eftersom de saknar mer verklighetstrogen kunskap, mer verksamhetsförlagd 

utbildning samt mer praktisk träning på utbildningsprogrammets kliniska träningscentrum. 

 

Nyckelord: operationssjuksköterska, upplevelser, förberedd, utbildning, nyutbildad och 

omvårdnad. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Background: Several previous studies have shown that many nurses perceive their knowledge 

as limited after completed education and they wanted more practical experience. A long 

clinical training at the hospital and a good mentor gave nursing students a greater sense of 

being prepared for their future profession. Lack of control and difficulty in mastering 

situations could create stress. Aim: The aim of this study is to investigate the surgical nurses 

experiences of feeling prepared for this new profession after completing the specialist 

education to surgical care. Method: Data collection consisted of eight semi-structured 

interviews, performed with surgical nurses at a hospital in the autumn of 2013. All interviews 

were recorded and printed verbatim. The study was analyzed using qualitative content 

analysis. Results: The results are described in two themes with three respectively four 

subthemes. The two themes were: Create a knowledgebase to stand on for the profession and 

Being new to the profession. The results show that surgical nurses experienced a sense of not 

being adequately prepared for the new professional role after completing the education. 

Participants describe how they wanted more reality-based education, a longer clinical training 

and more practical exercises at the university in order to feel more prepared. Participants also 

felt that it was important to lower standards for themselves and instead take one day at a time. 

Conclusion: The result describes that the surgical nurses do not perceive themselves to be 

adequately prepared after completing education as they wish more realistic knowledge, more 

clinical training, and more practical training on the education program's clinical training 

center. 

Keywords: surgical nurse, experiences, prepared, education, newly graduated and nursing. 

 

 

 

 

 



 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

Bakgrund…………………………………………………………………………1 

     Utbildning……………………………………………………………………..1 

     Att vara förberedd……………………………………………………………..2 

     Att vara ny i yrket……………………………………………………………...3 

Problemformulering………………………………………………………………4 

Syfte………………………………………………………………………………4 

Metod……………………………………………………………………………..4 

     Urval…………………………………………………………………………...4 

     Etiskt övervägande……………………………………………………………..5 

     Procedur………………………………………………………………………..5 

     Datainsamling………………………………………………………………….6 

     Analys…………………………………………………………………………..7 

Resultat…………………………………………………………………………….8 

     Att skapa en kunskapsgrund att stå på inför yrket……………………………...8 

          Utbildningen som grund…………………………………………………….8 

          Att få praktisk kunskap…………………………………………………….10 

          Att få teoretisk kunskap…………………………………………………….12 

     Att vara ny i yrket……………………………………………………………...13 



 

 

          Att vara förberedd………………………………………………………….13 

          Att vara nyutbildad…………………………………………………………14 

          Att känna krav………………………………………………………………16 

         Att vara beroende av erfaren personal……………………...........................17 

Diskussion………………………………………………………………………....18 

     Resultatdiskussion……………………………………………………………....18 

    Metoddiskussion………………………………………………………………....22 

Slutsats……………………………………………………………………………..23 

Betydelsen för omvårdnad………………………………………………………....24 

Förslag till vidare forskning………………………………………………………..24 

Referenser………………………………………………………………………….25 

Bilaga 1  

Bilaga 2  

Bilaga 3  

Bilaga 4  

 

 

 

 

 



1 

 

BAKGRUND 

 

Utbildning 

Specialisering mot operationssjukvård har varit en del av sjuksköterskeutbildningen sedan 

dess tillkomst på 1850-talet. Utbildningen har varierat både i innehåll och i längd. Den har 

innehållit anatomi, sjukvårdslära, operationsteknik och hygien (Lindwall & von Post 2000; 

SEORNA 2011). Dagens specialistutbildning med inriktning mot operationssjukvård är på 

avancerad nivå och ger både akademisk- och yrkesexamen där målet är att ha förmåga till 

självständigt arbete, arbeta utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt, utföra etiska 

bedömningar, visa förmåga att ansvara över aseptik, instrumentering, infektions- och 

komplikationsförebyggande åtgärder i samband med operationer, behandlingar och 

undersökningar av patienter samt förmåga att hantera biologiska preparat. 

Operationssjuksköterskeutbildningen utgår utifrån de sex kärnkompetenserna: 

personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för 

kvalitetsutveckling, säker vård och informatik. Dessa delar är nödvändiga i all utbildning av 

vårdens professioner och ska finnas i hela utbildningen som en röd tråd (Svensk 

sjuksköterskeförening 2010; Högskoleverket 2012; Utbildningsplan 2012). Eftersom det sker 

ständiga förändringar inom vården krävs det att specialistutbildningar är flexibla och kan följa 

med i dessa förändringar (Högskoleverket 2012). Utbildningen styrs utifrån Högskolelagen 

(SFS 1992:1434) och Högskoleförordningen (SFS 1993:100). Högskoleverket genomför 

regelbundna kontroller där de granskar om studenternas faktiska studieresultat motsvarar de 

förväntade studieresultaten. De utbildningar som inte uppfyller kvalitetskraven för högre 

utbildning får sitt examenstillstånd ifrågasatt (Högskoleverket 2012).  

Operationssjuksköterskeyrket räknades i slutet av 1800-talet som mycket prestigefyllt och 

utgjorde den första sjuksköterskespecialiteten. Operationssköterskans uppgifter vid denna 

tidpunkt var att upprätthålla god vårdmiljö, förebygga infektioner, förbereda nödvändig 

utrustning samt förse patienten med god omvårdnad under operation (McGarvey, Chambers 

& Boore 2000). Operationssjuksköterskans yrkesroll styrs av Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

1982:763) och finns beskrivet i Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med 

specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot operationssjukvård.  
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Operationssjuksköterskan arbetar utifrån ett perioperativt arbetssätt vilket innefattar att 

operationssjuksköterskan ansvarar för patientens omvårdnad före (preoperativt), under 

(intraoperativt) och efter operationen (postoperativt) (Tollerud et.al. 1985; SEORNA 2011).  

 

Att vara förberedd 

Enligt Benner et al. (1999) går sjuksköterskan igenom fem olika steg i kunskapsutvecklingen 

från novis, avancerad nybörjare, kompetent, skicklig och till expert. Benner et al. beskriver 

utvecklingen från novis till expert där novis kännetecknas av att sjuksköterskan saknar 

erfarenhet av de situationer hon möter och hur hon förväntas agera. I expertstadiet har 

sjuksköterskan speciella färdigheter, fokuserar snabbt och har förmåga att prioritera (Benner 

et al 1999).   

I en studie av Gerrish (2000) framkom det att många nyutbildade sjuksköterskor upplevde en 

känsla av att vara oförberedda inför det nya yrket efter avslutad utbildning. Det framkom även 

att vissa kunskaper inte går att lära i utbildningen utan måste inhämtas i arbetslivet. Även 

Lilja Andersson och Edberg (2010) menar att det var omöjligt att ge studenten tillräckligt med 

förberedelse under utbildning eftersom det är i arbetslivet som sjuksköterskan lär sig yrket i 

sin helhet. I en studie där erfarna sjuksköterskor intervjuades i frågan hur det var att arbeta 

med nyexaminerade sjuksköterskor ansågs det att nyutbildade inte var tillräckligt förberedda 

inför verkligheten på avdelningen, eftersom kunskaper om det verkliga arbetssättet saknades 

(Ballem & MacIntosh 2013). Sjuksköterskestudenter förväntades ändå ha tillräckligt med 

kompetens efter utbildningen för att utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt. De höga 

kraven på den nyutbildade sjuksköterskan ökade risken att de utför arbetsuppgifter som de 

inte behärskar och det kunde i sin tur leda till försämrad patientsäkerhet (WHO 2008; Bisholt 

2009). 

Flera studier visar att den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) hade stor betydelse i 

lärandet av sjuksköterskeyrket. Det var under VFU som studenten fick prova och använda 

sina teoretiska och praktiska kunskaper samt att lära sig nya kunskaper (Papp, Markkanen & 

von Bonsdorff 2003; Warne et al 2010). Enligt Sandvik et. al. (2012) ansåg mer än 50% av 

studenterna att VFU-perioden var för kort. En lång VFU-placering och en bra handledare gav 

studenterna en större känsla av att vara förberedd inför sin kommande yrkesroll.  
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Avsaknad av kontroll och svårigheter att behärska situationer kan skapa stress (Dotevall 

2001). Nästan var femte sjuksköterska rapporterade höga nivåer av utbrändhet och stress 

någon gång under sina första år i yrket, vilket visas i en studie av Rudman och Gustavsson 

(2011). Orsaken till utbrändheten berodde på upplevelsen av att de inte kände sig tillräckligt 

förberedda att möta yrkeslivet efter utbildning och att de hade för höga krav på sig själva. 

Sjuksköterskeyrket är ett krävande arbete och innebär ett stort ansvar. Studenterna upplevde 

ett för stort glapp mellan utbildning och yrkesroll och att de inte var förberedda på 

verkligheten med dess ansvar och de färdigheter som förväntades av dem (Rudman & 

Gustavsson 2011).  

 

Att vara ny i yrket 

Fenomenet verklighetschock finns beskrivet i flera studier genom åren och definieras som den 

reaktion som nyutbildade sjuksköterskor upplever när de finner sig i en arbetssituation som de 

har förberett sig på och som de trodde sig vara förberedda på och plötsligt fick vetskap om att 

så inte var fallet (Duchscher 2009).  

Nyutbildade sjuksköterskor kunde uppleva känslor som oro, stress, osäkerhet, nervositet och 

verklighetschock. Det framkom att dessa känslor var kortvariga och att majoriteten av 

studiens deltagare kände sig mer positiva till sin yrkesroll efter par veckor. Det var viktigt att 

veta sina begränsningar och be om hjälp i de situationer där kunskap saknades (O´Shea & 

Kelly 2007). Att vara ny inom yrket kunde underlättas genom att få ett bra bemötande och 

stöd från arbetskollegor och chefer, känna att det var tillåtet att vara ny och därmed få ställa 

frågor som kunde upplevas som dumma, att få uppmuntran, feedback och konstruktiv kritik 

(Djordjevic, Gustavsson & Rudman 2011). 

Övergången mellan utbildning och yrkesverksamhet är inskolningstiden där sjuksköterskan 

ska lära sig det specifika arbetssättet på den nya arbetsplatsen. När specialistsjuksköterskan 

hade arbetat i ett år hade hon/han uppnått en bättre självkontroll vilket ledde till att de kunde 

ta ansvar och egna initiativ samt ha vetskap om sina begränsningar i kompetens. Att skapa en 

bred kompetens tar tid (Lindbladh Fridh 2003). 
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PROBLEMFORMULERING 

Ovanstående litteraturgenomgång visar att de flesta studier som har gjorts har grundat sig på 

allmänsjuksköterskans upplevelser av att vara förberedd efter avslutad utbildning. Endast ett 

fåtal studier har gjorts som visar på operationssjuksköterskans upplevelser. Detta ämne är 

betydelsefullt att studera för framtida operationssjuksköterskor samt för utveckling av 

specialistutbildningen med inriktning mot operationssjukvård.  

 

SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva operationssjuksköterskors upplevelser av att känna sig 

förberedd inför det nya yrket efter avslutad specialistutbildning med inriktning mot 

operationssjukvård. 

 

METOD 

En kvalitativ metod användes för att beskriva operationssjuksköterskors upplevelse av att 

känna sig förberedd efter avslutad utbildning. Enligt Polit och Beck (2006) syftar den 

kvalitativa forskningsmetoden till att skapa en fördjupad förståelse för människors 

upplevelser. 

Inspiration till utformning av uppsatsen hämtades från tidskriften Journal of Advanced 

Nursing (Journal of Advanced Nursing 2013). 

 

Urval 

Ett ändamålsenligt urval tillämpades vilket enligt Polit och Beck (2006) innebär att några 

individer får representera hela målgruppen. Deltagarna i studien skulle varit verksamma inom 

yrket som operationssjuksköterska mellan ett halvår till fyra år samt ha studerat till 

operationssjuksköterska vid Umeå Universitet för att inkluderas i studien. 
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Anledningen till detta var att deltagarna skulle haft tid att reflektera tillbaka på sin utbildning. 

Endast Umeå Universitet som studieort valdes på grund av att deltagarna skulle haft likvärdig 

utbildning. Urvalet genomfördes av avdelningschefer vid operationscentrum efter samråd med 

författarna. Åtta operationssjuksköterskor inkluderades i studien. Det var sex kvinnor och två 

män i ålder mellan 28 och 42 år. Deltagarna hade varit verksamma inom yrket från nio 

månader till 3 år på operationscentrums fyra sektorer. 

 

Etiskt övervägande 

Skriftligt godkännande att genomföra studien inhämtades av verksamhetschefen på 

operationscentrum på Norrlands Universitetssjukhus. Deltagarna gav muntligt sitt samtycke 

till intervjun till respektive avdelningschef. Samtycke innebär enligt Kvale (1997) att 

deltagarna blivit informerade om studiens syfte, studiens genomförande, att deltagandet är 

frivilligt och att de har rätten att avbryta medverkan. Inför intervjuerna informerades 

deltagarna om studiens syfte och genomförande både skriftligt och muntligt. De informerades 

även att medverkan var frivillig samt att de när som helst kunde avbryta intervjun utan att 

ange skäl. Information gavs att all data behandlades konfidentiellt det vill säga att endast 

författarna och deras handledare skulle ha tillgång till materialet samt att materialet efter 

studiens slut skulle raderas. ”Att skydda undersökningspersonernas privatliv genom att 

förändra namn och identifierande drag är ett viktigt inslag vid redovisning av intervjuer” 

(Kvale 1997, s 109). 

 

Procedur 

Förfrågan om att genomföra studien skickades som brev till verksamhetschefen på 

operationscentrum på Norrlands Universitetssjukhus via mail (bilaga 1). När skriftligt 

godkännande erhållits mailades ett informationsbrev till de fyra avdelningscheferna på 

respektive sektor (bilaga 2). I brevet förmedlades information om studiens syfte, 

genomförande och urvalskriterier. Utifrån urvalskriterierna valde avdelningscheferna 

tillsammans ut åtta deltagare. Samtycke från deltagarna gavs muntligt till avdelningscheferna. 

Överrenskommelse om möte bestämdes via telefon med respektive avdelningschef där tid och 

plats för intervjuer bokades.  
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Avdelningscheferna erhöll informationsbrev att dela ut till varje deltagare (bilaga 3). 

Intervjuerna utfördes på arbetstid i enskilt rum på operationscentrum. En pilotintervju 

utfördes på den första intervjupersonen. Enligt Kvale (1997) skapas en egen erfarenhet av att 

intervjua vid en pilotintervju vilket ökar intervjuarens självförtroende. 

Vid pilotintervjun gavs tillfälle att öva på samspelet mellan intervjuarna samt säkerhetsställa 

frågorna. Viktiga kriterier för intervjuaren är att vara kunnig, strukturerande, tydlig, vänlig, 

öppen, styrande, kritisk och tolkande (Kvale 1997). Inga brister uppkom i pilotintervjun 

därför fick den ingå i studien. 

 

Datainsamling 

Semistrukturerande intervjuer användes vilket innebär att frågorna inte var specifika utan 

delvis öppna och utgår från frågeområde istället från exakta detaljerade frågor (Polit & Beck 

2006). Intervjuerna utgick från en utarbetad intervjuguide (bilaga 4).  Åtta intervjuer 

genomfördes under november och december 2013 på operationscentrum på Norrlands 

Universitetssjukhus. Båda författarna deltog vid varje intervju, för att få likvärdiga intervjuer 

(Kvale 1997). Frågorna delades upp mellan författarna och intervjuerna bandades med hjälp 

utav två smartphones för att undvika att data skulle gå förlorad. Vid intervjuns början fick 

deltagarna åter igen information om studien. För att skapa en avslappnad atmosfär tändes ljus 

och intervjupersonen bjöds på fika. Kvale (1997) menar att en god atmosfär måste byggas upp 

för att den intervjuade ska känna sig trygg i att berätta om sina upplevelser och känslor. 

Därefter behandlades frågor om upplevelsen av utbildningen, den första tiden som färdig 

operationssjuksköterska samt känslan av att vara förberedd inför det nya yrket. Följdfrågor 

som ”Berätta mer!”, ”Kan du utveckla?”, ”Vad saknade du?” och ”Kan du ge ett exempel?” 

användes för att få mer utvecklade svar. Längden på intervjuerna varade mellan 15-22 

minuter. 

För att få samma förfaringssätt vad gäller transkribering skrevs den första intervjun ut 

tillsammans av författarna. Om transkriberingen sker på olika sätt kan svårigheter uppkomma 

vid analysen (Kvale 1997).  Därefter delades intervjuerna upp jämlikt mellan författarna och 

de skrevs ut ordagrant med pauser och skratt. Med tanke på konfidentialiteten avidentifierades 

varje intervju. 
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Analys 

Data har analyserats med kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). 

En kvalitativ innehållsanalys fokuserar på granskning och tolkning av texter och därmed 

beskrivningar av variationer genom att identifiera skillnader och likheter. Genom kategorier 

och teman tydliggörs dessa likheter och skillnader (Graneheim & Lundman 2004). 

De åtta intervjuerna lästes upprepade gånger både enskilt och tillsammans för att skapa en 

helhetsuppfattning. Därefter följdes analysprocessens olika steg enligt Graneheim och 

Lundman (2004) såsom meningsenheter, kondensering, kodning, underteman och teman. 

Meningsenheter som svarade på studiens syfte togs ut från textinnehållet och kondenserades. 

Genom kondensering blir texten lättare att hantera och kortare utan att väsentliga delar 

försvinner (Graneheim & Lundman 2004) . Därefter följde kodning vilket innebär att varje 

kondenserad meningsenhet förses med en etikett. Det kan liknas vid nyckelord till 

meningsenheterna (Kvale 1997). Koderna jämfördes, diskuterades och de med liknande 

innehåll skapade underteman och slutligen formulerades teman. Inga data får passa in i flera 

teman (Graneheim & Lundman 2004). Författarna återgick till ursprungsmaterialet flera 

gånger för att kunna se helheten och förstå intervjuernas innehåll. Slutligen bildades två 

teman och sju underteman (Tabell 1). 

Tabell 1. Översikt analysprocessen 

Meningsenheter Kondensering Kod Undertema Tema 

”det är ju ingen som 

kräver att jag ska 

kunna alla praktiska 

handlingar…det får 

jag ju lära mig där 

jag är.” 

Ingen kräver att jag 

ska kunna allt 

praktiskt. Det lär 

jag mig där jag är. 

Inga krav på att 

kunna allt praktiskt. 

Att känna krav Att vara ny i yrket 

”Det är klart man 

hade gärna haft mer 

som jag sa 

tidigare…mer 

praktik…det hade 

ju varit bra.” 

Skulle varit bra 

med mer praktik. 

Mer praktik i 

utbildningen. 

Att få praktisk 

kunskap 

Att skapa en 

kunskaps grund att 

stå på inför yrket 
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RESULTAT  

Resultatet redovisas i två teman och sju underteman som beskriver operationssjuksköterskors 

upplevelser av att känna sig förberedd inför det nya yrket efter avslutad specialistutbildning 

med inriktning mot operationssjukvård. (Tabell 2).  

Tabell 2. Översikt över teman och underteman.   

Teman Underteman 

 

Att skapa en kunskapsgrund att stå på inför yrket  

Utbildningen som grund 

Att få praktisk kunskap  

Att få teoretisk kunskap  

 

 

Att vara ny i yrket  

 

Att känna sig förberedd 

Att vara nyutbildad 

Att känna krav  

Att vara beroende av erfaren personal  

 

Att skapa en kunskapsgrund att stå på inför yrket  

 

Utbildningen som grund 

Upplevelsen av utbildningen inom programmet beskrivs på många sätt av deltagarna. En del 

beskriver att utbildningen var allmän och bra, samt att den gav en grund att stå på utifrån dess 

förutsättningar såsom till exempel programmets ekonomi.  

Det finns brister i specialistutbildningen i att utbilda inom olika specialiteter inom 

operationssjukvården, eftersom denna består av ett flertal specifika områden, som buk-, öron-, 

hjärt- och höftoperationer. 
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”man kan ju inte kräva det av skolan att man ska få lära sig varenda specialitet 

som finns… för att man ska känna sig trygg… så på så sätt tycker jag att 

utbildningen var bra… man hade en ändå en väldigt bra grund.” 

(intervjuperson 6). 

 

Flera deltagare upplever att det finns gott om tid att studera eftersom det är en 

distansutbildning. Det anses att utbildningsprogrammet ger en vetenskaplig grund och ett 

kritiskt tankesätt som är en viktig del i den kommande yrkesrollen som 

operationssjuksköterska.   

 

”…en teoretisk bas från universitetet och kunna ha ett kritiskt tänk och sträva 

efter att ha en slags vetenskaplighet i allt jag gör… och inte bara falla in i andras 

rutiner och andras ritualer och sånt där utan att veta varför man gör vissa 

saker.” (intervjuperson 1). 

 

Andra deltagare menar att utbildningsprogrammet är lärorik men inte tillräckligt omfattande 

för att kunna känna sig förberedd inför den kommande yrkesrollen. Deltagarna uttrycker en 

känsla av att utbildningsprogrammet inte ger en trygg grund och tillräckligt med kunskap för 

att kunna göra ett bra arbete. När det nya arbetet ska påbörjas infinner sig en känsla av att 

känna sig osäker och dåligt förberedd. 

Studieuppgifter med vetenskapliga metoder genomsyrar stora delar av programmet. Det 

framkommer en önskan om att detta ska dämpas ned och inte vara i fokus, utan att i stället ge 

utrymme för mer praktisk kunskap. Deltagarna beskriver att det anses betydelsefullt eftersom 

det är ett praktiskt yrke och färdighet uppnås genom upprepade övningar. Magisteruppsatsen 

anses av deltagarna som mycket viktig. 
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Det framkommer en önskan hos deltagarna om att lära sig mer operationsteknik, teamträning, 

preparathantering samt provtagning under operation. 

Deltagarna beskriver att utbildningsprogrammet inte är verklighetsförankrat i den 

operationssjukvård som bedrivs. I programmet talas det om ett perioperativt arbetssätt och att 

det finns en vision om att operationssjuksköterskan ska arbeta mer perioperativt. Deltagarna 

upplever inte att operationsverksamheten arbetar på detta sätt. Det anses att 

utbildningsprogrammets kursinnehåll inte alltid överensstämmer med verkligheten. 

Deltagarna menar inte detta som något negativt alla gånger, utan även positivt eftersom olika 

tankesätt infinner sig.  

 

”omvärdera när man kom ut att så här säger dom i skolan och så här skriver dom 

i böckerna och så kanske inte det är alls när man kommer ut” (intervjuperson 6). 

 

Att få praktisk kunskap 

De intervjuade operationssjuksköterskorna beskriver de praktiska övningarna på 

utbildningsprogrammets kliniska träningscentrum (KTC) som ett bra övningstillfälle att träna 

det basala såsom steril tvätt och drapering av patient. De uttrycker att övningstillfället ger dem 

en grund i praktiskt handgrepp och sterilt tankesätt.  

Deltagarna beskriver att det är svårt att lära sig vissa moment eftersom det är gammal och 

bristfällig utrustning och att det saknas tillräckligt med material för att utföra övningar flera 

gånger.  

Deltagarna beskriver önskan om att få öva mer på utbildningsprogrammets kliniska 

träningscentrum för att bli trygg inför kommande VFU och blivande yrkesroll. 
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”det är ju så dåliga grejer och så lite av alla grejer så man får ju som inte öva öva 

som man behöver…utan nu har du det här…och har du gjort fel så är det bara 

ock kasta…och det finns inget utrymme…man måste få öva öva öva och det får 

man inte…” (intervjuperson 8) 

 

Deltagarna anser att de praktiska övningarna på KTC endast ger en inblick i hur det ska vara 

och inte ger en realistisk syn. När de börjar arbeta i operationsverksamheten i sin nya 

yrkesroll får operationsköterskorna lära om sig.   

En annan bidragande faktor till att de praktiska övningarna inte känns verklighetstrogna är 

övningsdockorna. Deltagarna beskriver att det är svårt att få övningarna att kännas 

verklighetstrogna men att det i alla fall är bättre än att endast få kunskap från litteraturen. En 

önskan som framkommer är att få träna mer på varandra, att verksamma 

operationssjuksköterskor finns till hands under de praktiska övningarna samt att operationer 

kan simuleras för att lära sig hantera problem som kan uppkomma.  

 

”KTC övningar blir ett komplement till praktiskt… men det är ju inte lika bra som 

på riktigt… men det är ju som inte verklighetstroget att klä in en docka till 

exempel…(intervjuperson 3). 

 

Deltagarna beskriver den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som en positiv upplevelse. 

Den är en ansträngande och tung period, men givande eftersom det är där den praktiska 

kunskapen inhämtas.   

 

”ja, bäst var ju praktiken… det var då man lärde sig… det mesta, helt klart…” 

(intervjuperson 4). 
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Under VFU kan kunskap utlärd från utbildningsprogrammet falla på plats och sättas i ett 

sammanhang och det är också där som kunskap om operationssjuksköterskans arbetssätt 

inhämtas. Deltagarna uttrycker en önskan om att få mer tid på VFU eftersom de inte känner 

sig mogna inför sin nya yrkesroll. Deltagarna anser att den bästa kunskapen inhämtas under 

verksamhetsförlagd utbildning. 

 

”man skulle velat ha mer praktik, det känns som det är då man lär sig det bäst 

ändå antingen att man kanske ha kunnat ta bort eller kortat ner eller att 

utbildningen var längre så att man fick mer praktik. Det är ändå så viktigt med 

båda delarna… just att få knyta ihop det hela.” (intervjuperson 3) 

 

En kunnig handledare med god kompetens under VFU-perioden är också en viktig faktor för 

hur den praktiska kunskapen ska uppnås.  

 

”jag hade en otroligt bra handledare… de var trevliga, tryckte fram en och 

berömde… när man känner sig sårbar… men även den här negativa kritiken… så 

här kan man göra i stället…” (intervjuperson 7). 

  

Att få teoretisk kunskap  

Att utbildning är på distans och att många föreläsningar är webbaserade upplever deltagarna 

som både positivt och negativt. Många deltagare anser att det är till fördel att kunna sitta 

hemma och lyssna framför datorn och att ha möjlighet att kunna återspela föreläsningarna. 

Andra önskar att föreläsare finns på plats för att kunna ställa frågor. Anatomiföreläsningarna 

uppskattas av de flesta deltagarna. Föreläsningarna anses hålla en ojämn kvalité där 

föreläsningar ena dagen är givande och av god kvalité medan andra kan vara på en låg nivå.   
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”ibland när man hade universitetsledda föreläsningar tyckte jag var skapligt 

dåligt ibland… då tappar jag förtroendet för utbildningen… och dom som 

utbildar…” (intervjuperson 1). 

 

Deltagarna beskriver även en känsla av att föreläsningarna ibland är för vetenskapliga och inte 

relevanta för utbildningsnivån. Informanterna upplever också att litteraturen ibland inte 

överrensstämmer med det verkliga arbetssättet som tillämpas inom operationssjukvården.  

  

”litteraturen den överstämde inte mot verkligheten… den perioperativa 

omvårdnaden… man arbetar inte på det viset… inte i den utsträckningen” 

(intervjuperson 3). 

  

Deltagarna beskriver att föreläsarna har olika bakgrunder och erfarenheter och ibland inte är 

förankrade i den nuvarande operationsvården. Därför framkommer det en önskan om att 

kunniga och verksamma föreläsare från operationscentrum ska kunna komma och föreläsa 

och på så vis ska mer användbar praktisk kunskap kunna inhämtas.   

 

Att vara ny i yrket  

 

Att känna sig förberedd 

När deltagarna kommer ut i arbetslivet upplever de att genomgånget utbildningsprogram inte 

har gett dem en tillräcklig kunskapsgrund att stå på. De menar att de fått en grund att stå på 

men att de saknade praktiska kunskaper. Det är på den kommande arbetsplatsen som den 

slutgiltiga kunskapen inhämtas. 
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Deltagarna upplever att de lärt sig mer i arbetslivet än på programmet. Känslan av att vara 

redo för sitt yrke finner sig men de upplever att de samtidigt inte är tillräckligt fullärda. 

Deltagarna känner sig inte helt förberedda för yrket som operationssjuksköterska.  

 

”när man går som student är det som att man är och krafsar på ytan…man var 

väl redo men inte så mycket mer.”(intervjuperson 8) 

 

Eftersom deltagarna upplever känslan att inte vara förberedda och att inte inneha tillräcklig 

kunskap är det viktigt att inte försöka vara ”överduktig” och låta andra tro att alla kunskaper 

har inhämtas. Detta beskrivs vara mer farligt än positivt av deltagarna. 

 

” det är viktigt att sätta ner foten och bromsa…jag är inte hemma på det här…jag 

kan inte riktigt…va inte rädd att be om hjälp…mycket handlar prestige och att 

man ska vara jätteduktig.”(intervjuperson 7). 

 

Att vara nyutbildad 

Att slutföra sina studier och påbörja sitt nya yrke som operationssjuksköterska beskrivs med 

många känslor. Deltagarna anser att det är roligt, men samtidigt pirrigt och nervöst. Det 

beskrivs positivt att slutföra sin utbildning efter ett år av studier. Flertalet deltagare uttrycker 

att det är svårt att gå från att vara självständig i sin förra yrkesroll som allmänsjuksköterska 

till att vara nybörjare och osjälvständig i den nya yrkesrollen som operationssjuksköterska.  

 

”det känns ju som något helt annat…jag har ingenting till fördel att jag ens är 

sjuksköterska i grunden…men det är klart det har man ju ändå men…” 

(Intervjuperson 3) 
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Tidigare erfarenheter inom omvårdnad upplever många deltagare vara en fördel i det nya 

yrket. Det anses vara en trygghet att från tidigare omvårdnadserfarenheter ha skapat en 

förmåga att se helheten runt en patient. Deltagarna beskriver att som nyutbildad 

operationssjuksköterska förloras helhetssynen på patienten och ersätts av ett tunnelseende. 

Det framkommer svårigheter att lyfta blicken och se helheten eftersom 

operationssjuksköterskorna till en början fokuserar mestadels på det praktiska arbetet såsom 

steriltvätt, drapering och instrumentering. När trygghet väl infinner sig i den nya yrkesrollen 

kommer även förmågan att åter se helheten runt patienten. 

Det framkommer att det är positivt att få börja arbeta på en avdelning där VFU tidigare 

utförts. Operationssjuksköterskorna känner då till lokalerna, kollegor, chefer och 

operationsingrepp vilket medför en känsla av trygghet. Deltagarna menar att det räcker med 

små medel för att en välkomnande känsla ska infinna sig. 

 

”den biten att känna sig välkommen… är jätteviktigt… det gillar man som ny… att 

de hade märkt upp ens skåp… märk upp var jag kunde hänga min mugg… just 

sådana små bitar som… jag är välkommen hit… det var väl den skönaste 

känslan…” (Intervjuperson 7) 

 

En stor skillnad mellan att vara student och nyutbildad operationssköterska är att ansvaret nu 

ligger på den nyutbildade operationssjuksköterskan själv. Deltagarna upplever att ansvaret 

känns tungt eftersom de inte upplever att de har en tillräcklig kunskapsgrund att stå på från 

utbildningsprogrammet. En viktig del i det nya arbetet är också att lära känna sina nya 

kollegor. Arbetet underlättas ifall det finns god kännedom om kollegor i teamet. 

 

”så klart är det jobbigt att lära sig alla nya saker men det är ju också intressant. 

Men halva jobbet är ju också att lära känna folket som man jobbar med… så 

att…. känner man folket är det ju lättare… ja det är ju inte bara... det är ju så 

många olika delar av att vara ny… både det praktiska och lära känna folket...” 

(intervjuperson 5) 
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Att känna krav  

Det framkommer att de flesta informanterna har höga krav på sig själva när de börjar sitt nya 

yrke. Det är en tung börda att bära eftersom de upplever att egen kunskap inte är tillräcklig. 

Höga krav såsom att vara färdig på en gång finns hos deltagarna, fast samtidigt finns det en 

medvetenhet att detta är omöjligt. Att i stället ta en dag i taget och göra sitt bästa har en 

positiv inverkan på att överkomma sina krav. 

 

”förväntningarna kommer nog mest från en själv…att man ska klara…man vill ju 

kunna innan man kan det” (intervjuperson 3). 

 

Deltagarnas upplevelse av krav från verksamheten på operation upplevs mycket olika. En del 

beskriver att verksamheten har mycket låga krav, att det är en direkt fortsättning på VFU och 

att det känns som att vara student igen. Deltagarna beskriver även att verksamheten inte har 

några förväntningar på att som nyutbildad inneha några större kunskaper alls. När 

operationssköterskorna känner sig redo att självständigt utföra vissa moment får de snarare 

armbåga sig fram och försöka ta plats.  

Andra uttrycker att det finns krav att vara direkt färdiginskolad vid arbetsstart samt att kraven 

om att självständigt stå som operationssköterska kommer smygandes efter bara en kort tid. 

Vid dessa tillfällen är det viktigt med en bra handledare som kan säga ifrån. Deltagarna 

uttrycker att det finns svårigheter att veta vad som förväntas av dem genom att rollen är helt 

ny. Det största kravet anses komma från opererande kirurg. De vill ha en kunnig 

operationssköterska som har arbetat länge och har vetskap om deras arbetssätt vilket är 

omöjligt för en nyutbildad operationssköterska. Det är en fråga om övning för att uppnå dessa 

förväntningar. 

Ett problem som framkommer är att samordningen där dagsprogrammet styrs från, oftast 

består av en narkossköterska som inte alltid förstår den nyutbildade operationssjuksköterskans 

dilemma. Det anses ibland att det är mängden instrument som avgör om operationen är 

lättsam eller inte. Operationssjuksköterskorna menar att det inte är mängden instrument som 

avgör operationens lättsamhet utan arbetsuppgifter runt omkring såsom tvätt och drapering. 
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Detta kräver mycket kunskap och övning vilket en nyutbildad operationssjuksköterska inte 

fått möjligheten till. Deltagarna menar att då är det viktigt att säga ifrån och be sina kollegor 

om hjälp. 

 

”jag minns andra veckan när jag jobba… så var det något väldigt litet som skulle 

göra… och samordningen sa att det här kan du ta själv... det här är bara litet… 

det är bara några instrument… då känner man… då förstår de inte riktigt min 

situation. Det spelar ingen roll att instrumenten är få eller många… det svåraste 

är ju nästan hur man ska klä det här… hur ska jag tvätta det här? Jag har ju 

aldrig sett det här förut. Jag har ju ingen aning…”(intervjuperson 3) 

 

Att vara beroende av erfaren personal 

Eftersom deltagarna upplever en känsla av att inte vara tillräckligt förberedda och fullärda 

inför det nya yrket som operationssjuksköterska uttrycker de att inskolningen är viktig och de 

uppskattar att tiden för inskolning sträcker sig över en längre tid. Inskolningen upplevs av 

deltagarna som en positiv tid och en tid då kunskap inhämtas. Under inskolningstiden är 

handledaren en betydelsefull person som inger trygghet och förtroende. Även stöttning av 

kollegor är viktig för att finna trygghet i sin nya roll som operationssjuksköterska.  

I arbetet som ny operationssjuksköterska beskrivs det underlätta om det finns erfaren 

personal. Många gånger beskriver operationssköterskorna att de är tryggt att arbeta med en 

erfaren undersköterska under den tiden de är nyutbildade och oerfarna. De gånger de arbetar 

med en oerfaren undersköterska upplevs det som ansträngande och frustrerande, eftersom de 

får handleda och visa hur undersköterskan ska göra fastän de är osäkra själva. Att endast 

oerfaren personal sätts ihop till ett operationsteam anses inte heller vara positivt. 

 

”ju mindre man kan desto mer läggs över på dom andra att hjälpa 

till.”(intervjuperson 8). 
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DISKUSSION 

  

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva operationssjuksköterskans upplevelse av att känna sig 

förberedd inför det nya yrket efter avslutad specialistutbildning med inriktning mot 

operationssjukvård. 

I resultatet framkom det att utbildningsprogrammet upplevdes lärorikt, men ändå inte 

tillräckligt omfattande för att känslan av att vara förberedd för det nya yrket skulle upplevas. 

Utbildningsprogrammet beskrevs som en vision och inte verklighetstroget, eftersom både 

litteraturen och det praktiska arbetssättet som undervisats inte överensstämde med 

verkligheten. När de nyutbildade operationssjuksköterskorna väl kom ut i yrkeslivet fick 

kunskapen omvärderas och läras om för att passa verkligheten.  

Det framkom även att orsaken till att utbildningsprogrammet inte upplevdes som 

verklighetstrogen var att föreläsarna sällan kom från operationsverksamheten. Om föreläsarna 

var kunniga inom sitt område ledde detta till att de kunde delge mer praktisk och användbar 

kunskap. Detta bekräftas i en studie av Pennbrant, Skyvell-Nilsson, Öhlen och Rudman 

(2012), som menar grundutbildade sjuksköterskor föredrar att utbildningen ska fokusera mer 

på att undervisa hur arbetssättet i verkligheten ser ut och inte hur den ska se ut enligt 

litteraturen. Att omvärdera den teoretiska kunskapen från utbildningen till arbetet i den 

kliniska verkligheten blir en onödig börda för den nyexaminerade sjuksköterskan.  

Det framkom i resultatet att deltagarna inte upplevde att de hade getts en tillräcklig 

kunskapsgrund att stå på ifrån utbildningsprogrammet. Programmet beskrevs endast ge en 

allmän kunskap medan den fördjupade och slutgiltiga kunskapen inom ämnet gavs på den 

kommande arbetsplatsen. De upplevde sig inte fullärda för att kunna känna sig förberedda och 

trygga i den nya yrkesrollen som operationssjuksköterska. Kelly och Ahern (2008) menar att 

känslan av att vara förberedd kommer med erfarenhet och det är bara genom att arbeta som 

erfarenhet kan erhållas. 
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Operationssjuksköterskeprogrammet är en distansutbildning och många föreläsningar är 

webbaserade. De flesta deltagare ansåg att det var en stor fördel att kunna sitta hemma och 

lyssna på föreläsningarna framför datorn eftersom det då fanns möjlighet att återspela 

föreläsningarna, vilket gjorde att föreläsningarna kunde repeteras tills dess att deltagarna var 

nöjda. Några deltagare föredrog att ha föreläsare på plats för att kunna ställa frågor. Bhatti et 

al. (2011) hävdar att webbaserade föreläsningar är mer effektivt och bättre för att delge 

information och kunskap än förläsningar på plats på universitetet. En orsak till bättre kunskap 

via webben är troligen att webbaserade föreläsningar kunde återspelas.  

Deltagarna beskriver att utbildningen ger dem en vetenskaplig grund och ett kritiskt tankesätt. 

Att inneha kunskap i varför arbetet ska utföras på ett visst sätt och inte falla in i andras 

arbetsätt anses viktigt i den nya yrkesrollen för att på så sätt kunna ge den bästa patientvården. 

Kaddoura (2010) menar att kritiskt tänkande är viktigt att undervisa om i ett 

omvårdnadsprogram. Att inneha ett kritiskt tankesätt är betydelsefullt för att kunna ta ett bra 

beslut utifrån vetenskapen om mest lämpliga omvårdnadsåtgärd för att varje enskild patient. 

Ett sätt att öva kritiskt tänkande på menar Kaddoura (2010) är simulering eftersom simulering 

ger verklighetstrogna situationer. 

Det framkommer i resultatet att simulering av operationen är ett önskvärt moment eftersom 

det kan leda till lärdom om olika problem som kan uppkomma och hur dessa ska hanteras. 

Detta visas i en studie av Arriaga et.al. (2013) som menar att simuleringsträning leder till nya 

och användbara kunskaper som går att använda i praktiken. I studien framkommer också att 

simuleringsträning leder till att patientvården blir säkrare. 

Resultatet visade att praktiska övningar inom programmet var mycket uppskattat. Det gav en 

chans att öva grunderna såsom steriltvätt och drapering. Många deltagare upplevde att det 

fanns för lite material att öva med vilket medförde för lite möjlighet att träna. Deltagarna 

ansåg att endast grundtekniken undervisades och inte specifika delar utöver grundkunskaper. 

Det är genom praktisk övning som trygghet inför kommande VFU och yrkesroll uppkommer. 

Samtidigt fanns det en förståelse bland deltagarna att detta inte var möjligt, eftersom 

universitetet är begränsad av sin budget och möjligheter att utbilda inom alla områden. Detta 

resultat kan kopplas till en studie av Nicolson, Burr och Powell (2005) som menar att övning 

och erfarenhet krävs innan självständiga beslut kunde fattas. 
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VFU beskrevs som en ansträngande men positiv tid. Deltagarna önskade mer VFU ute i 

verksamheten eftersom det var där de lärde sig mest. Verksamhetsförlagd utbildning gav god 

kunskap. De upplevde inte att tiden på VFU var tillräcklig för att kunna känna sig förberedd 

och trygg att börja arbeta som operationssjuksköterska. Detta hävdar också Pennbrant et.al. 

(2012), som menar att mer VFU-tid behövs för att kunna lära sig problemlösning i verkliga 

arbetslivet och hur dessa problem som uppstått bäst hanteras. Kilcullen (2007) menar att det 

inte finns möjligheter till att lära sig problemlösning fullt ut på VFU eftersom handledare med 

bred erfarenhet kan ta över och lösa problemet som uppstått. 

För att uppnå den bästa praktiska kunskapen på VFU krävs det en kunnig handledare som 

både berömmer och ger studenten konstruktiv kritik. Gray och Smith (2000) hävdar att bra 

handledaregenskaper är att vara entusiastisk, vänlig och att ge regelbunden respons på en 

students prestationer. En annan bra egenskap hos en handledare är att kunna ta ett steg tillbaka 

när studenten självständigt kan utföra arbetsmomentet.  

Att gå från student till färdigutbildad operationssjuksköterska beskrevs med många olika 

känslor. Den största skillnaden var att gå ifrån att vara självständig i sin förra yrkesroll till att 

vara nybörjare och osjälvständig samt att ansvaret numera låg på den nyutbildades axlar. 

Eftersom deltagarna inte upplevde sig vara tillräckligt förberedda upplevdes detta ansvar extra 

tungt. Även Wangensteen, Johansson och Nordström (2008) menar att ansvaret är den största 

skillnaden mellan att vara student och nyutbildad trots känslan av förbereddhet. De menar 

också att det nya ansvaret till en början kan upplevas som omfattande men känslan minskade i 

takt med att självförtroendet ökade.  Kelly och Ahern (2008) hävdar att under utbildningstiden 

tar studenten inga egna slutgiltiga beslut utan detta ligger på handledarens ansvar. Det var då 

svårt för den nyutbildade att plötsligt ta ansvar och egna beslut eftersom det aldrig utförts fullt 

ut tidigare.  

I resultatet framkom det att deltagarna upplevde trygghet med att komma ut som nyutbildad 

operationssjuksköterska och börja arbeta på en avdelning som var känd sedan tidigare VFU. 

Det var också viktigt att känna sig välkommen av sin nya chef och kollegor. Wangensteen, 

Johansson och Nordström (2008) menar däremot att även om arbetsmiljön är bekant är den 

nya yrkesrollen den största svårigheten för den nyutbildade operationssjuksköterskan.  
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Deltagarna beskrev att de hade höga krav på sig själva när de kom ut i arbetslivet. De ville 

inneha kunskap om allt och kunna arbeta självständigt på en gång. Samtidigt var de medvetna 

om att detta inte var möjligt utan helt orealistiskt. De höga kraven som de hade på sig själva 

överrensstämde oftast inte med kraven från verksamheten. Kraven från verksamheten var 

oftast låga och inga förväntningar fanns på den nyutbildade operationssjuksköterskan att 

kunna allt. Pennbrant et.al. (2012) betonar betydelsen att som chef ha realistiska förväntningar 

på den nyutbildade. Det ska vara tillåtet att få starta som nybörjare och förse den nyutbildade 

med stöd och tid för att kunna uppnå den professionella yrkesrollen.  

Det framkom i resultatet att deltagarna upplevde att arbetet underlättades om det fanns erfaren 

personal i närheten. De upplevde trygghet att till en början arbeta med erfaren personal och 

det ingav trygghet att alltid ha någon att fråga om något var oklart. Framförallt beskrevs 

handledaren under inskolningstiden som en mycket viktig person. Informanterna upplevde att 

det var problematiskt att arbeta med en oerfaren undersköterska eftersom det krävdes att de 

skulle handleda och visa hur momentet skulle utföras. Det upplevdes frustrerande då de själva 

inte hade den kunskapen och erfarenheten att hantera helhetsbilden. Deltagarna ville ha en 

erfaren undersköterska för att kunna fokusera på operationsingreppet och lämna över 

praktiska moment i förtroende. Om två oerfarna arbetade tillsammans kan brister i 

kommunikationen uppstå när problem ska lösas. Svårigheter i att kommunicera kan uppstå på 

grund av frustration och nervositet. Lingard et.al. (2004) menar att kommunikationsfel är ett 

vanligt problem i ett team under en operation, vilket kan leda till att patientens hälsa 

äventyras. Rogers et.al. (2006) hävdar att näst i tur efter problem med teknisk apparatur under 

operation, var det brister i kommunikationen som orsakade mest osäker vård för patienten. En 

god kommunikation är mycket viktig för att det skapar ett bra samarbete och gott 

arbetsklimat.   

Även stöd från kollegor den första tiden som nyutbildad operationssjuksköterska var 

betydelsefullt enligt informanterna. Pfaff, Baxter, Ploeg och Jack (2013) menar att respekt och 

stöd från kollegor är viktigt. Det ska finnas en förståelse från dem att den nyutbildade inte har 

tillräcklig kunskap och erfarenhet för yrket. Det minskar de egna kraven hos den nyutbildade. 

Kollegors vilja att delge sina kunskaper och erfarenheter ökar den nyutbildades förmåga att 

förbättras i profession (Pfaff, Baxter & Jack 2013).  
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Metoddiskussion 

För att samla in data till studien användes intervjuer som en lämplig insamlingsmetod 

eftersom fokus på studien var att fånga upplevelser (Kvale 1997). Åtta intervjupersoner i 

varierad ålder, med olika kön och yrkeserfarenhet ingick i studien. 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) stärks studiens trovärdighet om deltagarna har olika 

erfarenheter i forskningsfrågan eftersom de kan bidra med olika synsätt. Utifrån dessa åtta 

intervjuer framkom tillräcklig mängd data för att få ett tillförlitligt resultat. Enligt Polit och 

Beck (2006) är en liten målgrupp oftast tillräcklig för att täcka upplevelsen av ett fenomen 

och det viktiga bedöms vara intervjuernas innehåll. 

Alla de åtta intervjupersonerna hade studerat till operationssjuksköterska vid Umeå 

Universitet vilket ses som en fördel eftersom alla har samma förutsättningar från 

utbildningen.  

En pilotintervju genomfördes för att undersöka om intervjuguidens frågor gav tillräckligt 

fylliga svar som svarade mot studiens syfte. Detta ses som en trovärdighet då författarna hade 

haft möjlighet till förbättring av frågornas utformning om eventuella brister i 

frågeformuleringarna hade uppkommit (Kvale 1997). Inga brister uppkom i pilotintervjun 

därför fick den ingå i studien. 

Samtliga intervjuer genomfördes tillsammans av författarna. Detta medförde att intervjuerna 

genomfördes på likvärdigt sätt samt att författarna kunde uppleva trygghet i sin intervjuroll. 

Intervjuerna kunde ha varit fylligare och utvecklats ännu mer om större erfarenhet av att 

intervjua funnits.  

Intervjuerna utfördes i enskilt rum vilket gav en trygghet hos intervjupersonen att kunna prata 

fritt om känslor och upplevelser. Inför intervjun bjöds det på fika för att skapa en avslappnad 

atmosfär. Detta uppskattades mycket av alla intervjupersoner. Författarna och 

intervjupersonerna var bekanta sedan tidigare VFU-placering vilket kan ses som en fördel då 

deltagarna kunde känna sig ännu mer avslappnad. Alla intervjuer utfördes under arbetstid. 

Avdelningscheferna hade avsatt tillräckligt med tid för intervjuerna vilket kan ha inneburit en 

känsla av lugn hos intervjupersonerna eftersom de inte behövde känna tidspress. De kunde i 

lugn och ro delta i studien (Kvale 1997).  
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Författarna arbetade till en början av analysprocessen individuellt för att sedan sammanställa 

och diskutera materialet tillsammans. Alla intervjuer lästes flera gånger av båda författarna 

och tillbakablickar till det ursprungliga materialet har gjorts under hela analysprocessen för att 

inget väsentligt innehåll skulle missats vilket medför en ökad trovärdighet av studien 

(Graneheim & Lundman 2004). Detta kan ses som en styrka i studien då intervjuerna kunde 

ha tolkats på olika sätt och då inte fått tillförlitligt resultat. 

Under arbetet med studien har författarna haft kontinuerlig kontakt med handledare där 

vägledning getts vilket anses styrka studien. 

 

SLUTSATS 

Resultatet beskriver att operationssjuksköterskorna inte upplever sig vara tillräckligt 

förberedda inför det nya yrket efter avslutad specialistutbildning med inriktning mot 

operationssjukvård. Utbildningsprogrammet anses vara bra och allmänt men det framkommer 

att programmet inte är verklighetsförankrat vad gäller både litteratur och praktiska övningar. 

Deltagarna önskar att fler verksamma operationssjuksköterskor anlitas i utbildningen för att 

kunna lära ut mer användbar kunskap. När det nya yrket påbörjades fick erhållen kunskap 

omvärderas och läras om. Resultatet visar också att simulering av operationer kan vara ett sätt 

att inhämta mer verklighetstrogen kunskap. 

Mer verksamhetsförlagd utbildning och praktiska övningar på utbildningsprogrammets 

kliniska träningscentrum önskas eftersom det framkommer att det är genom repeterade 

praktiska övningar som kunskap inhämtas. 

En lång inskolning samt att arbeta med erfaren personal underlättar arbetet som nyutbildad 

operationssjuksköterska eftersom deltagarna inte upplever sig tillräckligt förberedda för sin 

nya yrkesroll. 
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BETYDELSEN FÖR OMVÅRDNAD 

Resultatet av denna studie kan ge verksamma operationssjuksköterskor och chefer på 

operationsavdelningar en ökad förståelse för den nyutbildade operationssjuksköterskans 

känslor av inte vara förberedd, vid början av sitt nya yrke efter avslutad specialistutbildning. 

Studiens resultat kan även ge specialstutbildningen med inriktning mot operationssjukvård en 

möjlighet att förbättra och utveckla utbildningsprogrammet för de framtida nyutbildade 

operationssjuksköterskorna. 

Om den nyutbildade operationssjuksköterskan upplever att de är förberedda för sin nya roll 

redan från början av yrket, samt att de känner en trygghet i sina arbetsuppgifter kan 

operationsverksamhetens tid och resurser för inskolning minska. Den nyutbildade 

operationssjuksköterska kan då bli inskolad och självständig på kortare tid. Detta kan vara 

betydelsefullt för operationsverksamheten eftersom det finns stor brist på 

operationssjuksköterskor. Genom att den vårdande operationssjuksköterskan är trygg i sin nya 

roll ökar även patientsäkerheten och patientomvårdnaden. 

 

FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Eftersom det finns begränsat antal studier på operationssjuksköterskans upplevelser efter 

avslutad utbildning finns det ett behov att studera detta ämne ytterligare för att eventuellt 

kunna utveckla utbildningsprogrammet och därmed skapa bättre förutsättningar för framtida 

operationssjuksköterskor. 
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Bilaga 1 

Till Verksamhetschef XXX 

 

I specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård vid Umeå 

universitet ingår det att skriva en magisteruppsats. 

Vi ska genomföra en studie med syfte att undersöka operationssjuksköterskans upplevelse av 

att känna sig förberedd inför det nya yrket, efter avklarad utbildning. Den 

datainsamlingsmetod som vi kommer att använda oss av är intervjuer med 

operationssjuksköterskor som arbetar på operationsavdelning på sjukhus. 

Magisteruppsatsen beräknas vara färdig i januari år 2014. Vi ber om din formella tillåtelse att 

genomföra studien på operationscentrum på NUS. Var snäll och svara med mail till någon av 

nedanstående, snarast möjligt. 

 

Tack på förhand 

 

Med vänlig hälsning 

Regina Mårtensson, operationssjuksköterskestudent 

Victoria Persson, operationssjuksköterskestudent 

 

Handledare: Charlotte Ångström-Brännström 

Universitetslektor, Institutionen för omvårdnad, Umeå Universitet 

Mail: charlotte.angstrom@nurs.umu.se  

 

mailto:charlotte.angstrom@nurs.umu.se


 

 

Bilaga 2 

Till avdelningschefer XXX 

Vi är studenter i specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård 

vid Umeå universitet och i programmet ingår att skriva en magisteruppsats.  

Vi ska genomföra en studie med syfte att undersöka operationssjuksköterskans upplevelse av 

att känna sig förberedd inför det nya yrket efter avklarad utbildning. Den 

datainsamlingsmetod som vi kommer att använda oss av är intervjuer med 

operationssjuksköterskor som arbetar på operationsavdelning på NUS.  

Magisteruppsatsen beräknas vara färdig i januari år 2014.  

Vi har fått godkännande av klinikchef XXX att genomföra studien och ber härmed om din 

hjälp att finna ca fyra lämpliga kandidater att intervjua utifrån vårt urval. Urvalet är att 

personen ska arbetat högst fyra år och gått sin utbildning till operationssjuksköterska vid 

Umeå Universitet. 

Vi räknar med att intervjuerna kommer att ta ca 45 minuter och vi är mycket tacksamma om 

intervjuerna kan genomföras på arbetstid. Vi är mycket flexibla vad gäller tider. 

Var snäll och svara med mail till någon av nedanstående snarast möjligt. 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning 

 

Regina Mårtensson, operationssjuksköterskestudent 

Victoria Persson, operationssjuksköterskestudent  

Handledare: Charlotte Ångström-Brännström 

Universitetslektor, Institutionen för omvårdnad, Umeå Universitet 

Mail: charlotte.angstrom@nurs.umu.se  

mailto:charlotte.angstrom@nurs.umu.se


 

 

Bilaga 3 

Förfrågan om medverkan i intervjustudie 

  

Vi är två studenter i specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 

operationssjukvård vid Umeå universitet som håller på att skriva en magisteruppsats.  

Syftet med studien är att undersöka operationssjuksköterskans upplevelse av att känna sig 

förberedd inför det nya yrket efter avklarad utbildning. Vi vänder oss till Dig som har varit 

utbildad operationssjuksköterska i högst fyra år och gått utbildningen till 

operationssjuksköterska vid Umeå Universitet. Data kommer att samlas in genom intervjuer. 

Intervjun kommer att ske enskilt och kommer att bandinspelas. Deltagandet i studien är 

frivilligt och Du kan när som helst avbryta, utan att ange skäl. Insamlad data kommer då att 

raderas och inte tas med i studien. 

De uppgifter som samlas in kommer behandlas konfidentiellt, dvs. vi och vår handledare 

kommer endast ha tillgång till materialet. Materialet kommer att kodas. Banden kommer att 

raderas efter studiens slut. Vår studie beräknas vara klar i januari 2014.  

Med vänlig hälsning 

 

Regina Mårtensson, operationssjuksköterskestudent 

Victoria Persson, operationssjuksköterskestudent 

Handledare: Charlotte Ångström-Brännström Universitetslektor, Institutionen för omvårdnad, 

UmeåUniversitet. Mail:charlotte.angstrom@nurs.umu.se  

 

 

 

mailto:charlotte.angstrom@nurs.umu.se


 

 

Bilaga 4 

 

Intervjuguide 

 

 

1. Kön: 

2. Ålder: 

3. Hur länge hade du varit verksam som allmänsjuksköterska innan du påbörjade 

utbildningen till operationssjuksköterska? 

4. Hur länge har du varit verksam som operationssjuksköterska: 

5. Hur upplevde du utbildningen? 

- Hur upplevde du föreläsningarna/föreläsarna? 

- Hur upplevde du VFU? 

- Hur upplevde du KTC övningarna? 

- Vad var positivt/ negativt, följdfrågor till fråga 4 

6. Tyckte du att skolan gav dig en kunskapsgrund att stå på - att gå från student till färdig 

operationssjuksköterska? 

7. Hur upplevde du den första tiden på arbetet som färdig operationssjuksköterska? 

- Förväntningar? 

8. Kände du dig förberedd att ta steget ut till arbetslivet efter utbildningen? 

- Krav från dig själv 

- Krav från övrig vårdpersonal/chefer på operationsavdelningen 

9. Egna åsikter om förbättring av utbildningen 

10. Finns det något annat du vill tillägga? 

11. Får vi kontakta dig om något är oklart? 

 

Följdfrågor 

- Hur upplevde du detta? 

- Berätta mer om! 

- Kan du ge ett exempel? 

- Hur menar du då? 

- Vad saknade du? 

 



 

 

  

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 


