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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: I Stockholmsregionen råder det en brist på intensivvårdssjuksköterskor. En orsak är 

hög personalomsättning där många intensivvårdssjuksköterskor lämnar intensivvården inom två 

år efter anställning på grund av hög arbetsbörda, otillfredsställande lön eller bristande 

möjligheter till kompetensutveckling. Arbetsgivare som uppmuntrar till kompetensutveckling får 

fler intensivvårdssjuksköterskor att stanna kvar inom intensivvården även om arbetsbördan är 

hög. 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka vad intensivvårdssjuksköterskorna anser om 

arbetsväxling som kompetenshöjande intervention. 

Metod: Studiedesignen var kvalitativ och som metod har fokusgruppsintervjuer använts. 

Materialet har analyserats med hjälp av kvalitativ manifest innehållsanalys. 

Resultat: Studiens huvudresultat var deltagarna ansåg att arbetsväxling fungerar som 

kompetenshöjande intervention. Resultatanalysen utkristalliserade totalt fem teman: 

arbetsväxlings inverkan på kompetensen, arbetsväxlings inverkan på individen, arbetsväxlings 

ömsesidiga påverkan mellan avdelningar, arbetsväxling som kvarhållande åtgärd och anledning 

att stanna kvar inom intensivvård. 

Slutsats: Studien visade på att intensivvårdssjuksköterskan anser att arbetsväxling är en 

kompetenshöjande åtgärd för intensivvårdssjuksköterskan. Det är dock oklart om det är något 

som får intensivvårdssjuksköterskor att stanna kvar inom intensivvården. 

Klinisk betydelse: Vårdadministrationen har fått en antydan om att arbetsväxling höjer 

kompetensen för de anställda inom intensivvården. 

 

Nyckelord: arbetsväxling, kompetensutveckling, intensivvårdssjuksköterska, 

personalomsättning 



ABSTRACT 

Background: The Stockholm area has a shortage of intensive care nurses. A main reason for 

this is the high staff turnover where many intensive care nurses leave their employment within 

two years. This is related by high workload, unsatisfactory pay and insufficient opportunity to 

raise the level of competence. Employers that promote actions which could raise the level of 

competence would get more intensive care nurses to stay within the intensive care unit even 

though the workload would be high. 

Aim: The aim of this study is to investigate what intensive care nurses view regarding job 

rotation as an intervention to raise the level of competence. 

Method: Two focus groups interviews were used to collect the data. The data was analysed by a 

qualitative manifest content analysis. 

Result: The result shows that the participants considered that job rotation works as an 

intervention to raise the level of competence. During the analysis five themes were found: the 

impact of job rotations on the competence, the impact of job rotations on the individual, the 

mutual impact of job rotations between departments, job rotation as a retention measure and 

reasons to remain in the intensive care. 

Discussion: This study has shown that intensive care nurses think that job rotation is an 

intervention to raise the level of competence in intensive care nurses. It is although unclear 

whether job rotation will keep intensive care nurses within the intensive care. 

Clinical significance: The care administration has been given a hint that job rotation increases 

the level of competence for the employers in intensive care. 

 

Keywords: Job rotation, competence development, intensive care nurse, staff turnover 
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INLEDNING 

Forskning visar att intensivvårdssjuksköterskor inte blir kvar på sin arbetsplats i samma 

utsträckning som tidigare vilket kan bero på en ökad arbetsbörda med sämre 

arbetsförhållanden. Denna omsättning dränerar intensivvården på kunskap, erfarenhet 

och resurser. Inskolning av ny personal tar tid, kraft och pengar från verksamheten. Att 

erfarenhet och kompetens försvinner från intensivvården får konsekvensen att 

patientsäkerheten hotas. Bristen på intensivvårdssjuksköterskor är således ett 

övergripande problem för Stockholms läns landsting. Som blivande 

intensivvårdssjuksköterska känns det angeläget att studera vilka faktorer som får 

sjuksköterskor att lämna intensivvården samt vilka faktorer som får dem att stanna 

kvar. 
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BAKGRUND 

Intensivvårdssjuksköterskan  

Intensivvårdssjuksköterskan (IVA-sjuksköterskan), även kallad specialistsjuksköterska 

inom intensivvård, är en legitimerad sjuksköterska som genomgått 

specialistsjuksköterskeprogram med intensivvårdsinriktning. För akut eller kritiskt 

sjuka människor skall IVA-sjuksköterskan kunna erbjuda specifik omvårdnad 

(Gulbrandsen & Stubberud, 2009). Även de närstående skall inbegripas i omvårdnaden 

(SFS 1993:100). Gulbrandsen och Stubberud (2009) menar att då intensivvården 

inkluderar allt mer tekniska hjälpmedel balanserar den mellan de två motpolerna 

teknologi och människa. Patientens behandlingsresultat är med andra ord beroende av 

kvaliteten på den medicinska behandlingen och omvårdnaden. IVA-sjuksköterskan 

förväntas besitta den nödvändiga kompetens som behövs för att kunna agera korrekt i 

förhållande till vad situationen och patientens behov kräver. 

Kompetens  

Verksamhetschefens ansvar omfattar ”att personalens kompetens upprätthålls genom 

adekvata vidareutbildningsinsatser” enligt Socialstyrelsens allmänna råd (1997:8). 

Sjuksköterskeyrket har, under en kort period, gått från att vara ett hantverkaryrke till att 

vara en akademisk vetenskap. Den enskilda sjuksköterskan socialiserades förut in i 

yrket genom att ”gå som lärling” hos en erfaren sjuksköterska. När lärlingstiden var slut 

antogs sjuksköterskan därmed blivit kompetent. Lärlingssystemet upphörde, yrket 

akademiserades och det blev tydligt att sjuksköterskans kompetens måste definieras 

(Cowan, Norman & Coopamah, 2005). Flera studier (Watson, Stimpson, Topping & 

Porock, 2002; Cowan et al., 2005; Meretoja, Isoaho & Leino-Kilpi, 2004; Ääri, Tarja & 

Helena, 2008) har försökt klarlägga begreppet och definiera sjuksköterskans kompetens 

men ännu saknas konsensus. Socialstyrelsen (2005) definierar kompetens som 

”Förmåga och vilja att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskap och färdighet” 

(s.7). 

 

Inom beteendevetenskapen antogs kompetens innebära en integrerad funktion av 

kognitiv, affektiv och psykomotoriskt ”handlande” (Del Bueno, Weeks & Brown-

Stewart, 1987). Definitionen kritiserades dock för att den gav en förenklad och 

fragmenterad bild av kompetensen (Gonczi, 1994). En vidare definition menade att 
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kompetens, även sjuksköterskans, innebar en bred generisk förmåga och det 

karaktäristiska hos en person (Elliot, 1991). Även denna definition kritiserades då den 

antog att kompetensen alltid var applicerbar oavsett omgivande kontext (Manley & 

Garbett, 2000). Ett mer holistisk och kontextspecifikt angreppssätt framställdes vid 

millenniumskiftet. Detta innebar att kompetens uppnåddes genom en process där 

kunskap och skicklighet kombineras med de attityder och värderingar som krävdes i en 

given situation för att kunna uppnå en förutbestämd nivå (Ramritu & Barnard, 2001). 

Halldorsdottir (1997) menade att sjuksköterskans kompetens uttrycks genom att man 

ökade kunskapen hos andra människor, byggde relationer, underlättade 

kunskapsutveckling, gjorde kliniska bedömningar och vidtog åtgärder för människors 

räkning. 

 

En ofta refererad forskare när det gäller sjuksköterskans kompetens är Patricia Benner 

som delade in kompetensen i olika domäner. Inom en och samma domän hamnade de 

kluster som hade liknande intentioner, funktioner och meningar. Benners domäner var: 

en hjälpande roll, undervisning/coachning, diagnosticerande funktioner, hantering av 

olika situationer, terapeutiska interventioner, säkerställd kvalitet och arbetsroll (Benner, 

1993). Cowan, Norman och Coopamah (2005) påpekade dock att det var oklart om 

Benners definition kunde appliceras inom alla typer av sjuksköterskekompetenser 

eftersom studierna i huvudsak gjordes på akutvårdssjuksköterskor. 

 

Ääri, Tarja och Helena (2008) delade in IVA-sjuksköterskans kompetens i de två 

domänerna klinisk och professionell kompetens. Domänen klinisk kompetens bestod av 

subdomänerna: omvårdnadsprinciper, kliniska riktlinjer och omvårdnadsinterventioner. 

Domänen professionell kompetens delades in i subdomänerna: etiskt förhållningsätt, 

beslutfattande, arbetsutveckling och lagarbete. Lindberg (2006) ansåg att en kompetent 

IVA-sjuksköterska var en person som kunde samarbeta, förstå situationen hon hamnar i 

och kan därefter arbeta effektivt och korrekt. Om arbetsmiljön var stödjande och 

tillåtande ökades kompetensen inom arbetsgruppen. 

Personalomsättning 

Att kliniskt verksamma sjuksköterskor slutar är inte ett nytt problem utan har funnits i 

många år och situationen i Sverige är inte heller unik. I en svensk arbetsrapport från 

2008 funderade 10 % av nyutbildade sjuksköterskor på att byta yrke och 50 % 
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upplevde yrket som mycket stressande och de kände sig utslitna på grund arbetet 

(Rudman, Schüldt-Håård & Gustavsson, 2008). 

 

I en enkätstudie med 352 amerikanska sjuksköterskor visade det sig att omkring 30 % 

lämnat sitt första arbete inom ett år och 57 % avgick efter två år. Hos de nyutbildade 

sjuksköterskorna märktes en hög stressnivå, stor del övertidsarbete och låg 

personaltäthet. Majoriteten av de nyutbildade sjuksköterskorna kände ett förtroende för 

cheferna på avdelningsnivå men inte högre upp. Den främsta anledningen till att 

sjuksköterskorna slutade sitt arbete var för att de oroade sig för patientsäkerheten och 

arbetsmiljön. En dålig arbetsmiljö med en hotad patientsäkerhet ledde till att det fanns 

en dubbelt så hög sannolikhet att sjuksköterskan sade upp sig (Bowles & Candela, 

2005). I en studie där flera europeiska länder ingick fann de att orsakerna till att 

sjuksköterskor ville sluta var på grund av dålig arbetsmiljö, dåliga arbetsförhållanden 

samt personliga och ekonomiska skäl. I Sverige var otillräcklig lön och bristen på 

kompetensutveckling den främsta anledningen till att sjuksköterskor avslutade sin tjänst 

(Wittenberg, Kuemmerling & Simon, 2005). Att sjuksköterskor lämnar sitt arbete är 

inte endast av ondo; det kan vara bra då en sjuksköterska kan visa sig vara mer lämpad 

för en annan arbetsplats än den nuvarande (Jovanovic, 1979). Dock kan kostnaden för 

att ersätta en sjuksköterska hamna på omkring en halv miljon svenska kronor enligt en 

amerikansk studie (Jones, 2005). 

Personalomsättning bland intensivvårdssjuksköterskor 

Hög personalomsättningen är vanligt bland IVA-sjuksköterskor precis som hos 

sjuksköterskor. Walther och Wickerts (2004) påpekade att Stockholmsregionen har 

flest invånare i hela Sverige men samtidigt förfogar denna region över det lägsta antalet 

IVA-platser per invånare. Två av anledningarna till detta var dels brist på IVA-

sjuksköterskor och dels en stor omsättning på IVA-sjuksköterskor (Carlsson & Wallin, 

2004). Även om antalet platser bedömdes räcka för invånarantalet kunde dessa IVA-

platser inte bemannas på grund av personalbrist (Essén & Öhlén, 2003). Bristen på 

IVA-sjuksköterskor är inte ett nationellt isolerat problem utan är även uppmärksammat 

i USA som delvis beror på att IVA-sjuksköterskor lämnar sitt arbete i förtid (Sanford, 

1987). Av 2323 IVA-sjuksköterskor som tillfrågades i en studie från USA hade 

omkring 17 % en vilja att sluta sitt arbete inom ett år efter anställning. Av dessa 

rapporterade mer än hälften en dålig arbetsmiljö som orsak (Stone et al., 2006). Andra 
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anledningar till att IVA-sjuksköterskor lämnade sitt arbete var otillräckliga resurser och 

en negativ bild av ledningen samt att det alltid fanns en överhängande stress (Foglia, 

Grassley & Zeigler, 2010). IVA-sjuksköterskor som arbetat kortare tid var mera 

angelägna att lämna arbetet än de som har arbetat en längre (Lai et al., 2008; Stone et 

al., 2006). 

 

Orsaker till en högre omsättning av personal kunde till stor del bero på att IVA-

sjuksköterskor var otillfredsställda (Lai et al., 2008; Foglia et al., 2010). Ett av de bästa 

sätten att förutse personalomsättning var att bedöma arbetstillfredsställelsen hos 

sjuksköterskorna (Shader, Broome, Broome, West & Nash, 2001). De sjuksköterskor 

som planerade att byta arbete hade oftare sämre sömnkvalitet, oftare depressiva 

perioder och ett sämre hälsostatus. Stora omsättningar inom personalgrupper 

resulterade i mer sjukfrånvaro, fler mentala hälsoproblem samt en högre avsikt att säga 

upp sig (Lai et al., 2008). För knappt 20 år sedan var det vanligare att de nyutbildade 

IVA-sjuksköterskorna hade arbetat många år som grundutbildad sjuksköterska på 

vårdavdelning. De senaste åren har det blivit vanligare att nyutbildade IVA-

sjuksköterskor har gått direkt från grundutbildning till specialistutbildning (Carlsson & 

Wallin, 2004). 

Åtgärder för att motverka personalomsättningen 

IVA-sjuksköterskorna vill fördjupa sin kompetens. Arbetets art kräver att IVA-

sjuksköterskan ständigt lär sig nytt, vill gå interna, externa och 

fördjupningsutbildningar (Carlsson & Wallin, 2008). Tidigare studier (Arnetz, 

Pettersson, Arnetz & Magnusson, 1994; Arnetz, 1999) visade att sjuksköterskor stannar 

kvar i klinisk verksamhet om de bland annat fick möjlighet till kompetensutveckling. 

Denna företeelse är fortfarande aktuell (Istomina et al., 2011). I England kom Shield 

och Ward (2001) fram till att om sjuksköterskan var tillfredställd på jobbet skulle hon 

komma att stanna kvar på samma arbete i högre grad än om hon inte var det, vilket var 

den största faktorn till att sjuksköterskan slutade sin tjänst. Det enskilt bästa sättet att 

hindra sjuksköterskor från att säga upp sig kunde vara att höja lönen för dem. Dock 

ansågs det vara en kombination av att ge sjuksköterskor möjlighet till avancemang och 

samtidigt minska arbetsbördan som hade störst effekt för att motverka flytt (a.a.). 

Shields och Ward (2001) menade också på att unga och personer av annan etnisk 
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bakgrund skulle ges speciell uppmärksamhet då de visat sig att dessa var speciellt 

utsatta för att känna sig otillfredsställda inom arbetet (a.a.). 

 

För att IVA-sjuksköterskorna skulle stanna kvar krävdes det ett ledarskap där 

interventioner infördes som byggde upp en stimulerande arbetsmiljö. Detta i sin tur var 

till fördel för sjuksköterskorna som troligen då kunde ge bättre vård för anhöriga och 

närstående (Foglia et al., 2010). Tidigare var missnöje med arbetsledningen en 

anledning till att säga upp sig. Detta missnöje har försvunnit och IVA-sjuksköterskorna 

har på senare tid fått en mer positiv syn på arbetsledningen och det sågs inte längre som 

ett skäl att sluta som IVA-sjuksköterska (Carlsson & Wallin, 2008). I en studie av 

Kooker och Kamikawa (2010) genomfördes ett utbildningsprogram som bestod av att 

de nyanställda IVA-sjuksköterskorna fick personlig och kulturell utveckling. Även 

övningar på att arbeta i team och leda grupper ingick i programmet. Detta i ett led för 

att minska uppsägningar hos personalen. Med hjälp av utbildningsprogrammet lyckades 

de minska uppsägningarna med 23 % samtidigt som sjukskrivningar sjönk med 80 %. 

När IVA-sjuksköterskorna fick personalstöd och undervisningsmöjligheter för att nå 

sina mål kunde de ge den bästa möjliga vården (a.a.). Av fyra intervjuade IVA-

sjuksköterskor rapporterade tre av dem att om de inte fick arbetsväxla skulle de troligen 

söka sig vidare till en annan IVA-avdelning (Richardson, Douglas, Shuttler & Hagland, 

2003). 

Arbetsväxling 

När ett arbetsväxlingsprogram genomfördes vid ett amerikanskt sjukhus mellan en 

akutmottagning och IVA-avdelning fann man att 29 av 30 i personalen kände att det 

hade förbättrat relationerna mellan avdelningarna. Alla deltagare kände sig säkrare i sin 

yrkesroll och mer bekväm med att sköta kritiskt sjuka patienter (Beckman et al., 2008). 

 

I studien av Richardson et al. (2003) intervjuades tre IVA-sjuksköterskor som hade 

deltagit i arbetsväxling. De kom fram till att värdet med växlingen var att man kunde 

överföra kunskap och färdigheter mellan IVA-avdelningar. Efter utbytet kunde de 

hjälpa till vid stunder av personalbrist och förhållandet mellan avdelningarna 

förbättrades. Personalen kunde jämföra praktiska utförande av olika moment och 

protokoll, det gav även en ökad stimulans och motivation samt skapade nätverk inom 

avdelningarna (a.a.). Arbetsväxling kan då vara ett sätt för vården att bibehålla sin 
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personal. Medarbetaren kan få ökad motivation att stanna kvar inom intensivvården 

genom att möta nya diagnosgrupper och därmed få breddad kompetens samt utbyte av 

erfarenheter och rutiner. Detta utvecklar den egna verksamheten och därmed stärks 

även patientsäkerheten. Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling (AFS 1998:1), 4 

§, menar på att arbetsväxling kan användas för att förbygga risken för ohälsa vid 

ensidigt och upprepat arbete, vilket intensivvård kan tänkas vara efter att ha arbetat 

länge på samma arbetsplats. Tidigare har det funnits ett arbetsväxlingsprogram mellan 

IVA-sjuksköterskor på två IVA-avdelningar i Mellansverige, vilket sjuksköterskorna 

var nöjda med. Dock skedde det ingen utvärdering av detta program. 
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PROBLEMFORMULERING 

IVA-sjuksköterskor stannar en kort tid på sin arbetsplats vilket leder till urholkning av 

kunskap och en minskning av kvalitet i vården. Konsekvensen blir en lägre 

personaltäthet och en brist på IVA-sjuksköterskor som kan bemanna alla tillgängliga 

IVA-platser. Dessutom ökar arbetsbördan för den individuella IVA-sjuksköterskan och 

arbetstillfredsställelsen minskar vilket gör att ännu färre vill stanna kvar inom 

intensivvården. För att hålla IVA-sjuksköterskan kvar inom intensivvård krävs det att 

arbetsledningen aktivt agerar för att skapa en attraktiv och stimulerande arbetsmiljö där 

det finns en möjlighet till kompetensutveckling. 

SYFTE 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka vad IVA-sjuksköterskor anser om 

arbetsväxling som kompetenshöjande intervention. 
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METOD 

Design 

Studiedesignen var i form av empirisk kvalitativ metod där semistrukturerade 

fokusgruppsintervjuer genomfördes. Manifest innehållsanalys efter inspiration av 

Graneheim och Lundman (2004)  användes för datamaterialet.  

Urval 

Två fokusgruppsintervjuer genomfördes där urvalet skedde strategiskt. Samtliga 

deltagare var anställda på de två avdelningarna, vid ett mellansvenskt sjukhus, där 

undersökningarna ägde rum. Enda inklusionskriteriet var att de skulle ha arbetet minst 

tre år som IVA-sjuksköterska. En gatekeeper på respektive avdelning ansvarade för att 

välja ut lämpliga deltagare och även bjuda in dessa till medverkan, vilket gjordes 

genom ett e-postutskick (bilaga 1). Gatekeepern valde också lämpligt tillfälle för 

undersökningen. Allt för att verksamheten inte skulle störas. I båda fallen gjordes 

undersökningen i samband med skiftbytet mellan dag och kvällspersonal. Således 

styrdes gatekeeperns urval, av lämpliga medverkande, utifrån vilka som tjänstgjorde 

under de två aktuella arbetsskiftena vid vald dag. Vid det ena undersökningstillfället var 

det avgående personal som medverkade medan vid det andra var det personal som 

skulle påbörja sitt arbetspass. Undersökningarna gjordes i avdelningens/klinikens 

bibliotek. 

 

I den ena gruppen deltog alla sex inbjudna medan i den andra deltog fem av sex 

inbjudna; den sjätte personen uteblev på grund av förhinder. I de båda grupperna hade 

ingen IVA-sjuksköterska arbetat mindre än tre år inom intensivvård. De flesta i den ena 

gruppen hade arbetat mellan tre till fem år medan i den andra hade ingen färre än fem 

arbetade år. Så gott som samtliga medverkande hade minst ett 

sidouppdrag/ansvarsområde där det stora flertalet hade fler än ett. Ungefär en tredjedel 

hade fler än två. Det var dels patientnära ämnen och dels personalnära såsom 

vårdledare, personalplanering. Några medverkande hade ansvar för ämnen som var 

både patient- och personalnära. 
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Datainsamlingsmetod 

Som en del av förberedelsen hade vissa frågor utarbetats (bilaga 2), detta för att hålla 

diskussionen inom ämnet. Frågorna grundades på studiens syfte men innehöll även stöd 

så att presentation, inledning, diskussion och avslutning hängde ihop så naturligt som 

möjligt (Bryman, 2011; Wibeck, 2010). Därefter utfördes en testfokusgruppsintervju 

som förberedelse inför själva undersökningarna (Kvale, 2009; Morgan, 1996) 

 

Undersökningen började med att författarna presenterade ramarna, 

förhållningsreglerna, för själva fokusgruppsintervjun det vill säga: att endast författarna 

har tillgång till inspelningen och dess transkribering, att moderatorn och observatören 

ser till att gruppen inte avviker från ämnet men deltar ej i diskussionen, att inte avbryta 

den som har ordet, att inte nicka utan istället säga jag håller med, att säga det man 

tycker eller känner och att totalt beräknad tidsåtgång är ungefär 60 minuter (Bryman, 

2011). 

 

Intervjuerna spelades in på band. Den av undersökarna som var moderator vid det 

första tillfället var observatör vid det andra tillfället och vice versa. 

Dataanalys 

 Som analysmetod användes kvalitativ manifest innehållsanalys med inspiration av 

Graneheim och Lundman (2004). Det inspelade materialet transkriberades av 

respektive moderator ordagrant och exkluderade ej meningsbärande orala uttryck. Den 

slutgiltiga transkriberingen verifierades sedan av observatören. Därefter behandlades de 

två fokusgruppsintervjuerna som ett analysmaterial. Meningsbärande sekvenser 

identifierades, kopierades över från original transkriberingen och klistrades sedan in i 

nya dokument och tabellerades (Bryman, 2011). Därefter gjordes kondensering av de 

meningsbärande sekvenserna, i de nya dokumenten, varvid ett antal koder 

utkristalliserades. Denna process gjordes enskilt parallellt av författarna för att sedan 

jämföra varandras utkristalliserade koder. De sista stegen i analysen var att författarna, 

var för sig, återigen gick igenom originaltexten för att hitta kategorier, vilka delades in i 

fördelar eller nackdelar, och huvudkategorier (tabell 1).  
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Tabell 1: Exempel på analysprocessen 

Meningsenhet Kod Kategori 

(Fördelar/Nackdelar) 

Huvudkategori 

"en anledning för att söka till 

arbetsväxling skulle vara för att jag 

är nyfiken på deras patientklientel, 

hur det är att jobba med den typen 

av patienter”  

Nyfikenhet Arbetsväxling som 

nytändning  

Kvarhållande 

åtgärd 

"Och man är lite socialt borta från 

avdelningen, avdelningens 

aktiviteter, arbetskompisar, vad 

som har hänt där, det känns lite 

ensamt där." 

Socialt 

isolerad 

Känner sig isolerad 

från hemavdelningen  

Inverkan på 

individen 
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ETISKA ASPEKTER 

Studien har godkänts av Röda Kortets Högskola samt berörda verksamhetschefer. Även 

om studiens idé kom ifrån verksamheten tros det inte ha påverkat deltagarnas 

benägenhet att deltaga då arbetsväxling ses som en möjlighet. Erfarenheten av 

fokusgrupp som metod, menar Obert och Forsell (2008), är att människor vill vara med 

och påverka sin egen situation om de får möjlighet till det. Studien har arbetat efter 

Vetenskapsrådets (2002) fyra etiska principer. Deltagarna fick i förväg information om 

studiens syfte via ett e-postutskick, därmed följdes informationskravet. Att medverkan 

var frivilligt framgick i den skriftliga informationen. Om deltagare inte ville medverka 

behövde de inte närvara vid själva undersökningen och deltagare kunde alternativt 

avvika när som helst, samtyckeskravet uppnåddes likaledes. Eftersom ingen annan än 

författarna fick tillgång till råmaterialet och att ingen data kunde knytas till en enskild 

person garanterades konfidentialitetskravet. Undersökningen behandlade ej några 

känsliga personuppgifter och datan användes endast till forskningssyftet så slutligen 

kunde studien uppfylla nyttjandekravet (a.a.). 
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RESULTAT 

Totalt framkom 43 koder i analysen vilka sedan resulterade i fem huvudkategorier 

innehållandes 11 fördelar och fem nackdelar (tabell 2). 

 

Tabell 2. Analysresultat (fördelar och nackdelar inom respektive huvudkategori) 

Huvudkategori Fördelar Nackdelar 

Inverkan på kompetensen 

inom avdelningen 

Kompetenshöjande för 

avdelningen 

Avdelningens kompetens minskar  

Höja kompetensen genom att se 

nya patientgrupper 

Inverkan på individen Individuell utveckling Inget för den stressade och 

utarbetade IVA-sjuksköterskan  

En vilja för att arbetsväxla Känner sig isolerad från 

hemavdelningen 

Känner ett ökat intresse för 

hemavdelningen 

För få som arbetsväxlar för att få 

igenom förändringar 

Arbetsväxlaren stannar kvar på 

utbytesavdelningen 

Den ömsesidiga påverkan 

mellan avdelningar  

Lära sig andra metoder och 

rutiner 

 

Kvarhållande åtgärd Arbetsväxling ger en nytändning 

inom intensivvård 

Arbetsväxling fungerar ej som 

kvarhållande åtgärd 

Arbetsväxling ger ett utökat 

ansvar 

Varför stanna kvar inom 

intensivvård 

Bra arbetsmiljö  

Arbetsgivarens satsar på 

personalen 

 

Inverkan på kompetensen 

Det som har framkommit under analysen av fokusgruppsintervjuerna var att alla 

deltagare fann arbetsväxling positivt i det stora hela. En av deltagarna uttryckte sig att  

Arbetsväxling som kompetenshöjande åtgärd för intensivvårdssjuksköterskor, det 

tycker jag verkar väldigt bra, det tycker jag man skall satsa mer på. 

 

I detta höll flera av deltagarna med. En annan uttryckte det: 

Därför jag tror att det för mig skulle vara det bästa sättet att öka och bredda min 

kompetens mycket, jag tror att det skulle ge mig mycket mer än att gå någon teoretisk 

fördjupningskurs inom neurointensivvård eller thoraxintensivvård. 
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Så gott som alla deltagarna ville medverka i någon form av arbetsväxling men de hade 

olika uppfattningar om formerna för arbetsväxling framförallt när det gäller lämplig 

tidslängd och målsättning med arbetsväxling.  

Det är beroende på vad man vill ha för mål med det hela. 

 

En sak som uppmärksammades var att efter att någon hade genomgått arbetsväxling var 

de en tillgång till avdelningen. En av deltagarna berättade om en kollega som hade 

arbetsväxlat på en neurologisk IVA-avdelning och kunde vara behjälplig vid tillfällen 

när avdelningen hade patienter med neurologiska skador. På så sätt fick de del av hans 

kunskap samtidigt som han fick träna på sin. Andra deltagare uttrycket att det var en 

fördel att ha en i personalen med en annan specialistkompetens än hemavdelningens. 

 

Deltagarna ansåg emellertid att hemavdelningen kunde tappa kompetens när de 

medarbetare som påbörjat arbetsväxling inte är tillgängliga för en tid framåt. Den 

mottagande avdelningen kunde få en ökad belastning och även tappa i kompetens ett 

tag i och med att den nya medarbetaren skall tas hand om samt skall efter en kort 

inskolningstid kunna fungera självständigt. 

[…] det tar ganska mycket krafter också att skola in ... och det kräver sin man eller 

kvinna […]. 

 

Vad gäller olika specialiteter var deltagarna intresserad av att arbetsväxla inom barn-, 

neuro-, thorax-, brännskade-, hjärt- och allmänintensivvård. Övriga intressanta ämnen 

var neurologisk rehabilitering och mag/tarmavdelning. Tiden som deltagarna tyckte 

passa för arbetsväxling varierade mellan tre månader till ett år. 

 

Inverkan på individen 

Deltagare ansåg att arbetsväxling kunde leda till en nytändning för den personal som 

hade fastnat i gamla vanor vilket skulle kunna leda till att hemavdelningen uppskattades 

mera.  

[…] jag tror han sa det att det var jättebra där men fasen så bra här, man ser den här 

avdelningen med nya ögon när man kommer tillbaka. 

 

Vissa såg arbetsväxling som en unik chans att få lära sig om en annan specialitet utan 

att behöva lämna den egna avdelningen. Medarbetarna kände att arbetsgivaren 

stimulerar dem till att höja sin kompetens. 
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En nackdel som togs upp var att de som är med i arbetsväxlingsprogrammet var för få 

till antalet för att kunna genomföra stora förändringar efter avslutat program. De 

återvänder till sin hemavdelning med nya insikter, kunskaper, inspiration och idéer men 

faller tillbaka i gammalt mönster då de märker att de inte får gehör för sina 

förbättringsförslag. 

Det är väl om man kommer på och blir jätteinspirerad av den andra avdelningen, när 

man kommer tillbaka, ja nu har jag hittat lösningar, nu kan vi göra den här grejen på 

det här smarta sättet, alla andra bara, nej ingen lust, nej jag vill inte förändra. 

 

En risk som konstaterades var om arbetsväxlaren tycker att den andra avdelningen var 

bättre och därmed byter arbetsplats till den nya avdelningen efter genomförd 

arbetsväxling. Det sågs även en risk i att arbetsväxling kan vara ett onödigt och kanske 

orättvist sätt att använda resurserna på. 

Dom hade nog bytt förr eller senare. 

 

[…] man inte ska ge belöning för att man är less […]. 

 

Vidare framkom att medarbetaren som arbetsväxlar riskerar att bli socialt isolerad på 

arbetsplatsen. Det skulle ta ett tag innan den nya medarbetaren blev en del av nya 

avdelningen samt om det vore värt mödan eftersom det var en ganska kort period. 

Dessutom missar arbetsväxlaren hemavdelningens aktiviteter både de rent 

arbetsrelaterade men även sociala. Arbetsväxlaren uppdateras inte heller på 

hemavdelningens nyheter. 

[…] det var inte bra för att man blev bortglömd när man var där, jag fick inte gå på 

några utbildningar, interna utbildningar här, utbildningsdagar och aktiviteter och när 

jag var här blev jag bortglömd där borta också. 

 

Ytterligare framfördes att arbetsväxla är inget som görs lättvindigt. Det kräver ett 

engagemang av den som gör det. Det är heller inte något som kan göras när som helst 

utan det skall ske i en period då arbetsväxlaren skall vara i balans i sitt liv och kanske 

inte av medarbetare som exempelvis är småbarnsföräldrar. Den medarbetare som redan 

är utarbetad kan inte leverera ett resultat på den mottagande avdelningen vilken 

förväntar sig att medarbetaren ganska snart är helt självgående. 

[…] det krävde väldigt mycket av mig så att det är inget man gör lättvindigt. Första 

veckorna var det fruktansvärt jobbigt, det var nya människor och nya rutiner och fast 

jag hade jobbat så många år kände jag mig som en nybörjare väldig nybörjare i början. 

Och jag tänkte varför gjorde jag det här. Så jag gick tänkte så, ska jag dra mig ur. 
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Den ömsesidiga påverkan mellan avdelningar  

Arbetsväxling kunde vara ett sätt för personalen att få se en annan organisation, se hur 

de arbetar där samt vilka rutiner och PM som användes där. Det uttrycktes med att: 

Det blir ett annat samarbete över sjukhuset också. Det blir lättare att följa en patient till 

den andra avdelningen och sköta den där borta, man skulle då kunna följa med som 

personal om man är hemma i deras lokaler. 

 

Det kunde också leda till en underlättad kontakt med en annan avdelning då de hade ett 

ansikte på personal. Det i sin tur kunde leda till ett bättre samarbete mellan 

verksamheterna.  

 

Deltagarna nämnde att på en ny avdelning kan man hitta nya lösningar och smarta tips 

på saker man inte tänker på, de kan känna att de ofta är hemmablinda. 

Det är ju bra, det är ju sådant som man lär sig när man går till andra avdelningar eller 

sjukhus, man märker vad andra kan göra, man blir hemmablind, så man vet inte riktigt 

vad man saknar förrän man har sett det. Det är väl det som kanske arbetsväxling leder 

till, jaha de gör ju så där, det vore himla smart faktiskt, man är lite inblåst i sin egen 

bubbla här, det är väl alla andra också. 

 

En fördel som togs upp för att genomföra arbetsväxling var chansen att se nya 

patientkategorier och på så sätt öka sin kompetens. 

En anledning till att jag sökte var att jag var nyfiken på deras patientklientel, tror jag. 

Hur det är att jobba med den typen av patienter. 

Kvarhållande åtgärd 

Två av deltagarna nämnde att de tror att arbetsväxling skulle kunna vara ett sätt att få 

IVA-sjuksköterskorna att stanna kvar inom yrket. En deltagare formulerade sig med att 

säga: 

Sen kan jag se rotationen som en väldigt viktig sak ur det här att man får folk att stanna 

kvar just för att man då känner att, ja nu är jag less på det, nu känner ja att jag kräks 

nästan av att gå hit, att då få göra det här ett år och sen komma tillbaka och sen känna 

att nu tyckte jag att det här var bra, nu känns det bättre igen. 

 

Sjuksköterskan tog här även upp att arbetsväxling kan vara av värde för personal som 

känner sig trött på arbete. Detta tas även upp av andra deltagare. 

Det kan vara ett himla bra alternativ om man känner sig trött på det man gör, få lite 

omväxling och inspiration […]. 

 

Det fanns dock de som ansåg att arbetsväxling ej fungerar för att hålla kvar IVA-

sjuksköterskan inom yrket.  
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Nej, för mig är inte arbetsrotation ett sätt att stanna kvar på avdelningen, jag stannar 

gärna kvar utan arbetsrotation.  

Varför stanna kvar inom intensivvård 

Att ha ansvarsområden var tydligt en anledning till att vilja vara kvar. 

Så då är det lite roligare… fick jag ansvarsområdet … och det har hållit mig kvar ett 

tag. 

 

 Många faktorer framkom där samtliga nämnde trevliga medarbetare. Andra faktorer 

var teamarbete, stimulerande och varierande arbetsuppgifter, roliga patientkategorier, 

psykiskt lättare patientkategorier och även arbetsmiljön i sig. 

[…] det är ju en himla trevlig personalstyrka tycker jag. 

 

Teamarbetet, väldigt stimulerande. Inget ensamarbete. 

 

Ja, det är världens roligaste jobb, det går inte att komma ifrån. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Fokusgruppsintervju valdes som metod för få att veta vad en grupp IVA-sjuksköterskor 

anser kring fenomenet arbetsväxling och ej på individnivå. Fokusgruppsintervju som 

metod medför att intervjuarens inflytande minskar väsentligt jämfört med ordinära 

intervjuer. Resultatet blir därmed så trovärdigt som möjligt (Bryman, 2011; Wibeck, 

2010). Forskningsfrågan styr graden av intervjustrukturen vilket påverkar deltagarna. 

Som tidigare nämnts var fokusgruppsintervjuerna semistrukturerade för att hålla 

deltagarna inom ämnet men även få dem att prata så fritt som möjligt. Under 

intervjuerna var det en varierande grad av moderatorpåverkan för att vara flexibel inför 

deltagarnas svar, det vill säga be om förtydliganden (Bryman, 2011; Wibeck, 2010). 

Det kan tänkas att när moderatorn bad om förtydliganden kan någon deltagare hämmats 

i den delen av diskussionen, vilket kanske har påverkat resultatet negativt. Inte vid 

något tillfälle behövde moderatorn styra tillbaka diskussionen till ämnet utan båda 

grupperna klarade av att hålla kvar diskussionen inom det aktuella ämnet. Detta kan å 

andra sida ses som en styrka. 

 

Som undersökare vill man ha så bra kontroll som möjligt över studien men när det 

gäller själva urvalet lämnades ansvaret över till gatekeepern. Gatekeepern fick anpassa 

denna process efter verksamheten vilket gjorde att schemaplanering och 

inklusionskriterierna styrde urvalet. Eftersom samtliga deltagare trivdes på sin 

arbetsplats kanske de inte utgjorde en representativ grupp för att besvara frågan om 

arbetsväxling är en lämplig intervention för att bibehålla sin personal. Hur detta 

påverkat resultatet är omöjligt att säga. Det ingick dock ett korrekt antal personer i varje 

fokusgrupp enligt vad litteraturen säger (Bryman, 2011; Wibeck, 2010). 

 

Att moderatorn byttes mellan de två fokusgrupperna kan ha påverkat resultatet negativt 

då den första moderatorn vid det andra tillfället redan ”hade ångan uppe” eftersom den 

nyligen fungerat som just moderator. Detta med tanke på att ingen av moderatorerna 

var van i den rollen. Fast å andra sidan upplevde ingen av observatörerna att 

moderatorn styrde diskussion fel vilket kunde ha lett till en påverkan på resultatet. 

Wibeck (2010) menar på att man ska vara flexibel som moderator, vilket de var enligt 

observatörerna. Dessutom tog båda intervjuerna nästan på minuten lika lång tid, 64 och 
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65 minuter, utan att moderatorn explicit styrt diskussionen, vilket kan ses som ett 

tecken på att moderatorerna fungerat på en likartad nivå. För att stärka moderatorn i sin 

roll genomfördes en testfokusgruppsintervju några dagar innan den första 

fokusgruppsintervjun. Testet var även till för att testa utrustning, observatörens roll, 

inledning och avslut. Risken för att ett felaktigt utförande av metoden påverkar 

resultatet menligt reduceras därmed (Kvale, 2009; Morgan, 1996). 

 

Enligt Morgan (1996) och Wibeck (2010) är en mall en förutsättning till ett bra 

genomförande av metoden. Frågan är huruvida mallen som användes ledde diskussion 

rätt. Efter testfokusgruppsintervjun förelåg inget behov av att ändra mallen. Det fanns 

inget behov av att ändra mallen mellan de två olika fokusgruppsintervjuerna. Efter 

transkriberingen upptäcktes ett par frågor som skulle kunna ha gett ökad bredd till 

resultatet som exempelvis: Skulle du kunna tänka dig att avlasta den IVA-avdelning där 

du arbetsväxlade med att arbeta där vid personalbrist? Vad skulle vara skillnaden 

mellan att arbetsväxla och byta jobb för er? Det finns en risk att deltagarna tar över 

diskussionen och leder den åt fel håll. Moderatorn måste se till att ha två 

förhållningssätt. Det innebär att moderatorn måste låta samtalet flöda fritt samtidigt 

som deltagarna skall styras mot det temat som undersökningen avser att undersöka. 

Även om det, i denna metod, teoretiskt sätt är omöjligt att inte påverka resultat som 

moderator och observatör upplevs inte rollerna ha påverkat resultatet menligt (Bryman, 

2011; Hylander, 2001; Morgan, 1996) vilket är en styrka för studien. Enligt Hylander 

(2001) kan litteraturen ännu inte, när det gäller metoden fokusgruppsintervju, avgöra 

om det är deltagaren, moderatorn eller de tillsammans som skapar resultatet. 

 

En svaghet som studien uppvisar är att det är få fokusgrupper inkluderade vilket kan ha 

lett till att datamättnad ej uppnåtts. En otillräcklig datamängd kan ge en lägre grad av 

giltighet (Polit & Beck, 2010). Enligt Bryman (2011) brukar datamättnad uppnås 

mellan 10 till 15 grupper. Vidare säger han att tidsaspekten är den vanligaste faktorn 

som styr antalet grupper vilket är fallet i denna studie (a.a.). När det gäller studiens 

tillförlitlighet, enligt Polit och Beck (2010), har författarna själva transkriberat allt och 

dessutom ej behövt översätta någonting. Ljudkvaliteten, i den inspelade materielen, har 

varit utan anmärkning. De få passager i transkriberingen som varit knepiga beror inte 

på själva ljudkvaliteten utan att flera deltagare pratat samtidigt. Dessutom har 
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respektive transkribering kontrollerats av den andre undersökaren för att reducera 

risken för feltranskribering.  

 

En annan sak som stärker studiens tillförlitlighet är den samstämmighet, konsensus, 

mellan de båda, var för sig gjorda, resultatanalyserna (Polit & Beck, 2010). Enligt 

Bryman (2011) är innehållsanalys en flexibel metod som kan tillämpas vid insamling 

av ostrukturerad information såsom vid semistrukturerade fokusgruppsintervjuer. 

Eftersom innehållsanalysen var konkret beskriven hur urvalet och kodning har skett 

underlättar det för uppföljningsstudier och replikation. Vid innehållsanalys finns det en 

inbyggd felkälla eftersom det alltid förekommer ett visst mått av tolkning från kodarnas 

sida (a.a.). För att minimera denna felkälla har de uppkomna kategorierna jämförts mot 

råmaterialet. För att ytterligare säkra innehållsanalysens resultat skulle deltagarna 

kunna ha fått korrekturläsa transkriberingen då en innehållsanalys endast är så säker 

som dess dokument den bygger på (Polit & Beck, 2010). Vid fokusgruppsintervjuer är 

det dock komplicerat att genomföra denna korrekturläsning (Bryman, 2011). När det 

gäller överförbarheten kan det tänka sig att studien skulle ha kompletterats med en 

annan datainsamlingsmetod (Hylander, 2001; Polit & Beck, 2010). 

 

Bryman (2011) och Hylander (2001) påpekar att en risk med fokusgruppsintervju som 

metod är att det, som deltagare, kan vara känsligt och utlämnande att medverka. Denna 

risk borde dock vara försumbar i föreliggande studie eftersom det studerade ämnet 

sannolikt inte upplevts som ett känsligt ämne och att det under de båda 

fokusgruppsintervjutillfällena förelåg en kollegial och positiv stämning. 

Fokusgruppsintervjuer kan i sig vara ett sätt för att öka arbetstillfredställdheten hos 

IVA-sjuksköterskor där de får reflektera över sitt arbete med andra i små grupper 

(Lindberg, 2006). Hylander (2001) säger att ”Fokusgruppsintervjuer upplevs dessutom 

ofta som roliga. Deltagarna lär sig något själva samtidigt som de delar med sig av sin 

erfarenhet” (s. 20). Även denna aspekt av metoden fokusgruppsintervju stärker studien 

eftersom deltagarna både hade roligt och lärde sig någonting av de andra medverkande. 

Resultatdiskussion 

Studiens huvudresultat är att IVA-sjuksköterskor anser att arbetsväxling fungerar som 

en användbar intervention att utveckla kompetens med. Arbetsväxling medför dock inte 

enbart fördelar.  
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Litteraturen säger att det är inom de två första åren som nyexaminerade lämnar 

intensivvården. Samtliga deltagare hade arbetat mer än två år vilket påverkar resultatet i 

den meningen att studien inte kan reda ut om arbetsväxling skulle få den nyfärdiga 

IVA-sjuksköterskan att vilja stanna kvar inom intensivvården eller ej.  

 

Flertal studier har visat på att arbetsväxling fungerar som intervention för att öka IVA-

sjuksköterskan kompetens (Järvi & Uusitalo, 2004; Richardson, Menon, Johnson & 

Ream, 2007; Richardson et al., 2003).  Alla deltagare i föreliggande studie ansåg att 

arbetsväxling är ett lämpligt sätt att öka kompetensen med. Därmed är arbetsväxling 

som kompetenshöjande åtgärd fortfarande aktuell. Det som sågs som primärt i studien 

av Järvi och Uusitalo (2004) var att arbetsväxling gav en personlig utvecklig men att 

både verksamheten och individen drog nytta av arbetsväxling. Verksamheten erhöll 

ökad kompetens av den anställdes nya kunskaper (a.a.). Att ha en IVA-sjuksköterska på 

avdelningen med kunskap utöver den som finns var något som togs upp av samtliga 

deltagare i föreliggande studie som ett sätt att öka den egna kompetensen. Swinny och 

Brady (2010) nämnde att IVA-sjuksköterskor från andra specialistavdelningar kunde ge 

en utökad kunskap om hur deras hemavdelning arbetade och på så sätt ökade 

kompetensen på den avdelningen där de arbetsväxlade. Deltagarna i föreliggande studie 

antog att verksamheten skulle gynnas av arbetsväxling i och med att det skulle vara 

kompetenshöjande för avdelningen genom att bättre rutiner och PM utvecklades 

(Richardson et al., 2007). Personer som deltagit i arbetsväxling fann att det var en 

fördel att kunna jämföra rutiner och PM mellan avdelningarna (Richardson et al., 

2003). Med arbetsväxling fann Richardson et al. (2007) att verksamheten gynnades 

genom att deltagarna kom med granskande kommentarer och satte sig emot de gällande 

rutiner som personalen ansåg felaktiga. Arbetsväxlingen gav även den permanenta 

personalen möjlighet till utveckling då de behövde undervisa de som arbetsväxlade 

(a.a.). En annan fördel med arbetsväxling som framkom i föreliggande studie var att det 

skulle kunna ge ett bättre samarbete över sjukhuset och att det blev lättare med 

transporter mellan avdelningarna som bekräftas i studierna av Richardson et al. (2007) 

och Richardson et al. (2003). 

 

Enligt vissa deltagare i föreliggande studie kan arbetsväxling vara ett sätt att hålla IVA-

sjuksköterskor kvar inom intensivvård och på så sätt minska omsättningen. Richardson 
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et al. (2007) fann inte bara att arbetsväxling minskade personalomsättningen utan även 

främjade rekryteringen. I en intervjustudie av Heilmann (2010) nämnde deltagarna 

vikten av att erbjuda arbetsväxling under rekryteringsprocessen för att locka med och 

att det borde finnas mer möjlighet till kompetenshöjande åtgärder såsom arbetsväxling. 

 

Gibson (1978) fann nackdelar och fördelar med arbetsväxlingen när det gäller attityden 

till den egna avdelningen. Till exempel att IVA-sjuksköterskorna trivas så bra på 

utbytesavdelningen att de hellre ville stanna kvar där men möjligheten fanns också att 

personalen uppskattade arbetet på sin ursprungliga avdelning bättre (a.a.). Föreliggande 

studie bekräftar att dessa attityder fortfarande är aktuella. Ytterligare en nackdel som 

framkom i studien var att det kan vara krävande av den som växlar med en ny 

organisation och ny personal. Vissa deltagare i studien av Richardson et al. (2007) 

fann det svårt att anpassa sig till den nya organisationen med deras system även om 

andra uttryckte att arbetsväxlingsprogrammet blev lättare med tiden. Deltagare som var 

mer motiverade och anpassningsbara efter den nya miljön gav mer entusiasm och 

positiva upplevelser till avdelningen (a.a.). I studien av Järvi och Uusitalo (2004) sågs 

arbetsväxling som en utmanande upplevelse vilken krävde extra energi och mod. 

Deltagarna ansåg arbetsväxling var en positiv upplevelse som i sin tur förbättrade den 

personliga kunskapen och breddade perspektiven (a.a.). Detta är något som deltagarna i 

föreliggande studie trodde skulle vara en fördel med att arbetsväxla. Vissa deltagare 

ansåg att en individ som är utarbetad inte kommer att leverera ett bra resultat under en 

arbetsväxling och bör därmed inte få arbetsväxla. Det har visat sig i studier att personer 

som hade en negativ inställning till arbetsväxling presterade sämre vilket påverkade 

både avdelningen och verksamheten negativt (Richardson et al., 2007; Järvi & 

Uusitalo, 2004). I slutet av arbetsväxlingsprogrammet i Richardson et al. (2007) kände 

alla deltagare att de hade uppnått deras mål och fått nya färdigheter.  De fann inte bara 

nya färdigheter utan märkte även att de hade kunnat använda sig av befintliga 

färdigheter under arbetsväxling (a.a.). 

 

Tidigare studier har visat på att sjuksköterskor som arbetat mindre än två år har en 

större benägenhet att sluta sitt arbete än de som arbetat mer än två år (Stone et al., 2006; 

Rudman, et al., 2008; Bowles & Candela, 2005). En fråga som inte kom på tal i 

föreliggande studie var hur lång arbetserfarenhet som krävs för att tillgodogöra sig 

arbetsväxling. I studien av Järvi och Uusitalo (2004) fann de att IVA-sjuksköterskor 
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som arbetat mellan sex och tio år samt de som arbetat mer än 20 år var mest positiva till 

arbetsväxling. De som arbetat mellan 11 och 20 år hade mest negativa attityder mot 

växling (a.a.). När det kom på tal om hur länge en arbetsväxling skulle pågå varierade 

svaren från deltagarna mellan tre månader och ett år. Deltagarna i studien av 

Richardson et al. (2003) var av samma åsikt. I studien av Richardson et al. (2007) 

ansåg de deltagare som hade medverkat i arbetsväxling att tre till sex månaders 

rotation var tillräcklig för att uppnå sina mål.  

Slutsats  

Deltagarna i studien upplever att arbetsväxling är något som höjer kompetensen för 

IVA-sjuksköterskor, det visas i föreliggande studie samt den forskning som finns om 

ämnet. Arbetsväxling är inte enbart positivt utan har även negativa aspekter framförallt 

att det är påfrestande för den arbetsväxlande individen. Studien visar inte huruvida 

arbetsväxling är något som får IVA-sjuksköterskor att stanna kvar inom intensivvården. 

Klinisk betydelse 

För personalstrategiska avdelningen, landstingsstyrelsens förvaltning på Stockholms 

läns landsting och respektive arbetsledning ger studien en antydan om att arbetsväxling 

kan vara en bra metod för att stärka kompetensen för sina anställda inom 

intensivvården. Vidare kan det tänkas att arbetsväxling ledar till skapandet av en IVA-

pool innehållandes IVA-sjuksköterskor vilka då skulle kunna fungera som ersättare vid 

korttidsfrånvaro. 

Förslag på vidare forskning/utveckling 

Då det ej är klart om arbetsväxling kan få IVA-sjuksköterskor att stanna kvar inom 

intensivvården krävs det en mer omfattande enkätstudie, där IVA-sjuksköterskor med 

olika erfarenheter får svara på frågor om arbetsväxling. En annan fråga som måste 

utforskas är hur avdelningen tar hand om den nya kompetensen när de egna 

arbetsväxlarna kommer tillbaka till sin hemavdelning. Deltagarna i studien hade alla 

arbetat mer än tre år, dock är det sjuksköterskor som arbetat mindre än två år som slutar 

i högre grad därför bör inklusionskriteriet för arbetsväxling ses över. 
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BILAGA 1  
  1(1) 

 

 

 

 
 

Deltagarinformation  

 
  

Vi är studenter på specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot intensivvård 

vid Röda Korsets Högskola i Stockholm. I utbildningen ingår att genomföra ett 

examensarbete inom huvudämnet i form av en uppsats om 15 högskolepoäng.  

 

Vi avser att genomföra en undersökning inom ramen för examensarbetet. 

Preliminärt namn på studien är: Arbetsväxling som kompetenshöjande åtgärd för 

intensivvårdssjuksköterskor. 

 
Området vi önskar studera är: Vad intensivvårdssjuksköterskor tycker om arbetsväxling? 
  
Vi vill därför tillfråga dig om att delta i en gruppintervjuundersökning angående tankar om 

arbetsväxling och kompetens. 

   

Intervjun tar ca 90 minuter att genomföra. Dina svar kommer att behandlas anonymt och 

redovisas i en form där inga enskilda deltagares svar kan identifieras. 
 
Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst och utan förklaring avbryta ditt 

deltagande.  

 

Resultaten i denna undersökning kommer att ge ökad kunskap som kan bidra till ett 

förbättrat patientomhändertagande.  

 

Om du önskar ytterligare information angående denna undersökning kan du vända dig till 

oss (se nedan).  

 

 

Stockholm den 13 januari 2012 

 

 

 

Love Andréasson                             Conny Lindqvist 

E-post: love.andreasson@karolinska.se           E-post:conny.lindqvist@karolinska.se 

   

 

 

 

Röda Korsets Högskola 

Box 55 676 

102 15 Stockholm 

Tel. 08 58751600 
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BILAGA 2 

 

 

Fokusgruppsintervju  

 

Introduktion:  

Presentation  

Regler under fokusgruppsintervjuer  

Presentation: 

Berätta kort om namn och hur många yrkesverksamma samt om ni har något 

sidouppdrag 

Intervjumall: 

 Vad innebär kompetens för er? 

 

 Vad innebär kompetensutveckling för er?   

 

 Är det någon specialitet inom intensivvård som ni vill fördjupa er med? 

 

 Vad anser ni om arbetsväxling? 

 

 Vad har fått er att stanna kvar på inom intensivvård 

 

  

 Är det något ni vill tillägga? 

 

 Är det något vi har missat? 

 


