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Sammanfattning  

Bakgrund. Framtidens hälso- och sjukvård står inför stora utmaningar, då bristen på 

sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor ökar samtidigt som missnöje bland speciellt yngre 

generationer inom sjuksköterskeyrket kan leda till högre omsättning av personal, och därmed 

större omkostnader för organisationen. Det är av yttersta vikt för hälso- och sjukvården att 

stimulera yngre personal att vilja stanna kvar inom yrket för att behålla kompetens och erfaren 

personal i den alltmer krävande vårdmiljön. 

Syfte. Syftet med studien var att belysa specialistsjuksköterskors erfarenheter av att dela sin 

tjänst inom olika kliniker inom akutsjukvård. 

Metod. Data samlades in genom deskriptiva, semistrukturerade intervjuer av åtta 

sjuksköterskor specialistutbildade inom akutsjukvård. För att analysera materialet användes 

kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat. Resultatet beskrivs i fyra kategorier; att känna sig kompetent, att uppleva variation, 

att öka samarbetet med andra och att få tjänsten att fungera. Sjuksköterskorna beskrev att 

den delade tjänstgöringen fick dem att behålla och utveckla sin kompetens, samtidigt som de 

upplevde variation i arbetet och därför mindre tristess. Sjuksköterskorna uppgav att de kunde 

ge sina patienter ett bättre omhändertagande och bättre information, eftersom de hade kunskap 

och förståelse för olika verksamheter. Flera sjuksköterskor påpekade dock att det kunde finnas 

svårigheter med arbetstidsplaneringen, samt att det var svårt att kompetensmässigt bemästra 

två arbetsroller fullt ut. 

Konklusion. Studien visar att sjuksköterskor kan uppfatta delad tjänstgöring som positivt för 

att behålla sin kompetens och även för att fortsätta utvecklas inom sin profession, samt att 

deras ökade kunskaper kan komma patienten till godo i omvårdnaden. Organiserade 

kombinationstjänster skulle därför kunna vara ett verktyg för framtida hälso- och 

sjukvårdsorganisationer som vill tillgodose personalens behov av utveckling och variation, för 

att stanna kvar inom yrket under en längre tidsperiod.  

 Nyckelord: Kombinationstjänstgöring, specialistsjuksköterska, kompetens, variation. 

 

 

 



   

 
 

Abstract 

Background. The future health services are facing challenges, due to shortage of nurses and 

specialist nurses. Combined with dissatisfaction among especially young nurses, this can lead 

to high turnovers in staff and increasing organizational costs. It is essential for health services 

to stimulate younger staff into making them stay within the profession to keep competent and 

experienced staff in the increasingly demanding environment that marks the sector of health. 

Aim. The aim of this study was to describe specialist nurses´ perceptions of job rotation within 

emergency care.  

Methods. Interviews were conducted with eight specialist nurses. Transcriptions of the 

interviews were analyzed by the use of qualitative content analysis.   

Results. Four categories were identified from the data; to feel competent, to experience 

variety, to increase co-operation with others and to make the service work. Nurses described 

that job rotation helped them develop competence and maintain their professional skills and 

also the experience of variety in work that led to the feeling of less weariness. Nurses felt that 

patient care and patient information improved, due to the increased knowledge about other 

areas of expertise. However, several nurses were dissatisfied about working schedule and had 

a hard time executing the two different professional roles with full competence.  

Conclusion. Nurses could experience job rotation as positive for developing within the 

profession and maintaining professional competence. Their increased skills could benefit 

patient care and patient information. Job rotation could be a future tool for health services that 

wish to empower staff to make them stay within the profession for extended time.  

Keywords: Job rotation, specialist nurse, competence, variety.  
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Introduktion 

I en rapport från Socialstyrelsen (1) kan man läsa att antalet sjuksköterskor i Sverige ökat med 

15 % mellan åren 1995 och 2010. Andelen 55 år eller äldre har ökat från 13 % till 27 % av 

hela kåren, och medianåldern har ökat från 43 till 46 år. Andelen män har ökat från 8 % till 11 

%. Däremot har sjuksköterskor med någon form av specialistkunskap minskat under samma 

period. Två tredjedelar av alla sjuksköterskor hade 1995 någon form av specialistkunskap, i 

jämförelse med 2010 då endast hälften av sjuksköterskorna var specialistutbildade. De 

områden som minskat mest är kirurgi- och medicin, psykiatri samt operation, områden med 

höga pensionsavgångar utan fullgod rekrytering underifrån. Däremot ökade antalet utbildade 

specialistsjuksköterskor inom områdena barn- och ungdom, distrikt och IVA/anestesi. Trots 

denna ökning inom IVA/anestesi uppgav fjorton av tjugo tillfrågade landsting att efterfrågan 

på denna grupp specialistsjuksköterskor översteg tillgången. Bristen på 

operationssjuksköterskor var ännu större, då hela arton av tjugo landsting rapporterade brist 

på denna personalkategori. Socialstyrelsen (1) slår fast i sin rapport att de ekonomiska 

vinningarna för en sjuksköterska att vidareutbilda sig fortfarande är alltför låga, eftersom 

flertalet sjuksköterskor inte har betald lön under studietiden, och skillnaden i lön mellan en 

allmänsjuksköterska och en specialistsjuksköterska inte heller är särskilt stor. 

Att behovet av kompetent sjukvårdspersonal även i allmänsjukvården är stort påvisas i 

Socialstyrelsens rapport om vårdskador (2). I en journalgranskning av 1967 journaler visade 

det sig att 8,6 % av patienterna beräknades ha drabbats av någon form av vårdskada under sin 

sjukhusvistelse. Om dessa siffror överförs på de 1,2 miljoner vårdtillfällen som gavs det året 

är den totala siffran för antal vårdskador 105 000 stycken. En vårdskada beräknades leda till i 

genomsnitt sex extra vårddygn, vilket innebar totalt 630 000 extra vårddygn. 

Anmärkningsvärt i studien är att cirka 10 000 patienter beräknas ha drabbats av en så pass 

allvarlig vårdskada att patienten fått bestående men eller funktionsnedsättning, och att 3000 

patienter beräknas ha avlidit till följd av sin vårdskada. Detta kan jämföras med antalet 

allvarligt skadade i trafiken som år 2011 beräknades uppgå till 4500 personer enligt 

Trafikverket (3). Antalet avlidna personer till följd av trafikskador var under samma år 314 

stycken. 

Även i en studie av Estabrooks et al (4) påvisas betydelsen av sjuksköterskans kompetens 

gällande patientsäkerhet. I studien undersöktes risken för dödlighet för vissa akuta medicinska 

komplikationer, som exempelvis pneumoni och hjärtinfarkt, i relation till olika faktorer 
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gällande personalen. I granskningen av 6526 amerikanska sjuksköterskor och 18142 

patientjournaler påvisades att risken för patienters mortalitet inom 30 dagar minskade 

beroende på fyra signifikanta faktorer; högre utbildning hos sjuksköterskorna, bredare 

kompetens i det sammansatta sjukskötersketeamet, lägre omsättning av tillfällig personal samt 

högre grad av samarbete mellan sjuksköterskor och läkare.  

Det finns flera studier som påtalar att missnöjet bland sjuksköterskor ökar. Aiken et al (5) 

visade redan 2001, med en studie utförd på 43 000 sjuksköterskor i USA, Canada, Tyskland, 

England och Skottland, att problemet med bristen och omsättningen på sjuksköterskor 

kommer att bli ett globalt problem. I samtliga länder utom Tyskland var minst en tredjedel av 

sjuksköterskorna missnöjda med sina jobb, och i samtliga länder uppgav en tredjedel av 

sjuksköterskorna att de ansåg att det var omöjligt att ge högkvalitativ vård på grund av 

sköterskebrist. Mer än en tredjedel av de tillfrågade sjuksköterskorna i England och Skottland 

hade planer på att lämna sitt arbete inom det närmsta året, och allra mest benägna att lämna 

sitt arbete var sjuksköterskorna yngre än 30 år.  

Wilson et al (6) påvisade i en studie utförd på 6541 sjuksköterskor i Australien att det fanns 

signifikanta skillnader mellan tre olika generationer sjuksköterskor gällande tillfredsställelsen 

av sin arbetssituation. Mer än en tredjedel av de två äldsta generationerna arbetade inom 

intensivvård, och mer än hälften av den yngsta generationen (födda 1980 och senare) arbetade 

inom medicin- eller kirurgi. Den äldsta generationen var signifikant nöjdare än de två yngre 

generationerna gällande den allmänna tillfredsställelsen av sitt arbete, lön och bonusar, 

schema, karriärmöjligheter, uppmärksamhet, kontroll över sitt arbete och även 

ansvarsområden. Studien visade att det är viktigt att öka tillfredsställelsen för de två yngre 

generationerna för att behålla dem inom sjuksköterskeyrket.  

Omsättning av personal är en hög kostnad för hälso- och sjukvården vilket påvisas i en 

rapport från konsultföretaget The HSM Group (7). I deras rapport från 2002 beräknas vad 

vakanser och omsättning av sjuksköterskor kostar under ett år. I undersökningen deltog 693 

akutsjukhus, där sjuksköterskechefer svarade på olika frågor om personal och budget för år 

2000. Den generella omsättningen på sjuksköterskor var drygt 20 %, men större sjukhus hade 

högre omsättning än mindre sjukhus. Dessa höga siffror leder till påtagliga kostnader för 

rekrytering och inskolning, då detta innebär att ett sjukhus med 400 anställda sjuksköterskor 

varje år tvingas nyanställa omkring 80 sjuksköterskor. Med en inskolningsperiod på 4-6 

veckor per sjuksköterska blir detta en stor kostnad för organisationen. The HSM Group 
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beräknar att en ”konservativ” kostnad för att skola in en ny allmänsjuksköterska är cirka 

10 000 USD. Hälften av sjukhusen i studien uppgav att de använde sig av tillfällig personal 

för att lösa personalbristen, som var störst inom intensivvård (53 %), kirurgi- och medicinska 

avdelningar (46 %) samt akutmottagningar (34 %). Dessutom rapporterade 69 % av sjukhusen 

att kostnaderna för sjukvården förväntades stiga. För att lösa problemen med underbemanning 

hade 54 % av sjukhusen överenskommelser med sjuksköterskeutbildningarna om 

organiserade praktikplatser. Den mest effektiva metoden för att rekrytera och behålla 

sjuksköterskorna uppgavs vara höjda löner, mer samarbete med lärosätena samt förbättringar 

för att höja personalens nöjdhet såsom flexibla scheman och andra bonusar.  

Hallin och Danielsson (8) intervjuade 15 svenska sjuksköterskor, varav sex 

specialistutbildade, angående deras erfarenheter av sjuksköterskeyrket kopplat till 

professionell utveckling. Det framkom i studien att även om sjuksköterskorna hade hittat ett 

yrke som kändes rätt för dem, så var det ett yrke som upplevdes vara svårt att tänka sig under 

längre tid, på grund av tung arbetsbörda, låg lön och små möjligheter att förändra sin 

arbetssituation. Ständigt nyutbildad personal, för lite personal och för låg kunskap hos 

arbetskamrater gjorde att sjuksköterskorna kände sig osäkra på att orka arbeta som 

sjuksköterskor till pensionsålder. Sjuksköterskorna menade att de dessutom hade kunskaper 

som inte togs tillvara på, och att de kände behov av stimulans och utveckling. De 

sjuksköterskor som var specialistutbildade hade planer och drömmar om bredare kompetens 

och ännu högre utbildning. Allmänsjuksköterskorna såg en specialistutbildning mer som en 

chans att komma från sitt nuvarande arbete, än ett val baserat på äkta intresse. Eftersom 

löneutvecklingen efter genomgången specialistutbildning inte var hög, var en avgörande 

faktor för vidareutbildning den ekonomi den enskilda sjuksköterskans familj hade. Några av 

allmänsjuksköterskorna trodde att de förmodligen skulle arbeta ytterligare 5-10 år som 

sjuksköterskor, men att de sedan förmodligen skulle byta arbete, och eventuellt helt byta 

profession. Studien visade att den ökade komplexiteten inom hälso- och sjukvård kräver 

sjuksköterskor med hög kompetens, och att arbetsplatser i större utsträckning måste erbjuda 

professionell utveckling för att skapa attraktiva arbetsmiljöer som tilltalar personalen, för att 

få dem att orka arbeta kvar inom yrket.   

Shields och Ward (9) påvisade i en enkätstudie utförd på 9625 engelska sjuksköterskor att den 

största enskilda faktorn för att vilja fortsätta inom professionen var hur nöjd individen var 

med sin anställning, och att karriärmöjligheter, arbetsbelastning, lön och sociala relationer var 

de mest betydelsefulla faktorerna. De sjuksköterskor som var mest missnöjda var den yngre 
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generationen, men även män samt individer tillhörande etniska minoriteter. Den enskilt 

viktigaste faktorn var karriärmöjligheter, och slutsatsen i studien var att hälso- och 

sjukvårdsorganisationer måste tänka om inför framtiden för att attrahera just yngre 

generationer, män samt individer från etniska minoriteter. 

Även Khomeiran et al (10) har i en studie visat att arbetsplatsens utformning är av stor vikt 

för hur sjuksköteskors kompetensnivåer utvecklas med tiden. I en intervjustudie med 27 

iranska sjuksköterskor framkom att sjuksköterskorna ansåg att arbetsmiljön var mycket viktig 

för att fortsätta utvecklas kompetensmässigt. Ett främjande klimat tillgodosåg deras behov av 

utveckling, och gjorde att de fortsatte hoppas på att avancera inom professionen. 

Larsson och Rubertsson (11) menar att just kompetensutveckling, både fort- och 

vidareutveckling, kan vara en nyckelfaktor när det gäller att säkra framtida vård och 

omvårdnad. Kompetensutveckling är en viktig faktor för individens karriärutveckling, 

förbättring av arbetsmiljö och för verksamhetens framtida personalförsörjning. Larsson och 

Rubertsson hävdar att lärandet sker bäst i en organisation som har en kultur som uppmuntrar 

till dagligt lärande och engagemang, och där individen är delaktig och tar ansvar för sin egen 

utbildning utifrån verksamhetens behov, krav och mål.  

Det finns inte mycket forskning kring kombinationstjänster inom hälso- och sjukvården, men 

kombinationstjänster är däremot vanligt inom industrisektorn. I en studie av Kaymaz (12) 

intervjuades 206 turkiska chefer inom bilindustrin som själva hade erfarenhet av 

kombinationstjänstgöring. Det framkom i studien att kombinationstjänstgöring påverkade 

motivationen hos deltagarna positivt, och detta beroende på tre olika faktorer; minskat 

monotont arbete, flera sociala relationer och samt ökad kompetens. 

Problemformulering  

Dagens hälso- och sjukvård står inför många problem, då kostnaderna för både sjukvård och 

personal blir allt högre. Att behålla kompetent personal under längre tid främjar inte bara 

patientsäkerheten, utan bidrar också till lägre personalkostnad för organisationen. Dock visar 

studier att yngre sjuksköterskor är mer missnöjda med sin arbetssituation än äldre 

sjuksköterskor. Detta problem är viktigt att komma till rätta med, då det är den yngre 

generationen som ska ta över arbetet inom framtidens sjukvård, och även känna motivation 

och möjlighet till att specialistutbilda sig inom ett specifikt område. Studier visar att 
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sjuksköterskor anser att deras arbetsbörda är tung och att de är underbetalda, men att de också 

saknar stimulans och vidare fortbildning i sitt arbete.  

Syfte 

Syftet med studien är att belysa specialistsjuksköterskors erfarenheter av att dela sin tjänst 

mellan olika kliniker inom akutsjukvård.  

Metod 

Design 

Denna studie har en deskriptiv design med en kvalitativ ansats. Data samlades in genom 

deskriptiva, semistrukturerade intervjuer av åtta deltagare. Referensteknik följer instruktioner 

från Scandinavian Journal of Caring Sciences.  

Deltagare  

Författarna ville i första hand komma i kontakt med specialistsjuksköterskor inom 

intensivvård, och kontaktade därför tre chefer för tre olika intensivvårdsavdelningar. Cheferna 

kontaktades via mail eller telefon med en förfrågan om de hade arbetstagare som eventuellt 

skulle kunna vara aktuella för denna studie. Cheferna gav författarna uppgifter på anställda 

som på något sätt hade erfarenhet av att dela sin tjänstgöring, eller skickade förfrågan vidare 

via mail (bilaga 1). Deltagarna i föreliggande studie arbetade på tre mindre sjukhus i 

Västernorrlands-, Västerbottens- och Dalarnas län. En av deltagarna kontaktades direkt då 

denne avslutat sin anställning inom hälso- och sjukvård.   

Studien utgörs av åtta deltagare, sex män och två kvinnor, i åldrarna 27 till 42 år. Medelåldern 

är 34 år. Deltagarna har arbetat minst fem år som sjuksköterska, och samtliga har minst en 

specialistutbildning inom akutsjukvård. Fyra av deltagarna är specialistutbildade inom 

intensivvård (IVA), och två av deltagarna inom anestesisjukvård. En av deltagarna är 

vidareutbildad inom både IVA och ambulanssjukvård, och en av deltagarna inom IVA och 

anestesi (tabell 1). Tre av deltagarna vidareutbildar sig för tillfället inom ytterligare ett 

specialistområde inom akutsjukvård. 
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Tabell 1. Deltagarnas utbildning. 

Antal deltagare: Specialistutbildning: 

4 IVA 

2 Anestesi 

1 IVA och Ambulans 

1 IVA och anestesi 

 

Deltagarna delar sin tjänst i olika hög grad från IVA/anestesi mot vägambulans och 

helikopterambulans. En av deltagarna delar sin tjänst mellan IVA och anestesi. Alla deltagare 

har inte organiserade kombinationstjänster, utan tjänstgör istället på eget initiativ mellan olika 

kliniker med varierande procentgrad.  

Datainsamling 

Intervjuer. Studien utgörs av åtta semistrukturerade intervjuer. Tanken bakom att använda 

intervju som insamlingsmetod är enligt Hartman (13) att personen själv ska få berätta om de 

egenskaper som ska undersökas, vilket kan vara en lämplig insamlingsmetod då man vill veta 

något om deltagarens egna upplevelser om ett specifikt område.  

Intervjuerna spelades in på band, och tog mellan 25 och 45 minuter att genomföra. Deltagarna 

ombads berätta om sina upplevelser och erfarenheter av att dela sin tjänstgöring i relation till 

fyra specifika områden; sig själv som individ, patienten, arbetskamrater samt 

organisation/chef. Om något var oklart ombads deltagaren att specificera vad hen menade, 

och ibland ombads hen att utveckla sina upplevelser och tankar ytterligare.  

Deltagarna fick själva föreslå var intervjun skulle äga rum. Två intervjuer ägde rum i 

cafémiljö, en intervju ägde rum i deltagarens eget hem och fem intervjuer ägde rum i närhet 

till arbetsplatsen.  

Kvalitativ innehållsanalys. För att analysera materialet användes kvalitativ innehållsanalys. 

Enligt Granskär och Höglund-Nielsen (14) avser den kvalitativa innehållsanalysen att 

identifiera skillnader och likheter i ett textmaterial. Skillnaderna och likheterna uttrycks 

slutligen genom kategorier. Detta görs genom kondensering, en process där texten förkortas 

och därmed görs mer lätthanterlig, samtidigt som det väsentliga i innehållet behålls. En 

meningsenhet är en del av texten, som genom kondensering ytterligare koncentreras. Kod är 
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en etikett på en meningsenhet som kortfattat beskriver innehållet och en kategori utgörs av 

flera koder som har ett liknande innehåll. En kategori kan också omfatta ett antal 

underkategorier.  

Författarna analyserade själva de genomförda intervjuerna. Texten skrevs först ned ord för 

ord, och därefter kondenserades meningsenheterna. Texten blev då mer lätthanterlig, och 

författarna kunde etikettera textstyckena med en passande kod. Därefter jämförde författarna 

koderna, och då kunde ett flertal underkategorier skapas, som så småningom resulterade i fyra 

kategorier (tabell 2).  

Tabell 2. Från meningsenhet till kategori. 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Man underlättar 

både för patienten 

och för själva 

jobbet om man har 

förståelse för 

varandras flöden 

om man säger så. 

Det tycker jag 

också motiverar att 

man tar hand om 

patienten mer, för 

man vet att det här 

ska göras. 

 

 

Underlätta för 

patienten. 

Förståelse för 

varandras flöden. 

Ta hand om 

patienten mer. Man 

vet att det ska 

göras. 

 

 

 

Bättre 

omhändertagande. 

 

 

 

 

Att optimera 

vårdkedjan. 

 

 

 

Att öka 

samarbetet med 

andra 

Eftersom jag jobbar 

på huset och om de 

har mycket på 

akuten, då kan de 

be mig ta proverna 

och gå till lab. Jag 

vet precis hur 

rutinen är, jag kan 

nog hjälpa till på ett 

annat sätt. 

 

 

De kan be mig ta 

proverna och gå till 

lab. Jag vet hur. Jag 

kan hjälpa till. 

 

 

 

Kunna hjälpa till. 

 

 

 

Att kunna avlasta 

andra. 

 

 

Att öka 

samarbetet med 

andra 
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Etiska överväganden. Deltagandet i studien var frivilligt och deltagarnas identiteter var 

konfidentiella, därför har ingen ansökan till Etiska Kommittén ansetts nödvändig. Deltagarna 

delgavs samtycke till att medverka i studien (bilaga 2). Samtycke innebar att deltagaren var 

fullt medveten om att deltagandet i studien var frivilligt och att deltagaren närsomhelst kunde 

kontakta författarna för att få sitt deltagande raderat ur studien. Även deltagarnas chefer var 

tillfrågade om det fanns möjlighet att utföra intervjuerna i närheten till arbetsplatsen, ifall 

deltagaren önskade att bli intervjuad där (bilaga 3). 

Resultat 

Syftet med studien var att belysa specialistsjuksköterskors erfarenheter av att dela sin tjänst 

mellan olika kliniker inom akutsjukvård, och deltagarnas upplevelser resulterade i fyra 

kategorier; att känna sig kompetent, att uppleva variation, att öka samarbetet med andra samt 

att få tjänsten att fungera (tabell 3). 

Tabell 3. Kategori med tillhörande underkategori. 

Underkategori Kategori 

Att behålla sin kompetens 

Att känna sig trygg i sin 

arbetsroll. 

 

Att känna sig kompetent 

Att känna glädje 

Att känna motivation 

Att inte bli bekväm 

Att inte känna tristess 

 

Att uppleva variation 

Att förstå annan verksamhet 

Att optimera vårdkedjan 

Att kunna avlasta andra 

Att delge information 

Att förbättra kommunikation 

 

Att öka samarbetet med andra 

Att bemästra två roller 

Att organisera schemat 

Att få tjänsten att fungera 
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Att känna sig kompetent 

Alla sjuksköterskor utom en berättade på något sätt om hur den delade tjänstgöringen 

påverkade deras egen kompetens positivt. Möjligheten att dela sin tjänst var ett verktyg som 

sjuksköterskorna använde för att bredda sin kunskap, inte minst för att fortsätta upprätthålla 

sin kunskap. Flera av sjuksköterskorna som delade sin tjänst mellan IVA och 

ambulanssjukvården påpekade att de kände sig säkra på det akuta omhändertagandet då de 

arbetade i ambulansen, men att kompetens från verksamhet inne på sjukhuset kunde gå 

förlorad. På så sätt gav den delade tjänstgöringen sjuksköterskorna en möjlighet att istället 

bredda sin kompetens och fortsätta utvecklas i sin profession.   

”Jag skulle inte vilja vara utan det... Framför allt är det kompetensbehållande. Jag tror det 

är väldigt viktigt att man träffar på en annan verklighet än sin egen, framför allt vi som bara 

arbetar med en patient i taget.” 

”Vad det ger mig? Kompetensutveckling. Att jag lär mig någonting nytt. Och då menar jag på 

IVA. Jag har varit på ambulansen i nästan tjugo år, det ger mig extra kompetensutveckling att 

få vara på IVA.”  

”Mina erfarenheter från ambulans och helikopter är att det bara är stärkande att man 

roterar. Jag tycker man tappar mycket kompetens om man bara är på ambulans. Man blir 

smal, man blir bra på ambulansarbete, men jag tror man har mycket att vinna på att rotera 

mot kanske akuten eller IVA, eller narkosen… Det är nyttigt att rotera, kunskapsmässigt”. 

Att ha erfarenhet från IVA eller anestesi gav trygghet på så sätt att sjuksköterskorna var vana 

att vårda svårt sjuka patienter. Detta kunde sjuksköterskorna använda sig av då de tjänstgjorde 

inom ambulanssjukvården. Några av sjuksköterskorna menade att de fick en bättre klinisk 

blick av att vårda svårt sjuka patienter inne på sjukhuset, där de också kunde följa deras 

diagnoser och tillstånd, och att de kunde referera till det när de vid ett annat tillfälle arbetade 

inom ambulanssjukvården. Minnesbilderna och erfarenheterna från sjukhuset kunde 

sjuksköterskorna använda i bedömningen av patienterna i ambulanssjukvården, vilket 

tillsammans med praktiska färdigheter bidrog till att sjuksköterskorna kände sig mer trygga i 

arbetsrollen. Två av sjuksköterskorna berättade om att deras fördjupade kunskaper kunde 

underlätta vid läkemedelshantering, då de var vana att administrera dessa läkemedel under 

säkra former och hade beredskap för eventuella biverkningar. En sjuksköterska berättade att 

detta gjorde att hen kunde gå ifrån behandlingsriktlinjerna på ett annat sätt, exempelvis 
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gällande smärtlindring. En sjuksköterska berättade att det var skillnad på yngre och äldre 

kollegor, beroende på deras erfarenhet av att administrera läkemedlet, då yngre kollegor inom 

ambulanssjukvården ibland inte hade samma erfarenhet. 

”Jag tycker att jag har med mig mycket från IVA ut till helikoptern. Här vårdar vi ju 

jättesjuka patienter, ofta med respirationssvikt, det är till stor hjälp då jag träffar patienter… 

På IVA får man återkoppling och så tar man med sig något från det.” 

”Jag tror det ger mer vårdkvalitet åt patienten… Så det ger mycket, man får den där kliniska 

blicken alla pratar om. Man ser mycket mer av sepsis eller pneumothorax till exempel. Man 

får en annan uppfattning för svårt sjuka patienter, man kopplar på ett annat sätt. Det är svårt 

att göra en säker bedömning, men man gör en snabbare bedömning.” 

”Framför allt tycker jag man har med sig mycket från huset och ut. Själva ambulansjobbet i 

sig är ju mycket transporter, det är ganska sällan de är riktigt akut sjuk. Men ibland händer 

det och det har ju hänt på hjärtstopp några gånger… de kanske står där med pocketmask och 

vill ha hjälp och så har jag fått ta hand om luftvägen… jag har rutin på det…” 

Att uppleva variation 

Flera av sjuksköterskorna uttryckte att den delade tjänstgöringen på något sätt gav dem 

variation i sitt arbete, och att detta var positivt. Att få variation kunde bidra till att 

sjuksköterskorna blev gladare och mer motiverade, mindre uttråkade eller irriterade. Några 

sjuksköterskor berättade att de såg fram emot sitt arbete mer. Två av sjuksköterskorna tyckte 

också att det var positivt att få ingå i en större personalgrupp för att lära känna fler kollegor. 

”För mig är det jätteviktigt, för jag tycker jag är en person som gärna vill att det ska hända 

lite grann och nu blir jag aldrig uttråkad i mitt jobb, eftersom jag är både här och där.” 

”… plus att det är varierande. Det gör ju sitt till, att det inte blir lika monotont. Det blir 

roligare att jobba, så är det ju. Det känns inte lika tungt att gå till jobbet som det kan göra om 

man har samma hela tiden… Sen alternerar man ju lite personal så det blir en större 

personalgrupp. Det finns bara positivt med det.”  

”Det är roligt att vara på flera ställen, då blir man gladare. Sen lär man känna mycket fler 

människor och det är kul.” 
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Några av sjuksköterskorna beskrev att det var viktigt med variation för att hela tiden utmanas 

och inte känna tristess i sitt arbete. Två av sjuksköterskorna påpekade att det kunde kännas 

tungt att vårda patienter med långa vårdtider på IVA, dels för att omvårdnaden av patienten 

var krävande men också för att det fanns fler irritationsmoment inne på avdelningen. Därför 

kunde det vara skönt att få ett avbrott genom att arbeta i ambulansen eller i helikoptern. En av 

dessa sjuksköterskor menade också att det märktes att personal som inte på något sätt delade 

sin tjänst kunde upplevas som mer uttråkade och ibland väldigt uppgivna av sitt arbete då de 

inte fick detta andrum. 

”Man blir inte lika less på arbetsplatsen, lika irriterad.” 

”Dels har du tungvårdade patienter härinne, det är få framsteg. Sen kan vi ha hög 

arbetsbelastning, du kommer liksom inte ifrån det… Kanske är det jobbigt känslomässigt 

också. Och sen är det fler irritationsmoment, inne på en vårdavdelning är det mycket som ska 

klaffa. Doktorer ska dyka upp i tid, irritation om inte ronden kommer igång för då släpar 

vårdarbetet efter hela tiden, avdelningarna hämtar inte sina patienter som varit klar i 

timmar… Har du en dag på helikoptern så får du åka iväg och flyga, och så har du bara en 

enda patient att ta hand om.” 

”Det är klart att man trivs på alla platser man är på, men man kan ju känna mer eller mindre 

efter ett tag, att man blir less eller åtminstone känner att det blir lite tradigt. För mig är det 

så på IVA, det kan jag tycka, att jag blir less på de här långliggande patienterna. Det blir 

liksom ingen förbättring… Och för min del är det också, att vara inne på IVA är att bli inlåst 

på en avdelning, det är så mycket skönare att få jobba ute.” 

Några sjuksköterskor tyckte att det var viktigt med variation för att känna att de inte blev för 

bekväma på sin arbetsplats, vilket de menade kunna leda till sämre arbetsinsats, då de inte 

”gav allt” på arbetet. En sjuksköterska berättade att hen blev alltför bekväm i ambulansarbetet 

då det blev för många ”tråkiga” transporter, och att patientbemötandet då kunde bli mer 

avmätt, men att lusten att möta patienter återkom då hen varit borta från ambulansen ett tag.  

”Man blir ständigt utmanad. Det tycker jag att jag hör från kollegor som roterar också, det 

blir en ständig förnyelse. Man hinner inte bli bekväm. Och det är både och, man kan ju längta 

efter att bli bekväm och känna sig säker, men den där säkerheten kan lätt övergå i arrogans, 

man bara ”äh”. Lathet liksom… jag tror det är viktigt att man får rotera för det minskar 

risken att bli bitter. Man kan få de här skygglapparna, man gör inte sitt bästa… Jag har alltid 
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drivits av att inte vilja bli bitter… Jag vill inte vara den där som folk pratar om ”vad fan 

jobbar han här för” eller ”han bryr sig ju inte om patienterna”.” 

Att öka samarbetet med andra 

Samtliga sjuksköterskor hade på något sätt positiva erfarenheter av att förstå hur andra 

verksamheter fungerade. Flera sjuksköterskor berättade om hur just förståelsen för annan 

verksamhet var viktig, eftersom det ledde till ökad sammanhållning och ökat samarbete över 

klinikerna. Två sjuksköterskor nämnde också att ju mer insyn de hade i andras verksamhet, 

desto lättare var det att förklara för kollegor varför saker var som de var, och att det i sin tur 

kunde leda till mindre skitsnack bland kollegor. 

”Det blir en annan aspekt på samma vård, man får större förståelse för varandra. Fler skulle 

behöva göra det här, så skulle vi slippa mycket bekymmer och dra mer åt samma håll tror 

jag.”  

”Som när jag jobbar på ambulansen och de ringer från sjukhuset och beställer transport… Så 

får man stå och vänta där i 30-40 minuter, de förstår ju liksom inte att det är jätteirriterande, 

på den stunden hade vi ju kunnat hinna äta… Det förstår man kanske inte om man bara 

jobbar där, men jag som har sett andra platser tänker ju annorlunda.” 

”… en del av skitsnacket kring folk som jobbar på ambulans, att de är lata, att de inte gör 

mer än vad de behöver. I vissa fall beror det nog på tristess, men i många fall är det nog 

oförståelse, man har inte insikten om varandras jobb för man har aldrig sett hur det praktiska 

går till.” 

Att förstå annan verksamhet ledde enligt flera sjuksköterskor till att de kunde bidra till att 

optimera vårdkedjan. Flera sjuksköterskor trodde att förståelsen kunde leda till snabbare 

patientflöden eftersom de visste vad som skulle hända patienten i nästa steg, och att de 

eventuellt kunde starta upp patientens behandling tidigare. En sjuksköterska uppgav som 

exempel vikten av att veta vilken PVK som krävs inför viss röntgen, för att inte 

akutpersonalen skulle behöva sticka om patienten i onödan.  Flera sjuksköterskor tyckte också 

det var positivt att kunna informera patienten som vad som skulle ske senare i vårdkedjan, då 

de kunde berätta och lugna patienten på ett förtroendeingivande sätt, samtidigt som det kändes 

bra för deras egen skull att kunna ge ett säkrare intryck. 
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”Jag tror man underlättar både för patienten och för själva jobbet om man har förståelse för 

varandras flöden… Det motiverar att man tar hand om patienten mer, för man vet att det här 

ska göras, då kan jag lika gärna göra det nu.”  

”Men som narkossyrra vet man ändå lite. Man vet vad som händer när de kommer på 

operation och kanske ligger back mycket vätska… Höftfrakturer är ju ofta födda på 20-talet 

och de ligger back på vätska redan innan och då kan man starta upp på ett annat sätt… sövs 

och faller som en sten i blodtryck.”  

”Jag kan förklara på ett bättre sätt vad som ska hända. Och om jag känner på mig att 

patienten kommer att hamna på IVA så kan jag ge information. Det ger nog mer kontroll till 

patienten tror jag.” 

Att sjuksköterskorna hade kunskaper om varandras verksamhet ledde också till att de kunde 

avlasta andra personalgrupper. Några sjuksköterskor berättade hur de i väntan på att få 

rapportera kunde avlasta akutens personal genom att ta EKG eller ta prover på patienter. Två 

av sjuksköterskorna berättade att sjukhuset ibland kunde spara in på personal som skulle 

medfölja patienten i ambulans, eftersom de själva kunde sköta intensivvårdsutrustningen i 

bilen.  En sjuksköterska berättade att hens arbetsplats varit mycket duktiga på att täcka upp 

sjukfrånvaro då cheferna lyckades koordinera personalen mellan ambulans, akuten och IVA 

beroende på var behovet låg. Två av sjuksköterskorna som arbetade på IVA påtalade också att 

det var skönt att kunna hjälpa till med patientens utrustning inne på IVA eftersom de kände 

sig bekväma med att hantera den och därför kunde hjälpa till ifall den ordinarie IVA-

personalen för tillfället var upptagna med annat. 

”… om jag kommer in på akuten väntar på att akutpersonalen ska bli klar, för det kan ju diffa 

på fem, tio minuter… är man då van att arbeta på sjukhuset så går man och hämtar EKG-

apparaten.” 

”Om det är mycket på akuten, då händer det då och då att de ber mig ta proverna och gå till 

lab. Jag vet precis hur medicinrutinen är, jag kan göra det där.” 

”Jag vet exakt hur man flyttar över till IVA:s övervakning, jag kan vara med helt. Jag är ju 

inte i en främmande miljö, jag kan vara med helt. Jag är som hemma, det är min arbetsplats. 

Så jag hjälper till att säkra patienten, sen kan jag gå åt sidan och rapportera.” 
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Nästan samtliga sjuksköterskor tyckte att det var positivt att se annan verksamhet för att också 

kunna överföra kunskap. Flera sjuksköterskor uppgav att de gärna överförde kunskap till 

kollegor som visade intresse. Flera sjuksköterskor påpekade också att de själva fick idéer av 

att se annan verksamhet som de upplevde mer optimal, och att det också var lättare att 

framföra idéer om man sett något med egna ögon. En sjuksköterska uppgav som exempel att 

hen hade mycket nytta av teamarbetet från ambulansyrket, och därför lyft förslag uppåt i 

ledningen angående hur teamarbetet inne på IVA kunde förbättras. 

”Jag delar med mig av det jag sett till mina kamrater; hjärtan, ST-höjningar och sänkningar, 

när man gett trombolys, fixeringar, hur det är på akutrummet… Jag brukar ta hit en bil och 

ha genomgång ibland.” 

”När man är på ett annat ställe så ser man ju brister på ett annat sätt också. Som man kan ta 

tillbaka till sin egen arbetsplats och berätta varför det är si eller så.” 

”Olika IVA-avdelningar har haft olika artärtryckset, och det innebär ett moment där man 

förlorar tid då man ska byta, och det är också en kostnadsfråga. När man ser sådant så kan 

man ju undra varför, eller ser något på en avdelning och tycka att ”det där var smart”. Ju 

mer man ser av vården, desto mer idéer får man.” 

Två av sjuksköterskorna uttryckte också att de tyckte det var positivt att känna personal över 

klinikgränserna för kommunikationens skull. Att känna varandra underlättade 

kommunikationen och gjorde det lättare att vara mer rak med varandra i allvarliga situationer. 

En av dem menade att det också var lättare att läsa av varandra på kroppsspråket om man 

kände varandra mer personligen, vilket kunde underlätta för att läsa vissa snabba situationer. 

En sjuksköterska berättade också om att det blev lättare att lyfta problemfrågor om man kände 

varandra personligen, för att undvika skitsnack mellan personalgrupper, exempelvis om 

personal på akuten ansåg att ambulanspersonalen borde smärtlindra patienterna mer. 

”De som tar emot, de vet ju vad jag kan, och har jag gjort en bedömning så… Jamen de 

känner mig väl, och säger jag att det är allvarligt, då är det så… Jag känner människorna 

här, om jag tycker att det blir stojigt i rummet så kan jag på ett annat sätt säga ”kan ni vara 

tysta”. Man törs säga ifrån på ett annat sätt när man känner varandra, och de vet ju också att 

jag inte är farlig.” 

”En fördel är att man lär känna folket på båda ställen. Om man tar akuten och ambulansen 

som exempel, där är det viktigt att man känner varandra. För när man kommer in med de här 



   

15 
 

dåliga patienterna så ska det fungera… Jag vet ju bara den här känslan när man kommer in, 

när man känner folket som står där… Jag tror man är mer rak. Det är nog så att man inte tar 

lika illa vid sig heller, för i akuta situationer tenderar det ju att det blir en ganska snarstucken 

kommunikation. Men har man jobbat tillsammans så känner man till varandras arbetssätt.” 

Att få tjänsten att fungera 

Samtidigt som sjuksköterskorna upplevde att delad tjänstgöring gav dem en chans till att 

upprätthålla sin kompetens, beskrev nästan samtliga också svårigheterna med att helt och 

hållet bemästra två yrkesroller. Flera av sjuksköterskorna uttryckte att de kände att de hade 

särskilda svårigheter att komma in i alla rutiner på IVA, och att de inte riktigt kände sig helt 

fullärda.  Några av sjuksköterskorna deltog därför inte fullt ut i klinikens arbete, utan överlät 

vissa av arbetsuppgifterna till den personal som ständigt arbetade där, också för att den 

personalen skulle kunna upprätthålla sin kompetens. Respiratorvård var ett sådant exempel. 

Tre av sjuksköterskorna nämnde problematiken med att inte vara ordentligt inskolad och 

inarbetad i klinikens rutiner innan man börjar rotera mot ett nytt område.  

”För ambulansens del går det bra, men på IVA kan jag känna att jag är lite ringrostig. För 

det här akuta omhändertagandet av patienten, det klarar man, det är de här smådetaljerna. 

När man ska rekrytera lungor till exempel, det kan man inte om man inte är van att göra det. 

Lika så de här ovanliga blandningarna.”, 

”Jag tycker det ger mycket, men det är tufft också för det är en helt annan miljö. Man känner 

sig inte helt varm i kläderna kan man säga… Jag har så mycket erfarenhet från ambulansen 

och rutinerna där, men inte på IVA, där är det mycket fler rutiner och det blir krångligt 

ibland… Första dagen blir ju alltid som ny där, det är första dagen som allting snurrar till.” 

Flera av sjuksköterskorna uppgav att det stundtals varit mycket svårt att få ihop 

schematekniska delar. Trots personalens vilja att rotera och ha möjlighet att arbeta på två olika 

kliniker, var det organisationen som ställde till problem. Flera av sjuksköterskorna hade inte 

organiserade kombinationstjänster fastän det var deras önskan, eftersom det inte fullt ut 

existerade kombinationstjänster i deras organisation. De hade istället på egen hand utformat 

sitt schema så att de fick rotera. Några av sjuksköterskorna uppgav att det krävdes mycket 

engagemang och vilja från chefernas sida att få det att fungera, eftersom problemen ibland 

berodde på att olika kliniker hade olika bestämmelser och löneansvar. De sjuksköterskor som 

hade stöd från cheferna upplevde också arrangemanget som enklare än övriga deltagare, och 
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flera kommenterade att det var viktigt att chefen var positivt inställd till det hela för att få det 

att fungera optimalt. En sjuksköterska tyckte att det inte var några problem alls med sin 

organiserade kombinationstjänstgöring. Hen arbetade 70/30 på två olika kliniker och hade två 

olika anställningar och två olika lönebesked. Den sjuksköterskan lade regelbundet var tredje 

vecka på ena kliniken och arbetade storhelger på ett rullande schema på den andra kliniken 

och upplevde hela arrangemanget som mycket enkelt, eftersom cheferna också var positivt 

inställda till kombinationstjänsten. 

”Det fungerar bra, men det är nog för att cheferna är så inställda på det också, de måste vara 

med på det.” 

”Nu är det bara en APT att gå på, tidigare var det två. Och om jag har en utbildning på IVA, 

men oj där låg min ambulansvecka, då ska ambulansen ordna med vikarie, men är det IVA 

eller ambulansen som ska betala vikarien?” 

”Mycket hänger på upplägget, det är mycket upp till arbetsgivaren att se till så det blir bra, 

det är inte bara att säga ”varsågod och rotera”. Man måste som chef också ge 

förutsättningarna för att det ska fungera, så att alla trivs och mår bra.” 

Diskussion  

Denna studie resulterade i fyra kategorier; att känna sig kompetent, att uppleva variation, att 

förstå annan verksamhet och att få tjänsten att fungera.  

Samtliga utom en sjuksköterska i vår studie uppgav att den delade tjänstgöringen innebar en 

möjlighet till bredare kompetens och inte minst en möjlighet till att upprätthålla sin 

kompetens. Flera av sjuksköterskorna uppgav att de i ambulansyrket hade nytta av fördjupade 

kunskaper från exempelvis IVA eller anestesi, där de kunnat vårda svårt sjuka patienter under 

säkra former och fått med sig minnesbilder och erfarenheter från olika tillstånd. Detta stöds av 

en studie av Abelsson och Lindwall (15), där 15 svenska specialistsjuksköterskor inom 

ambulanssjukvård intervjuades angående omhändertagande av kritiskt skadade 

traumapatienter. I studien framkom att ambulanssjuksköterskorna ansåg att omhändertagandet 

var svårt och komplicerat, eftersom varje omhändertagande var unikt. 

Ambulanssjuksköterskorna i studien kunde inhämta teoretisk kunskap genom litteratur och 

vetenskapliga artiklar, samt få praktisk kunskap genom övningar, men uppgav att de hade stor 

nytta av att ha erfarenhet av tidigare arbete med kritiskt sjuka patienter i sjukhusmiljö, där de 

kunnat reflektera över diagnoser i en säker miljö. 
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I en studie av Backteman-Erlanson et al (16) intervjuades nio poliser angående deras 

upplevelse av att ta hand om kritiskt skadade personer i trafikolyckor, och även de uppgav att 

tidigare erfarenheter var nödvändiga för att uppleva trygghet i att handla och hantera 

situationen kring dessa personer, eftersom situationen i sig var så krävande och krävde snabba 

beslut. 

Sjuksköterskorna i vår studie var odelat positiva till delad tjänstgöring mellan flera kliniker. 

De ansåg att den delade tjänstgöringen gav dem variation i arbetet vilket motiverade dem. 

Flera av sjuksköterskorna i vår studie uppgav att det kunde kännas tungt att vårda patienter 

med långa vårdtider på IVA. På avdelningen fanns det många irritationsmoment, och det 

kunde därför vara skönt att ibland få ett avbrott och få komma därifrån. Att arbetet på IVA 

kan vara betungande för sjuksköterskor styrks i en studie av Edwards, Throndson och 

Girardin (17) där det framkommer att 51 % av 241 intensivvårdssjuksköterskor i deras studie 

rapporterade att de varit involverade i minst en konflikt senaste veckan, vilket de flesta 

rapporterade resulterade i frustration. Osämjan var i 46,5 % av fallen mellan arbetsteamet och 

familjen till den de vårdade medan i 35,3 % av fallen var osämja inom arbetsteamet. Även 

Stone et al (18) har visat i en enkätstudie utförd på 2323 sjuksköterskor som arbetade inom 

intensivvård, att missnöjet med arbetsmiljön kan vara stort. 17 % av sjuksköterskorna uppgav 

att de ville lämna sitt arbete, och 52 % av dessa uppgav att orsaken just var 

arbetsförhållanden. Det sjuksköterskorna var mest missnöjda med var bristen på kontinuerlig 

vidareutbildning inom sitt yrke.  

Flera av sjuksköterskorna ansåg att det var positivt att ha förståelse för annan verksamhet, och 

att ökat samarbete med andra också gav flera sociala relationer. Shacklock och Brunetto (19) 

visade i en enkätstudie med 900 australiensiska sjuksköterskor att bland annat goda sociala 

relationer är en faktor av signifikant betydelse då det gäller sjuksköterskors inställning till att 

fortsätta inom professionen.  

Som nämnts tidigare finns det inte många studier av kombinationstjänstgöring inom hälso- 

och sjukvård enligt författarnas kännedom, men Wen-Hsien et al (20), lät 531 kinesisiska 

sjuksköterskor med erfarenhet av kombinationstjänstgöring svara på en enkät om sin 

arbetssituation. Studien visade att kombinationstjänstgöring hade en signifikant positiv effekt 

på både sjuksköterskornas tillfredsställelse angående sitt arbete, samt deras lojalitet till 

organisationen. Även Hallin och Danielsson (21) har i en svensk studie visat på att det finns 

intresse för kombinationstjänster, då anestesi- och operationssjuksköterskor i deras studie 
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önskade att de kunnat dela sin tjänstgöring mellan medicin- eller kirurgiavdelningar för att få 

mer patientkontakt.  

Enligt Hartman (13) är ett bekvämlighetsurval då man väljer de individer som är tillgängliga, 

exempelvis ur sin egen bekantskapskrets. Fördelen med bekvämlighetsurval är att det är en 

enkel metod att få tag på deltagare, men nackdelen är att urvalet inte alltid blir representativt, 

eftersom risken är stor för att deltagarna kan ha många gemensamma drag. Författarna ville så 

snabbt som möjligt komma i kontakt med eventuella deltagare, och kontaktade därför tre 

chefer på tre olika intensivvårdsavdelningar, där de visste att det förekom eller hade 

förekommit kombinationstjänstgöring i någon grad. Den deltagare som inte längre arbetade 

inom hälso- och sjukvård kontaktades direkt av en av författarna, då denne personligen kände 

deltagaren och visste att denne nyligen haft en rotationstjänst. Författarna såg inget fel i att 

använda sig av ett bekvämlighetsurval, då kombinationstjänstgöring inom vissa landsting inte 

är så vanligt förekommande och författarna snabbt ville få tag på deltagare. Man kan anta att 

samtliga deltagare i studien är positiva till kombinationstjänstgöring eftersom de själva valt att 

arbeta på detta sätt. Det faktum att vissa av deltagarna inte innehar organiserade 

kombinationstjänster utan delar sin tjänst som de själva finner lämpligt trots organisatoriska 

hinder, skulle kunna innebära att dessa deltagare är mer positivt inställda till 

kombinationstjänster än arbetstagare på platser där kombinationstjänst är ett krav för att få 

anställning. Vissa av deltagarna har heller inte roterat under så många år, och deras svar skulle 

kunna tänkas skilja sig åt om vi hade jämfört med arbetstagare som roterat under längre tid. 

Det faktum att flera av deltagarna också roterar mot just ambulanssjukvård i glesbygdsmiljö 

påverkar eventuellt resultatet. Om möjlighet hade funnits hade det varit intressant att få en 

mer blandad grupp av deltagare.   

Enligt Ryen (22) är det lämpligt att använda en intervjuguide då någon intervjuas. En 

intervjuguide syftar till att forma struktur i intervjun. Det kan vara fördelaktigt att spela in 

intervjuer med bandspelare så information inte riskerar att förloras. Genom att använda en 

bandinspelare får man som intervjuare också en chans att lyssna på sig själv och därmed 

kunna förbättra sin intervjuteknik till nästa tillfälle. I föreliggande studie ansåg författarna att 

intervju var den mest lämpliga insamlingsmetod för studien, eftersom de önskade att få ta del 

av så mycket information som möjligt kring det relevanta ämnet, men också ha möjlighet att 

ställa följdfrågor för att kunna fördjupa sig i vissa delar. Författarna utformade därför en 

intervjuguide (bilaga 4) där deltagarna ombads berätta om sina upplevelser och erfarenheter 

av rotationstjänstgöring i relation till fyra specifika områden; sig själv som individ, patienten, 
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arbetskamrater samt organisation/chef. Författarna delade upp intervjuerna mellan sig, och 

även om de fyra områdena diskuterades i varje intervju blev intervjuerna väldigt olika i både 

längd och innehåll. Intervjuerna tog mellan 25 och 45 minuter att genomföra. Enligt Ryen 

(22) är ett generellt råd att en kvalitativ intervju bör pågå i 1-2 timmar, för att inte bli alltför 

ytlig. Vissa deltagare pratade mer än andra, vilket gav väldigt mycket information. Författarna 

ansåg att de lättaste intervjuerna att utföra var de där deltagarna gärna pratade mycket själva. 

De intervjuerna upplevdes fylliga och samtalet var också mer lättflytande. Andra deltagare var 

mer fåordiga, och de intervjuerna upplevdes som svårare att genomföra eftersom det kräver 

mer teknik av intervjuaren. Det var i de fallen svårt att undvika ledande frågor, och det var 

ibland svårt att få mer ”kött på benen” om det specifika ämnet. I efterhand anser författarna att 

intervjuerna är den här studiens svaghet. Vi anser att vi skulle förberett oss mer kring de fyra 

områdena, och fått deltagarna att prata mer om sina känslor och tankar kring vissa specifika 

detaljer. Även om deltagarna har berättat i stort om alla fyra områden, har vi i efterhand insett 

att det fanns mer information som vi skulle kunna ha fått deltagarna att berätta mer om. Två 

av intervjuerna ägde rum i cafémiljö och detta skulle kunna ha inverkat på vad individen 

valde att berätta, men då intervjupersonerna själva ville träffas på detta sätt genomfördes 

intervjuerna ändå i denna miljö. 

Den kvalitativa innehållsanalysen fokuserar på tolkning av texter. Enligt Polit och Beck (23) 

är syftet med innehållsanalysen att organisera, bringa struktur och finna mening i den aktuella 

texten. Det kan vara ett svårt arbete då kvalitativ forskning oftast innebär stora textmängder 

som ska läsas om och om igen. Enligt Graneheim och Lundman (24) innebär den kvalitativa 

innehållsanalysen en balansgång, då det är omöjligt och inte heller önskvärt för forskaren att 

inte tillföra ett visst perspektiv till fenomenet som undersöks, samtidigt som forskaren måste 

låta texten tala för sig själv och inte implementera betydelser som inte finns där. En text 

innehåller alltid flera betydelser och det är forskarens kunskaper, erfarenheter och personliga 

historia som påverkar tolkningen. Författarna läste igenom samtliga intervjuer allteftersom de 

blev nedskrivna, men valde att analysera och koda de intervjuer de själva genomfört. Först 

därefter samarbetade författarna då de gemensamt hittade underkategorier och de slutliga 

kategorierna. Eventuellt har författarnas egna tolkningar påverkat hur texterna kodades, och 

om tid hade funnits anser författarna att det hade varit optimalt att tillsammans analysera 

samtliga intervjuer från början till slut.  
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Konklusion  

Resultatet i denna studie visar att specialistsjuksköterskor kan uppleva delad tjänstgöring 

mellan olika kliniker som positivt i flera bemärkelser. Resultatet är ej generaliserbart, men 

skulle kunna tänkas överförbart på mindre sjukhus i glesbygdsmiljö. Dels möjliggör den 

delade tjänstgöringen variation i arbetet vilket kan leda till att sjuksköterskan inte känner 

tristess i sitt arbete i samma utsträckning som tidigare, men inte minst leder den delade 

tjänstgöringen till bredare kompetens och en fortsatt kompetensutveckling hos den enskilde 

sjuksköterskan. Ökad förståelse för andra kliniker och andra klinikers arbetssätt kan 

underlätta arbetet och optimera vårdkedjan för patienten. Dock framkommer det i studien att 

det kräver ett engagemang från ledningen för att få organiserade kombinationstjänster att 

fungera optimalt för alla inblandade. Ur ett framtida perspektiv är detta kunskap som hälso- 

och sjukvårdsorganisationer skulle kunna använda som ett verktyg för att skapa mer attraktiva 

arbetsplatser. Det är möjligt att organiserade kombinationstjänster skulle kunna få 

sjuksköterskor att stanna under en längre tid på samma arbetsplats. Hälso- och sjukvården 

som organisation i Sverige kommer förmodligen att gå mot samma tänk som inom den 

amerikanska hälso- och sjukvården, där så kallade certifierade Magnet Hospitals utvecklats 

för att skapa attraktiva arbetsplatser med goda omvårdnadsresultat. För att skapa en attraktiv 

arbetsplats med högkvalificerad personal, behövs också att organisationen lyssnar på 

personalen och dess önskemål om vad som gör en arbetsplats attraktiv. Organiserade 

kombinationstjänster skulle kunna utvecklas som en del i detta.  

Eftersom det inte finns många studier inom detta område vore det enligt författarna intressant 

om något sjukhus i framtiden utförde ett projektarbete för att ordentligt utvärdera för- och 

nackdelar med kombinationstjänster inom hälso- och sjukvård.  
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Vill du medverka i en studie om rotationstjänstgöring? 

Vi söker specialistsjuksköterskor (i första hand inom intensivvård), som har 

erfarenhet av att regelbundet arbeta (eller har arbetat) mot ett annat 

specialistområde eller annan klinik.  

Studien utförs inom ramen för specialistsjuksköterskeprogrammet mot 

intensivvård, Institutionen för omvårdnad, Umeå Universitet. 

Vi är intresserade av att intervjua dig för att ta del av dina erfarenheter om 

rotationstjänstgöring. Deltagandet i studien är helt frivilligt och din identitet 

kommer att förbli anonym. Du kan närsomhelst välja att avbryta din medverkan.  

Om du är intresserad av att medverka i studien, kontakta oss för närmare 

information. 

 

Alexandra Morén, Östersund.     

alexandra.moren@hotmail.com 

073-06 16 046 

 

Maria Edlund, Sollefteå. 

kockskoterska@hotmail.com 

070-31 08 802 

 

Ansvarig handledare för studien är universitetsadjunkt Susann Backteman 

Erlandson som kan nås på telefonnummer 090-78 69 859. 

 

 

 

 

mailto:alexandra.moren@hotmail.com
mailto:kockskoterska@hotmail.com
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Samtycke till att medverka i studien Rotationstjänstgöring 

 

Du har tackat ja till att medverka i en studie där vi kommer att intervjua dig 

angående din rotation mellan olika kliniker. Denna information är till för dig och 

du kan spara den ifall du vill komma i kontakt med oss. 

Ditt deltagande är helt frivilligt och din identitet kommer inte att avslöjas i 

studien. Om du bett om att få bli intervjuad på din egen arbetsplats har vi sett till 

att vi har din arbetsgivares godkännande för detta.  

Du kan närsomhelst under intervjun avbryta ditt deltagande. Om du efter 

intervjun ångrar ditt deltagande kontaktar du någon av oss, så raderar vi din 

insats från studien. Du måste dock kontakta oss före tisdagen den 31 december 

för att vi ska kunna göra detta.  

 

Vid frågor, kontakta:  

Maria Edlund 070-3108802                           Alexandra Morén 073-0616046 

kockskoterska@hotmail.com                        alexandra.moren@hotmail.com 

 

Ansvarig för studien är universitetsadjunkt Susann Backteman Erlandson som 

kan nås på 090-7869859. 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………… 

Den deltagandes namnunderskrift samt datum åååå-mm-dd 

mailto:kockskoterska@hotmail.com
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Umeå universitet, 901 87 Umeå 
Institutionen för omvårdnad 
Telefon: 090-786 9859. Mobnr.073-1519646 
E-post:susann.backteman@nurs.umu.se 

Intyg 
2013-11-12 
 

 

Till verksamhetsansvarig för 

……………………………………………………………………….(arbetsplats) 

Ansökan om tillstånd för att genomföra intervju med aktuell personal:  

Självständigt arbete, 15 hp som utförs inom ramen för Specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning mot intensivvård, 60 hp ;  

Trolig titel på arbetet: 

Rotationstjänstgöring eller kombinationstjänst. 
 
Studiens syfte: 

Studien kommer att syfta till att undersöka intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av 

rotationstjänstgöring. Ser de några fördelar eller nackdelar med att tjänstgöra på två ställen? 

Intensivvårdssjuksköterskans upplevelser kommer att granskas och sammanställas. Deltagandet är 

frivilligt och anonymt i vår magisteruppsats. Deltagarna kommer att närsomhelst kunna dra sig ur 

undersökningen, fram till v 2 2014, då sammanställt material skickas för bedömning till examinator.  

Undersökningen kommer att ske genom intervjuer, och då kan det tänkas att vi för att kunna 

genomföra intervjuerna behöver få låna ett rum hos er, önskar vi ert tillstånd för detta. 

Utförare: Två sjuksköterskor som vidarutbildar sig till intensivvårdsjuksköterskor. Båda har flerårig 

erfarenhet av akutsjukvård. Alexandra hemmahörande i Östersund och Maria hemmahörande i 

Nyland/Kramfors kommun. 

Med vänlig hälsning 

 

Maria Edlund   Alexandra Morén  Handledare 

Susann Backteman-Erlanson 

  

Sjuksköterska  Sjuksköterska  Univ.adjunkt  

  
070-3108802  073-0616046  Inst.för omv.  

    Umeå universitet  
 

Kan tillstånd ges för att genomföra studien? Svar  Ja Nej 

Datum ……….. Namnteckning:……………………………………………..
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Intervjuguide. 

 

Hur påverkar rotationstjänstgöringen dig som individ? 

Hur tror du rotationstjänsten påverkar ”dina” patienter? 

Gärna ge exempel. 

Hur tror du rotationstjänsten påverkar dina arbetskamrater/arbetsgruppen?  

Hur tror du rotationstjänsten upplevs av din chef/arbetsgivare? 

 

Bakgrund. 

Ålder? Kön? 

Utbildning: När blev du klar ssk? Vubb(ar) klar år?  

Arbete: Vilka enheter varierar du emellan? 

Hur har du jobbat, procent på varje ställe eller ”hoppat” in vid behov? 

Hur länge har du gjort det?  

Känslor för att fortsätta/utveckla rotationstjänstgöringen? 

 

 

Hur menar du då? 

Kan du utveckla? 

Kan du ge exempel? 

Minns du någon händelse? 

Konkreta patientfall? 

 


