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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Intensivvård innebär att förebygga och behandla hotande eller manifest svikt i ett 

eller flera organsystem hos svårt sjuka patienter. När den nyutexaminerade 

intensivvårdssjuksköterskan påbörjar sitt arbete på en intensivvårdsavdelning inleds en 

övergångsperiod. Denna kan pågå upp till två år och är en kritisk period där den nyanställda 

sjuksköterskan kan känna sig stressad och överväldigad. Mentorskap är en form av handledning 

där mentorn bland annat agerar som guide och förebild och tillhandahåller kunskap och råd inför 

den nya rollen. För drygt två år sedan påbörjades ett mentorprogram på en 

intensivvårdsavdelning i en storstadsregion i Sverige. Syfte: Studiens syfte är att undersöka 

nyutexaminerade intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att ha deltagit i ett 

mentorprogram. Metod: Fokusgruppintervjuer genomfördes och intervjumaterialet 

analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Studiens resultat presenteras under fyra 

kategorier. Mentorprogrammet – dess syfte och struktur belyser generella aspekter om 

programmet. Övergången – från student till en ny roll som intensivvårdssjuksköterska 

presenterar resultat angående den första tiden i den utökade yrkesrollen. Mentorskapet – 

adeptens och mentorns relation belyser olika aspekter av relationen och Mentorsamtalet – att 

prata av sig beskriver adeptens och mentorns samtal. Slutsats: Mentorprogrammet behövs och 

fyller en viktig funktion men behöver struktureras och individualiseras. Det är betydelsefullt hur 

adepter och mentorer matchas och det faktum att de även är kollegor bör beaktas om problem 

dem emellan uppkommer. Klinisk betydelse: För att underlätta övergången för 

nyutexaminerade intensivvårdssjuksköterskor kan mentorprogram införas och vissa aspekter bör 

beaktas innan uppstarten men även efter dess införande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Nyutexaminerad intensivvårdssjuksköterska, Övergång, Mentorskap, 

Mentorprogram 



ABSTRACT 

Background: Intensive care means treat and prevent threatening or manifest failure in one or 

several organ systems in very sick patients. The transition period, about two years, is critical for 

the newly hired intensive care nurse that often experience stress and a feeling of being 

overwhelmed. Mentorship is a sort of guidance where the mentor guide and act as a role-model 

as well as provide knowledge and advice. About two years ago a mentoring program started in 

an intensive care unit in a large city area in Sweden. Aim: The purpose of this study is to 

examine newly graduated intensive care nurses´ experiences after participation in a mentoring 

program. Method: Focus group interviews were completed and the data were analyzed using 

qualitative content analysis. Result: The result from the study is presented in four categories. 

The Mentoring program – aim and structure present general aspects of the program. The 

transition – from student to a new role as an intensive care nurse present results concerning the 

first period in the new profession. The Mentorship – the mentee and mentor relationship 

highlights different aspects of the relationship and The Mentorship Dialogue – to unburden 

describes the dialogue. Conclusion: The mentoring program is needed and performs an 

important function but should be structured and individualized. The matching between mentees 

and mentors are important and the fact that they are colleagues should be borne in mind if 

problems occur. Clinical matter: A mentoring program can ease the transition but certain 

circumstances should be taken into consideration. 
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INLEDNING 

Intensivvård är ett dynamiskt och spännande verksamhetsfält där svårt sjuka patienter 

vårdas. Som blivande intensivvårdssjuksköterskor ser vi fram emot arbetet i den miljön. 

Under vår utbildning har vi talat med nyutexaminerade kollegor som har förmedlat att 

de känner sig nöjda med sitt yrkesval och tycker att det är stimulerande och roligt att 

arbeta inom intensivvården. Utöver det har de även gett uttryck åt att de upplevt och 

upplever viss oro, stress och en känsla av ensamhet, framförallt under den första tiden i 

yrket. Detta fick oss att fundera över arbetssituationen för den nyutexaminerade 

intensivvårdssjuksköterskan. När vi hörde talas om ett mentorprogram för 

intensivvårdssjuksköterskor väcktes vår nyfikenhet angående deltagarnas erfarenheter. 
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BAKGRUND 

Intensivvård och intensivvårdssjuksköterskan 

Definitionen för intensivvård är att det är en vårdnivå och patienten ska ha manifest 

eller hotande svikt i vitala funktioner. Vården är dyr och under snabb utveckling, 

högteknologisk med avancerad övervakning, diagnostik och behandling (Svenska 

intensivvårdsregistret [SIR], 2010). Intensivvård innebär att förebygga och behandla 

svikt i ett eller flera organsystem för att möjliggöra för patienten att få ett fortsatt 

meningsfullt liv. Intensivvård förutsätter hög medicinsk kompetens, väl utvecklat etiskt 

förhållningssätt och god samarbetsförmåga. Vården ska bedrivas i enlighet med 

vetenskap, beprövad erfarenhet samt befintliga riktlinjer. Inom intensivvården arbetar 

specialistutbildad personal med hög medicinsk och teknisk kompetens (Svensk 

förening för Anestesi- och Intensivvård [SFAI], 2009). 

 

År 2010 var 10 124 anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor sysselsatta inom hälso- 

och sjukvården i Sverige (Socialstyrelsens statistikdatabas [SOSFS], 2012). Den 

grundutbildade sjuksköterskans profession utgörs av det egna kunskapsområdet 

omvårdnad. Utbildningen leder till legitimation och inom professionen ska ICN:s etiska 

regler följas (Svensk sjuksköterskeförening, 2009). Utöver detta har 

intensivvårdssjuksköterskan genomgått en specialistutbildning om 60 poäng inom 

intensivvård (Högskoleförordning [SFS], 1993:100). Sedan 2001 är 

specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård en skyddad yrkestitel och får 

användas av den som avlagt examen på avancerad nivå (SFS 1993:100; Lagen om 

yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvård [LYHS], 1998:531). 

Intensivvårdssjuksköterskan ska enligt den egna kompetensbeskrivningen kunna vårda 

patienter med hotande eller manifest svikt i ett eller flera organ, handlägga och 

utvärdera medicinska åtgärder, identifiera och bedöma omvårdnadsbehov samt 

utvärdera dessa. Intensivvårdssjuksköterskan ska ha handlingsberedskap för 

förändringar av patientens tillstånd samt upprätthålla en hög patientsäkerhet 

(Riksföreningen för anestesi och intensivvård & svensk sjuksköterskeförening, 2012). I 

den medicintekniskt avancerade miljö som dagens intensivvårdsavdelningar präglas av 

har intensivvårdssjuksköterskan som en viktig uppgift att arbeta preventivt för att 

undvika missöden och fel (Benner, Hooper-Kyriakidis & Stannard, 2011). 

Intensivvårdssjuksköterskan är ständigt närvarande på patientsalen, oftast vid 
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patientens sängplats, och ska visa respekt för patientens integritet och värdighet samt 

stötta och bidra med information. Sammantaget ska intensivvårdssjuksköterskan 

medverka till att både patienten och de anhöriga känner sig trygga under vårdtiden 

(Riksföreningen för anestesi och intensivvård & svensk sjuksköterskeförening, 2012). 

Under vidareutbildningen inom intensivvård har sjuksköterskan tillförts ny teoretisk 

och praktisk kunskap till det tidigare kunnandet. I och med att den nyutexaminerade 

intensivvårdssjuksköterskan påbörjar arbetet i den kliniska verksamheten inträder en 

övergångsperiod där den nya kunskapen ska integreras med den nya rollen och miljön 

(Benner, Tanner & Chesla, 1999; Farnell & Dawson, 2006; Fleming & Carberry, 

2011). 

 

Sjuksköterskans övergång från student till en ny roll 

Framförallt i den engelskspråkiga litteraturen benämns sjuksköterskans övergång med 

ordet transition. Enligt Petti (1989) översätts det engelska ordet transition till svenskan 

med övergång och innebär att gå från ett tillstånd till ett annat. I denna studie kommer 

det genomgående refereras till begreppet transition som övergång. Enligt Price (2009) 

innebär övergång hos sjuksköterskan en process som omfattar allt från valet att utbilda 

sig till sjuksköterska till själva socialisationen till professionen och denna process 

påverkas framförallt av andra sjuksköterskor. Socialisationen till professionen innebär 

att sjuksköterskan införlivar den speciella kunskap och de färdigheter, normer och 

vanor som behövs för att fungera inom yrket. Klara, färdiga, gå-studien av Schuldt-

Håård (2009) beskriver sjuksköterskors kompetens i övergången mellan 

grundutbildning och yrkesverksamhet och i studien framkom att övergången 

underlättades för de sjuksköterskor som hade tidigare erfarenheter av arbete inom 

hälso- och sjukvården. Deras förutsättningar för att klara de kompetenser som 

framkommit som avgörande för yrkesrollen var större (a.a.). Övergången, upp till två 

år, är en kritisk period för den nyanställda sjuksköterskan som då ofta kan känna sig 

stressad och överväldigad och få tankar om att lämna yrket (Fox, 2010; Rudman, 

Schuld-Håård & Gustavsson, 2009).  

 

Enligt Farnell och Dawson (2006) förslog sjuksköterskor under vidareutbildning till 

intensivvårdssjuksköterskor att övergången till den nya rollen och arbetet i den nya 

intensivvårdsmiljön var jämförbar med den övergång som studenten genomgår för att 



 

  4 

bli legitimerad sjuksköterska. Den blivande intensivvårdssjuksköterskan kan uppleva 

det som svårt att gå från ett arbete i vilket sjuksköterskan känt sig säker och har 

fungerat på en hög kompetensnivå till en ny miljö i vilken känslan av osäkerhet är stor. 

I och med mötet med den nya rollen kan sjuksköterskan ta ett steg tillbaka i 

utvecklingen och känna sig som en student igen. Benner (1993) menar att varje 

sjuksköterska som kommer till en ny miljö i vilken hon saknar tidigare erfarenhet av 

patientgruppen ibland hamnar på novisens prestationsnivå, trots att hon inom sitt förra 

verksamhetsområde kanske fungerat på en högre nivå. Fleming och Carberry (2011) 

fann att det är viktigt med en stöttande omgivning för att underlätta sjuksköterskans 

övergång under olika former av vidareutbildning.  

 

Mentorprogram och dess uppbyggnad 

Ett mentorprogram är uppbyggt efter ett syfte och mål och i programmet matchas 

adepter och mentorer med varandra (Wikström, 2007). Mentor betyder handledare 

och/eller uppfostrare och adept betyder invigd lärjunge (Nationalencyklopedin, 2013). 

Ordet mentor härstammar från den grekiska mytologin och mentorskap innebär att en 

mer erfaren person, mentor, för över kunskap till en mindre erfaren person, adept. Ett 

mentorprogram kan ha olika uppbyggnad men erbjuder vanligtvis stöd till nya eller 

oerfarna medarbetare. Utöver detta ges möjlighet för adepten att genom dialog och 

reflektion få en ökad självinsikt och eventuellt även vägledning i praktiska frågor. Ett 

mentorprogram kan ge ökade förutsättningar för att få välfungerande medarbetare 

(Wikström, 2007). Det är viktigt med uppföljning och utvärdering av mentorprogram 

då det bidrar till deras utveckling och är ett sätt att säkerställa programmens kvalité 

(Buffum, 2009; Fox, 2010; Wikström, 2007).  

 

Mentorskap och dess innebörd för sjuksköterskan/ 

intensivvårdssjuksköterskan 

Mentorskapsrelationen bygger på tillit och förtroende mellan mentor och adept 

(Wikström, 2007).  En mentor agerar som guide, lärare, förebild och stödjande person 

och tillhandahåller kunskap, stimulering och råd inför den nya rollen (Cho, Ramanan & 

Feldman, 2011; Milner & Bossers, 2004; Wikström, 2007). Mentorn har en viktig 

uppgift som samtalspartner och bör ha beredskap för att kunna stötta adepten i svåra 
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situationer. Adepten å andra sidan har ett eget ansvar gentemot mentorn genom att själv 

ansvara för sitt lärande och sin utveckling. För att få ut så mycket som möjligt av 

mentorskapet bör adepten formulera mål och syfte med mentorsamtalen, komma 

förberedd till möten samt ha förberett samtalsämnen (Wikström, 2007).  

 

Nickle (2007) framhåller att mentorskap inom sjuksköterskans profession innebär en 

fördel då det drar nytta av den kunskap som mer erfarna sjuksköterskor har och menar 

vidare att mentorskap kan möjliggöra för alla sjuksköterskor att växa i sin yrkesroll. 

Benner (1993) lyfter fram att det behövs reflekterande samtal för att kompetensen och 

yrkesprofessionen ska kunna utvecklas hos sjuksköterskan och Price (2009) menar att 

en mentor kan upplevas som ett stort stöd av sjuksköterskan under övergången (a.a.). 

Under sjuksköterskans grundutbildning kan mentorskap underlätta övergången till den 

praktiska verksamheten, bland annat genom att stärka studentens självförtroende och 

förvärvande av praktiska färdigheter (Theobald & Mitchell, 2002). Samtidigt har 

Beecroft, Santner, Lacy, Kunzman och Dorey (2006) funnit att ett mentorprogram 

under denna redan intensiva period kan upplevas som ytterligare en belastning, och inte 

bli det stöd som det är tänkt att vara.  

 

Mentorskap för nyanställda grundutbildade- och vidareutbildade sjuksköterskor kan 

vara ett sätt att minska personalomsättningen då det bidrar till ökad 

arbetstillfredsställelse och ökad trygghet i professionen (Buffum, 2009; Fox, 2010).  

Enligt Siu och Sivan (2011) har mentorskap visat sig underlätta övergången för 

specialistutbildade sjuksköterskor vilka upplevde det som känslomässigt viktigt att bli 

bekräftade av sin mentor. Bekräftelsen hjälpte dem att känna sig stolta samt ökade 

deras självförtroende vid utförandet av arbetsuppgifterna och detta bidrog till en 

acceptabel arbetsmiljö.  

 

Mentorprogram på en intensivvårdsavdelning 

På en allmän intensivvårdsavdelning i en storstadsregion i Sverige startade för två år 

sedan ett mentorprogram för nyanställda intensivvårdssjuksköterskor, främst 

nyutexaminerade. För de nyutexaminerade intensivvårdssjuksköterskorna är deltagande 

i mentorprogrammet obligatoriskt. Innehållet i mentorprogrammet baseras på de tankar 

som presenteras i boken ”Vinnande mentorskap - En praktisk handbok” av Charlotta 
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Wikström (2007). I mentorprogrammet betonas att en mentor är en mer erfaren kollega 

som ska fungera som stöd och” bollplank” för den nyanställde avseende 

arbetsrelaterade frågor. En handledare introducerar den nyanställda 

intensivvårdssjuksköterskan till arbetsplatsen och därefter utses en annan sjuksköterska 

till mentor då det är önskvärt att handledare och mentor är olika personer. Den roll som 

handledaren har ska inte förväxlas med mentorns roll då handledning är ett tillfälle för 

instruktion till skillnad från mentorsamtalen som erbjuder möjlighet för reflektion. 

Mentorprogrammet pågår under sex månader och kan sedan, efter en individuell 

bedömning, avslutas eller förlängas. Mentortiden omfattar en timme var annan till var 

tredje vecka och ska schemaläggas på kompetensutvecklingstid. Både adept och mentor 

har ett gemensamt ansvar att planera in och skapa tid för träffarna samt bidra till 

mentorsamtalens innehåll (Utbildningsansvarig, personlig kommunikation, 10 

december 2012). 

 

Teoretisk referensram 

Benner (1993; 1999) menar att sjuksköterskan passerar fem olika utvecklingsstadier 

under förvärvandet av de färdigheter som behövs för att verka inom professionen. 

Stadierna finns beskrivna i Benners femstegsmodell och utgår från sjuksköterskan som 

novis, vidare till avancerad nybörjare, kompetent, skicklig och så småningom expert. 

Enligt Benner et al. (1999)  är det inte alla sjuksköterskor som uppnår expertkompetens 

trots stor erfarenhet inom sitt verksamhetsområde, bland annat kan personliga 

egenskaper men även organisatoriska riktlinjer inverka hämmande på utvecklingen.  

 

Övergången mellan de olika stegen i femstegsmodellen skiljer sig från varandra genom 

att kräva olika strategier. För exempelvis den avancerade nybörjaren bör det finnas 

omedelbar tillgång till en erfaren kollega medan det för den kompetenta sjuksköterskan 

bör finnas välplanerad handledning (Benner et al., 1999). 

 

Benner et al. (1999) menar att sjuksköterskans kliniska inlärning fortsätter efter 

studietiden och fortgår under hela sjuksköterskans yrkesverksamma liv. Utvecklingen 

grundar sig främst på de erfarenheter som sjuksköterskan tillgodogör sig genom att 

verka en längre tid inom ett särskilt verksamhetsområde och där integrera praktiska 

erfarenheter med den tidigare inlärda teoretiska kunskapen. För att sjuksköterskan ska 
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kunna utveckla sina färdigheter behövs flera års erfarenheter av praktiskt vårdarbete. 

Det är viktigt att sjuksköterskans professionella utveckling utvärderas med jämna 

mellanrum under de första tre åren av klinisk verksamhet för att de individuella 

utvecklingsbehoven ska kunna tillgodoses. Till sin hjälp för att passera de olika stegen i 

Benners femstegsmodell behövs stöd och vägledning av mer erfarna sjuksköterskor. 

Många sjuksköterskor väljer tidigt sina egna förebilder bland arbetskollegorna, och har 

då identifierat sjuksköterskor som arbetar på ett sätt som överensstämmer med deras 

egna principer. 

 

Benner et al. (1999) talar mycket om handledning i olika former, både om strukturerade 

alternativt ostrukturerade handledningstillfällen vilka kan ske antingen patientnära eller 

i reflekterande samtal efteråt. Förutom detta lyfts att det är mer erfarna sjuksköterskor 

som ger stöd, råd och vägledning till mindre erfarna sjuksköterskor, nybörjare från både 

grund- och specialistsjuksköterskeutbildningar.  

 

PROBLEMFORMULERING 

Den nyutexaminerade intensivvårdssjuksköterskan påbörjar sitt nya arbete i en tekniskt 

avancerad och krävande arbetsmiljö där de allra svårast sjuka patienterna vårdas. 

Samtidigt inleds en övergångsperiod där den nyutexaminerade 

intensivvårdssjuksköterskan ska komma in i en ny och utökad roll. Övergången, upp till 

två år, är en kritisk period för den nyanställda intensivvårdssjuksköterskan som då ofta 

kan känna sig stressad och överväldigad och även få tankar om att lämna yrket. Det 

finns begränsat med kunskap om mentorprogram för intensivvårdssjuksköterskor och 

dessa behöver utvärderas samt deltagarnas erfarenheter undersökas. Utifrån 

erfarenheter från intensivvårdssjuksköterskor som deltagit i ett mentorprogram kan 

detta ge kunskap om hur den nyutexaminerade intensivvårdssjuksköterskan kan stöttas 

i sin nya profession och miljö.  

 

SYFTE 

Studiens syfte är att undersöka nyutexaminerade intensivvårdssjuksköterskors 

erfarenheter av att ha deltagit i ett mentorprogram. 
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METOD 

Design 

En empirisk intervjustudie genomfördes och som metod användes 

fokusgruppintervjuer. För att få en förståelse för deltagarnas upplevelser och 

uppfattningar användes en kvalitativ ansats.  

 

Fokusgruppintervjuer 

Fokusgrupptekniken är en form av gruppintervju och metoden syftar till att samla in 

data, via gruppinteraktion, för forskningsändamål. Intervjuerna är alltid arrangerade och 

fokuserar kring ett särskilt ämne som bestäms av forskaren. Intervjumetoden kan vara 

ostrukturerad eller strukturerad och som stöd under intervjuerna används en 

intervjuguide. Intervjuerna leds av en moderator och eventuellt kan en observatör 

medverka och har då som uppgift att föra anteckningar. Moderatorns uppgift är att 

introducera ämnet för deltagarna och skapa förutsättningar för en diskussion. Det som 

framförallt skiljer den ostrukturerade fokusgruppintervjun från den strukturerade är hur 

mycket moderatorn styr interaktionen i gruppen. I den ostrukturerade intervjun förs 

samtalet, i större utsträckning, mellan deltagarna och moderatorns ingripande är endast 

för att uppmuntra till fortsatt diskussion eller för att få en tyst gruppdeltagares åsikt, 

inte för att styra samtalet (Wibeck, 2010).  

 

Urval 

Deltagarna till fokusgruppintervjuerna valdes ut i enlighet med studiens syfte ”Att 

undersöka nyutexaminerade intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att ha 

deltagit i ett mentorprogram”. Inklusionskriterier var att deltagarna hade medverkat 

som adepter i mentorprogrammet, alternativt fortfarande medverkade, samt att de var 

nyutexaminerade. I studien bedömdes intensivvårdssjuksköterskorna som 

nyutexaminerade när de arbetat mindre än tre år. Vid studiens genomförande hade totalt 

22 nyutexaminerade intensivvårdssjuksköterskor deltagit i mentorprogrammet, några 

av dessa medverkade fortfarande. Den projektansvarige för mentorprogrammet 

användes som grindvakt för att sammanställa tre fokusgrupper med 4-5 deltagare i 

varje grupp. Enligt Bryman (2011) är en grindvakt en person som ger forskaren 
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möjlighet att få tillträde till en arena. Grindvakten sammanställde de tre fokusgrupperna 

utifrån vilka sjuksköterskor som var i tjänst aktuell dag då intervjuerna genomfördes.  

 

Datainsamlingsmetod  

Som metod för datainsamlingen genomfördes tre fokusgruppintervjuer med 4-5 

deltagare i varje grupp. Intervjuerna ägde rum under deltagarnas ordinarie arbetstid, 

några befann sig i slutet av förmiddagens arbetspass medan några hade påbörjat 

eftermiddagens arbetspass. Under intervjuerna medverkade en moderator och en 

observatör och dessa hade samma roller vid samtliga intervjuer. Innan intervjustart fick 

intervjudeltagarna skriva ned demografiska data: Ålder, Tid som 

intensivvårdssjuksköterska och Tidigare erfarenheter av annat mentorprogram. 

Därefter tillfrågades deltagarna om de hade några funderingar angående 

deltagarinformationen samtidigt som ett tydliggörande gjordes att deltagandet var 

frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan i studien (Bilaga 2). 

Moderatorn informerade deltagarna att en fri diskussion eftersträvades samt att alla 

deras åsikter kring ämnet var av intresse. Intervjun inleddes med en öppen fråga: Hur 

har Ni upplevt ert deltagande i mentorprogrammet? och kompletterades under 

intervjutiden med två följdfrågor: Finns det styrkor/svagheter med mentorprogrammet? 

och Finns det något Ni saknar när det gäller mentorprogrammet? Moderatorn ingrep 

vid några tillfällen för att få alla deltagares åsikt samt för att få en fortsatt diskussion 

kring ämnet. Intervjuerna genomfördes i ett litet konferensrum i en lugn korridor 

utanför aktuell vårdavdelning. Deltagarna satt kring ett bord med moderatorn lite vid 

sidan om, detta för att tona ner intrycket av att vara ordförande. Observatören satt 

avskilt från de andra och förde anteckningar. Intervjuerna omfattade 30-50 minuter och 

spelades in med hjälp av en diktafon. Efter att varje intervju hade avslutats samtalade 

moderatorn och observatören kring hur de hade upplevt intervjuförfarandet samt även 

kring vad som framkommit under själva intervjun.  Samtliga intervjuer genomfördes på 

ett likvärdigt vis enligt beskrivningen ovan.  

 

Dataanalys 

Observatören transkriberade det insamlade materialet samma dag som respektive 

intervju hade genomförts. Då syftet med transkriptionen var att återge det centrala 
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innehållet i det som deltagarna diskuterat användes en transkriptionsnivå mellan helt 

skriftspråksnormerad och ordagrann. Enligt Wibeck (2010) innebär en 

skriftspråksnormerad transkriptionsnivå bland annat att oavslutade meningar, 

omtagningar, tvekljud och uppbackningar helt tas bort medan en ordagrann 

transkribering bland annat innebär att längre och kortare pauser markeras. Moderatorn 

och observatören har efter transkriberingen gemensamt ansvarat för all fortsatt analys 

av materialet. Med inspiration av Graneheim och Lundman (2003; 2012) analyserades 

materialet med manifest kvalitativ innehållsanalys utifrån en induktiv ansats. Exempel 

på den kvalitativa textanalysen finns presenterat i Tabell 1. Texten från de tre 

intervjuerna betraktades som en analysenhet och för att få en känsla för materialet som 

helhet lyssnades analysenheten först igenom. Utifrån inspiration av Krueger (1998, 

refererad i Wibeck, 2010) användes i det första steget av analysen initialt en traditionell 

metod där de meningsbärande enheterna markerades med olikfärgade pennor, klipptes 

ut från det transkriberade materialet och sorterades. Därefter  kondenserades, 

abstraherades och förseddes de meningsbärande enheterna med en kod. När kodningen 

var klar genomlyssnades analysenheten ytterligare en gång samtidigt som textmaterialet 

tillhörande analysenheten ”ögnades” igenom, detta för att säkerställa att ingen 

meningsbärande enhet hade missförståtts eller försetts med fel kod. Utifrån studiens 

syfte och materialet som helhet framkom fyra domäner, Mentorprogrammet, 

Övergången, Mentorskapet och Mentorsamtalet. Arbetet med att sortera koderna 

utifrån deras likheter och olikheter underlättades av att de kunde sorteras in under de 

olika domänerna. Dessa kom sedan att vidareutvecklades till kategorier, 

Mentorprogrammet – dess syfte och struktur, Övergången – från student till en ny roll 

som intensivvårdssjuksköterska, Mentorskapet – adeptens och mentorns relation och 

Mentorsamtalet – att få prata av sig. Analysen av materialet har skett textnära och 

resultatet har växt fram undan för undan utifrån den diskussion som fördes kring 

materialet. Enligt Graneheim och Lundman (2012) behövs någon form av abstraktion 

och tolkning för att helheten i materialet inte ska gå förlorad. 
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Tabell 1. Exempel på kvalitativ innehållsanalys utifrån inspiration av Graneheim & 

Lundman (2003; 2012). 

Meningsenhet Kondenserad 

Meningsenhet 

Kod Kategori 

Då tänker man ja då kanske det finns en potential någon 
gång i framtiden att jag faktiskt kommer ur det här, på 

något sätt lite hopp om att det här ska gå över för det är 

jättejobbigt att vara stressad sådär över jobbet. 

Att få hopp om att det här ska 
gå över 

Hopp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mentorsamtalet 

Jag känner som jag inte kan ett enda jota, jag begriper 

ingenting, och bara ha någon som lyssnar på det är ju 

jätteskönt, för de här mentorerna har ju ändå jobbat 
ganska länge och de säga ”ja mm det där känner jag 

också igen mig i, så här var det när jag började också” 

tyckte jag var jätteskönt att bara få höra. 
Det är faktiskt inte bara jag utan det är faktiskt en av de 

här kompetenta människorna som man ser upp till och 

litar på som faktiskt har upplevt precis samma sak. 

Att prata med någon som varit 

med om samma sak 
Igenkännande 

Det blev bekräftat att man tänkte rätt, man agerade rätt så 

i slutänden kom det tillbaks till att du inte behöver tvivla 

så mycket på dig själv så att det blev bekräftelse till en 
utveckling för desto mer man får bekräftelse att man 

agerat rätt i en situation, desto mer vågar man. 

Jag har tyckt att det varit jättejobbigt med vissa 
[patientsituationer] och få säga det och faktiskt på nåt sett 

få den här bekräftelsen. 

Av mentorn får jag bekräftelse 

att jag tänker rätt 
Bekräftelse 

Hon stöttar mig ibland också när jag behöver det och hon 

vet, och det känner jag är en trygghet att hon finns där, så 
man kan bara luta sig mot henne. 

Man känner ändå att man har ett stöd, hon har själv sagt 

att ja du kan komma till mig när du vill, det känns bra att 
man har det där i bakgrunden. 

Det har ju varit jättemycket stöd. 

Att få stöd och känna att man 

har nån där i bakgrunden 
Stöd 

Man kan vara lite korkad och ställa dumma frågor typ. 
Det känns skönt att man har en person som man kan 

ställa sina så kallade korkade frågor till. 

Det känns skönt att kunna 
ställa ”dumma”/”korkade” 

frågor 

”Dumma” 
frågor 

Just det här med att få höra från någon annan för att få, 

jag menar min handledare visste ju precis vem jag var, då 

var det bättre att höra från nån annan [mentorn] som 

säger att jag ser vad du kan och hur det går för dig. 

Att få höra att jag ser att du 

kan och hur det går för dig 
Bli sedd 

Då är det skönt att kunna ha någon att prata med och få 
säga det till någon. För det har jag tyckt varit jätte skönt, 

att bara prata av sig. 

Det är skönt att kunna ha 
någon att prata av sig med 

Avbörda sig 

 

ETISKA ASPEKTER 

Tillstånd för att genomföra studien har inhämtats skriftligen från ansvarig 

verksamhetschef (Bilaga 1). Lag (2003:460) om etikprövning och forskning som avser 

människor syftar till att skydda den enskilda människan och upprätthålla respekten för 

människor vid forskning men omfattar inte arbeten som utförs inom 

högskoleutbildning. De etiska forskningsprinciper som Vetenskapsrådet (2002) har 

fastställt i ”Codex – Regler och riktlinjer för forskning” har ändå följts. Bryman (2011) 

och Kvale (1997) beskriver de etiska principerna samtyckeskravet, informationskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Utifrån samtyckeskravet har informerat 

samtycke inhämtats från samtliga intervjudeltagare innan intervjuernas genomförande. 

I deltagarinformationen framgick i enlighet med informationskravet att medverkan i 
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studien var frivilligt och att deltagarna var fria att lämna studien när helst de själva ville 

(Bilaga 2). Dessutom tydliggjordes utifrån konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

att det som framkom under intervjuernas gång behandlades konfidentiellt då 

intervjuerna kodades och både diktafonen och det transkriberade materialet förvarades 

säkert. Allt analysmaterial har förvarats på en säker plats och i den transkriberade 

texten har deltagarnas namn kodats för att omöjliggöra igenkänning. Samtliga ljudfiler 

inklusive allt transkriberat material raderades efter att studien var klar och arbetet 

godkänt. 

 

RESULTAT 

Resultatet nedan bygger på en analys av material från tre fokusgruppintervjuer. 

Sammanlagt kom 14 nyutexaminerade intensivvårdssjuksköterskor att ingå i studien, 5 

män och 9 kvinnor i en ålder mellan 27-51 år. En deltagare hade tidigare erfarenhet av 

mentorskap. Resultatet presenteras under fyra olika kategorier: Mentorprogrammet – 

dess syfte och struktur, Övergången – från student till en ny roll som 

intensivvårdssjuksköterska, Mentorskapet – adeptens och mentorns relation och 

Mentorsamtalet – att få prata av sig och bygger på en analys av material från tre 

fokusgruppintervjuer. De nyutexaminerade intensivvårdssjuksköterskorna som 

medverkade i intervjuerna kommer i resultatet att refereras till som adepter.  

 

Mentorprogrammet – dess syfte och struktur 

Inställningen till mentorprogrammet som helhet var positiv och flera av adepterna 

uttryckte sin uppskattning över programmet. De uttalade att det fanns ett behov av 

mentorskap och alla ville ha en mentor. En uppfattning hos adepterna var att mentorn 

var en person som vakade lite extra över adepten och de menade att en fördel med  

mentorprogrammet var att det kan synliggöra individen. Enligt adepterna finns en risk 

att nya medarbetare försvinner i mängden på en stor arbetsplats, särskilt då olika 

individer tar olika stor plats. Flera av adepterna upplevde mentorskapet som ett stort 

stöd under den första tiden medan andra upplevde att de hade fullt upp med att komma 

in i den nya rollen som intensivvårdssjuksköterska. De uppfattade därför ibland 

mentorskapet som ett stressfullt inslag. 
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”Jag tycker också att det är välinvesterad tid, både för oss som nyanställda och för 

sjukhuset och chefernas håll, att det inte är pengar och tid i sjön, utan att det verkligen 

faktiskt ger någonting.” 

 

”Jag tror på något vis att om vi är en väldigt stor arbetsplats, och vi är väldigt många 

tror jag, alla är ju inte lika högljudda som alla andra, vissa är ju mer inåt, och då är 

det mycket lättare att bara försvinna i det här vimlet av 200 anställda eller vad man är. 

Så det är skönt att ha någon som ser en, det är skönt att ha någon.” 

 

Adepterna önskade mer information om mentorprogrammets syfte och praktiska 

uppbyggnad då de hade upplevt att informationen var otydlig och otillräcklig. De 

menade att mentorprogrammet behöver struktureras och få tydligare ramar. För att alla 

deltagare ska ges lika grundförutsättningar uppkom ett förslag om att ett gemensamt 

möte kan ordnas för alla adepter och mentorer innan uppstart. Under mötet kan bland 

annat information angående mentorprogrammet presenteras.  

 

”Eftersom vi alla var rätt så eniga om att vi inte fick så himla tydlig information, så jag 

tycker att det var lite otydligt så från båda parter men tänkte att det var första gången 

men nu har det pågått ett tag i några omgångar, så då känns det som att nu borde det 

inte vara så otydligt längre vad det är som ska tas upp.” 

 

”Man kanske rent av skulle ha ett möte där alla mentorerna och deras adepter träffas 

och får ett gemensamt möte -  det här är vad ni ska använda tiden till, det här är er 

första träff.”  

 

I samband med att adepterna matchades med en mentor fick en del av dem 

övergripande information om mentorprogrammet medan andra upplevde att de inte fick 

någon information utöver att de tilldelades en mentor. Det var oklart för några av 

adepterna om de skulle skriva ner sina förväntningar inför mentorskapet innan 

programmets start eller inte, ingen av dem hade gjort det. Somliga av adepterna hade 

muntligt talat med mentorn om vilka förväntningar de hade, utifrån mentorns 

uppmaning. Ett förslag som framkom var att förväntningar på mentorskapet kunde 

skrivas ner innan start. Hur och när mentorskapet skulle avslutas har varit ovisst för 
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flera av adepterna och avsluten har därför varit oklara, ibland har det funnits en 

osäkerhet om mentorskapet fortfarande pågår eller är avslutat.  

 

”Jag fick ingen information alls utom att jag skulle få en mentor och sen så inte vad 

egentligen.” 

 

”Nej men jag vet inte om jag har det heller [kvar sin mentor], hon har inte sagt och jag 

har inte frågat.” 

 

Det fanns ett generellt önskemål hos adepterna att få ta del av boken ”Vinnande 

mentorskap - En praktisk handbok” av Wikström (2011), den bok som 

mentorprogrammet baseras på. Adepterna lyfte fram att de kunde få ökad förståelse om 

mentorskapet genom att ta del av boken. Några av adepterna hade fått boken av sin 

mentor, andra fick kännedom om den via sina kollegor medan en del av adepterna inte 

alls kände till den. 

 

”Det var en av mina andra kollegor som fick en bok av sin mentor och sa att den här 

ska du läsa för att du ska förstå vad mentorskapet handlar om och då känner jag, jag 

vill också läsa en bok.” 

 

Övergången – från student till en ny roll som 

intensivvårdssjuksköterska 

Adepterna talade om den första tiden på arbetsplatsen som en inkörssträcka, en period 

som alla måste gå igenom. Det är individuellt hur adepterna har upplevt den första 

tiden, men hos de flesta har självförtroendet gått upp och ner. En del har haft en hög 

stressnivå under den första tiden och upplevt känslor som rädsla och skräck. Andra har 

känt sig relativt lugna och inte uppfattat den stress och oro som de upplevt att andra 

tycker att de borde känna och de önskar att det fanns en lyhördhet för att individer 

upplever situationer olika. Tidigare arbete, ålder och även tidigare erfarenheter från 

livet menar adepterna kan påverka hur den första tiden upplevs. Något som kan kännas 

tungt eller besvärligt för en person kan av någon annan erfaras som motsatsen och vice 

versa. Andra påverkande faktorer av betydelse anser adepterna är vårdtyngden och hur 
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den är under den period som den nyutexaminerade intensivvårdssjuksköterskan 

påbörjar sitt arbete. 

 

”Det är nervöst, man är livrädd att man ska göra fel och alla de sakerna. Men det är 

ett berg vi alla måste klättra över. Man får testa sig själv i små, små steg åt gången, att 

hur mycket kan jag manövrera det här på egen hand och sen växer man för varje 

gång.” 

 

Adepternas åsikter skilde sig från varandra angående vilken tidpunkt som var bäst för 

mentorprogrammet att starta och de önskade att programmet skulle individualiseras 

utifrån de olika deltagarnas förutsättningar och behov. Några adepter önskade att 

mentorprogrammet skulle få en tidigare start, gärna under inskolningen eller direkt efter 

att inskolningen var slut. Adepterna som förespråkade en tidig start hade upplevt tiden 

direkt efter inskolningen som tung och menade att det var då stödet från mentorn 

behövdes.  

 

”Ja det hade varit bättre om man hade fått det direkt, det hade man behövt.” 

 

”Jag tycker att det borde vara en del av inskolningen.” 

 

Några adepter önskade en anpassad start, dels utifrån hur svårt sjuka patienter man 

tilldelades men även utifrån hur den enskilde individen uppfattade sin situation. 

De menade att de i början hade tilldelats mindre intensivvårdskrävande patienter där 

patienternas stabila situation ännu inte hade erbjudit så stora utmaningar. Därför fanns 

inget behov av att prata med en mentor utan det behovet uppstod först i samband med 

att adepten kom i kontakt med mer intensivvårdskrävande och instabila patienter. 

Utöver detta ansåg de att deras föregående arbeten inom hälso- och sjukvården hade 

varit både krävande och avancerade så tillvida att en del arbetsuppgifter på många vis 

gick att jämställa med de som förekom inom intensivvården. Några av dem hade 

dessutom tidigare erfarenheter av arbete som gränsade till intensivvårdens mer 

specifika ansvarsområden. De upplevde att det räckte med det stöd som fanns från 

övriga kollegor under den första tiden och menade att det inte specifikt behövde vara 

sin mentor de talade med.  
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”Ja men det är väl som med allting annat, det är ju individer det handlar om, det 

kanske finns de som behöver det från början. Och sedan finns det faktiskt de som 

kanske skulle ha mer nytta av det efter ett år, man utvecklas olika fort och man tar sig 

an saker på olika sätt.”   

 

Somliga adepter önskade en betydlig senareläggning av mentorprogrammets start, först 

efter ett till ett och ett halvt år efter att de hade börjat på avdelningen. De motiverade 

detta med att de då hade fått fler utbildningar och att förväntningarna på ens kunnande 

ökade i samband med det ökade ansvaret. En upplevelse av att ibland vara ensam hade 

tillkommit och av den anledningen fanns ett behov av stöttning.  

 

” Ett år och sedan ett halvår [mentorprogrammets start], man kanske behöver ett år på 

sig, sedan när man får dialysutbildningen, man får hjärtsparksutbildningen, det 

eskalerar lite grann och sedan ska man vara på post-op, ska man klara det också. Man 

är mer utsatt tycker jag i alla fall när man jobbat ett år, och då skulle jag ha haft mer 

glädje av det tycker jag. Det är mycket första året ändå.” 

 

”Och då förutsätter alla att man inte vet så de [i början] är så observanta på det. Nu 

ska man nästan förutsätta att man ska kunna det på ett annat sätt. Fortfarande är alla 

kollegor rätt lyhörda och vi pratar rätt mycket över lag hela tiden men det känns lite 

grann att nu ska man kunna hantera det mer än när man var ny, då var det väldigt 

påpassat /…/.” 

 

Under den första tiden i den nya rollen som intensivvårdssjuksköterska har adepterna 

känt stöd från arbetsgruppen i vilken det har ingått både mer erfarna kollegor men även 

kollegor i samma situation som de själva. Adepterna har upplevt att kollegorna varit 

lyhörda kring de nyutexaminerades behov och de har kunnat reflektera kring patienter 

och situationer med kollegor, i bland annat personalrummet eller på patientsalen. 

Utöver detta har adepterna känt stöd från familj, anhöriga och vänner. Adepterna ansåg 

att det fanns en styrka i att få dela sina känslor och upplevelser med andra, framförallt 

andra i samma situation som de själva. Utifrån detta framfördes ett förslag om att 

mentorprogrammet kunde starta med gemensamma gruppsamtal för de 

nyutexaminerade sjuksköterskorna för att sedan övergå i individuella mentorsamtal. 
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”Jag tycker att arbetsplatsen är väldigt välfungerande, alltså kollegorna är ju störtbra. 

Det är väldigt roligt att gå till jobbet.” 

 

”Det kanske var det man skulle börja med, gruppsamtal i början och sedan när man 

har jobbat ett år, kan man börja med enskilda.” 

 

Mentorskapet – adeptens och mentorns relation 

Adepterna lyfte fram egenskaper som de tyckte var viktiga hos mentorn, bland annat 

lång erfarenhet, kunskap och förmågan att skapa förtroende. Adepterna ansåg att det är 

viktigt att bygga upp en relation till sin mentor då konfidentiella och känsliga ämnen tas 

upp. Om adepten och mentorn inte har en relation sedan tidigare behöver de lära känna 

varandra innan ett förtroende infinner sig och de menar att behållningen av 

mentorskapet ökar i takt med att adepten och mentorn lär känna varandra. Mellan en 

del adepter och mentorer utvecklades en relation som fortsatte även då mentorskapet 

officiellt hade avslutats.  

 

”Det är ju egentligen en slags tid för reflektion, alltså kring en själv, det jag har tyckt 

varit skönt är att man har en mentor som har varit med länge, som har referenspunkter 

att bolla idéerna med och har ett annat synsätt.” 

 

”Det är väldigt mycket konfidentiella saker man kan prata om där, de säger ”här kan 

du prata om allt och det stannar i förtroende”, det är svårt att göra det med någon man 

träffat och sagt hej till två gånger.” 

 

”Ja man måste känna förtroende för den man har för annars så skulle det inte fungera 

alls.” 

 

Enstaka adepter fick själv välja sin mentor vilket upplevdes som positivt. Adepterna 

menade att fördelarna med att få välja sin egen mentor var att de kunde välja en mentor 

som arbetade på ett sätt som stämde överens med de egna värderingarna och där ett  

förtroende redan infunnit sig. Fördelen med att inte få välja sin mentor var att det inte 

fanns en tidigare relation till den personen utan att relationen påbörjades 

förutsättningslöst. 
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”Ja det tycker jag [att få välja mentor] då hade man under sommaren fått kontakt med 

vissa /…/ då visste man vilka man jobbade bäst med, och kände bäst förtroende för så 

det var skönt på så sätt.” 

 

Somliga av adepterna knöt an lite extra till mer erfarna arbetskollegor som de upplevde 

arbetade på ett sätt som stämde överens med de egna värderingarna. Dessa kollegor 

kom att fungera som informella mentorer och adepterna gick ibland till dem med olika 

funderingar som de hade eller för att få stöd i en viss situation. 

 

”Jag hittade min egen mentor, alltså det beror på vad är en mentor? För mig är det så 

här det är någon som jag kan stötta mig emot och som jag kanske ser lite mer som en 

förebild, det har man ändå hittat några stycken som man känner att de här kan jag 

prata med, det har varit olika personer och de har ett arbetssätt som jag känner att det 

där är väldigt fint och det vill jag anamma /…/” 

 

Några av adepterna hade haft samma sjuksköterska både som handledare och som 

mentor och utifrån detta väcktes tankar om handledaren och mentorn skulle vara 

samma person. Fördelen med att ha samma person som mentor var att hon/han visste 

om adeptens starka och svaga sidor samt att de redan hade en påbörjad relation. En 

fördel med att inte ha samma person som både handledare och mentor var att de inte 

kände varandra. Detta upplevdes som positivt framförallt efter att mentorrelationen 

hade avslutats och adept och mentor skulle återgå till att vara enbart kollegor. 

 

”Jag kände inte henne alls och det tyckte jag var bra faktiskt, för annars då börjar man 

på en nivå, då undrar jag hur det skulle bli sedan kanske. När man har avslutat 

mentorskapet för när man sitter där med sin mentor då är man ändå adept och så är 

man ju inte om man är med en kollega som man har ett kompisband till. Så jag tyckte 

att det var bra.” 

 

Ibland fungerade inte relationen mellan adept och mentor. Även om de flesta adepter 

upplever det som lite känsligt att byta mentor menade några att de ändå hade gjort det, 

dels eftersom mentorskapet ansågs viktigt men även då det var ett sätt att ta ansvar för 

mentorrelationen. Några av adepterna tror inte att de hade bytt mentor då de var oroliga 
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för att det skulle bli dålig stämning efteråt med tanke på att de också är kollegor med 

sina mentorer.  

 

”Ja jag hade tur med min mentor i och för sig men jag vet av de som har haft problem 

med sin mentor, som inte alls har haft förtroende och inte känt att de har kunnat prata  

och bara tittat, och då faller hela funktionen.” 

 

”När man gick grundutbildningen så kunde man bara säga – nej men vet du vad, den 

här anestesiplaceringen, det fungerar inte mellan mig och min handledare /…/. Här är 

du anställd, du ska jobba med den här personen och det är samma sak om man får den 

som mentor. Du ska jobba tillsammans med den här personen.” 

 

Mentorsamtalet – att få prata av sig 

Flera av adepterna menade att mentorsamtalen utgjorde en möjlighet att få prata av sig 

med någon som lyssnade. Mentorsamtalen har varit ett tillfälle där adepterna haft 

möjlighet att lyfta olika problem och bekymmer. De har även känt att de kunnat fråga 

om olika saker och inga frågor har upplevts vara ”dumma” frågor. En del av adepterna 

har lyft händelser som förekommit under arbetspassen, såsom roliga händelser eller 

något som irriterat dem, men även kunnat tala om situationer som inträffat hemma. 

Dessa adepter har upplevt att de kommit stärkta från samtalen. 

 

”Det känns skönt att man har en person som man kan ställa sina så kallade korkade 

frågor till. Att man inte behöver sprida det för samtliga, man vet att min mentor vet att 

jag inte är så bra på det här, att jag kanske har mer frågor om det här området.” 

 

Att som adept få samtala med en sjuksköterska, tillika mentor, som en gång varit ny 

som en själv har gett bekräftelse, hopp, uppmuntran och stöd. Att höra från mer erfarna 

sjuksköterskor/mentorer att de har upplevt det som adepterna själva nu upplever har 

uppmuntrat dem och gett dem hopp om att komma vidare när det ibland känts tungt. 

Med sina mentorer har adepterna kunnat tala om sådant de känt sig osäkra på men även 

kunnat resonera kring olika situationer och händelser vilket har gett dem stöd och 

bekräftelse i sitt sätt att tänka. Detta har bland annat fått dem att känna att de duger.  
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”För de här mentorerna har ändå jobbat ganska länge och de säger att det här känner 

jag också igen mig i, så här var det när jag började också, det tyckte jag var jätteskönt 

att bara få höra.” 

 

”Jag känner mer som en stund att man landar där, tankar upp sig lite och går vidare 

med ny kraft och energi. För så var det, jag kommer ihåg första gången – jag funderar 

på att sluta härifrån, vad tycker du? Hon bara -  Nej det ska du inte sa hon. Och sedan 

gick jag ut direkt och såhär vårfrisk vind. Nej men det kändes så bra efteråt, för jag fick 

verkligen ett stöd, perfekt.” 

 

Några adepter hade förberett vad de skulle ta upp på mentorsamtalen medan andra kom 

oförberedda. De som hade förberett vad de skulle ta upp på samtalen menade att det 

möjliggjorde för dem att utnyttja samtalstiden på bästa sätt. De som kom oförberedda 

upplevde att det ändå alltid fanns något att tala om, bland annat vad som hänt den 

senaste tiden eller något som upplevdes som aktuellt för tillfället. Andra adepter 

upplevde viss stress inför samtalen då de menade att de inte hade hunnit samlat på sig 

olika samtalsämnen och därför inte alltid hade något att ta upp. De önskade glesa ut 

samtalen under den första tiden då de upplevde att det var för intensivt i början. En del 

adepter å andra sidan önskade tätare mentorsamtal, framför allt under första halvåret. 

 

”Kanske ha det en gång varannan månad. Jag tyckte det blev alldeles för intensivt i 

början, man hade huvudet i så mycket annat.” 

 

Några av adepterna upplevde att mentorsamtalen saknade struktur och de hade önskat 

mer stöd från mentorn, till exempel olika områden att diskutera kring. Andra upplevde 

istället den saknade strukturen som positivt då de själva kunde anpassa innehållet efter 

sina individuella behov. Ytterligare några av adepterna hade upplevt sina samtal som 

strukturerade då de samtidigt som de hade fått ansvara för samtalets innehåll även hade 

fått stöd av sin mentor med frågor och hjälp med olika infallsvinklar. Andra aspekter 

som framkom var att adepten känt sig styrd av mentorn vilket hindrade ett fritt samtal. 

 

”/…/ men det var som sagt ingen struktur alls utan det var jag som fick säga hur det 

hade gått. Jag hade nog kunnat tycka att det hade varit skönt med lite struktur, men inte 
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för att jag har något förslag på hur den strukturen skulle se ut, eller att det blir lite 

semistrukturerat kanske.” 

 

”Men hon var ganska bra med att komma med frågor och så började vi prata om det 

mera, så jag tyckte det fungerade riktigt bra.” 

  

Mentorerna har fått adepterna att känna att de kan komma till dem mellan 

mentorsamtalen om det har funnits behov. En del har kunnat samtala med sin mentor 

när de har träffats i korridoren eller i överlappningstiden mellan arbetspassen medan 

andra har gått om sin mentor hela tiden och inte haft samma möjlighet. Fördelen med 

att träffa sin mentor mellan mentorträffarna har varit att adepterna har kunnat lyfta 

situationer i nära anslutning till när de har inträffat. Adepterna menade att det var bra 

om mentorsamtalen kom i nära anslutning till när något hade hänt, annars hann de 

påbörja bearbetningen själva och det fanns då inget behov av att ta upp det vid nästa 

träff med sin mentor. 

 

”Det jag tycker har varit bra är att man inte har behövt vänta tills man har haft sin 

träff med mentorn, utan har man haft en fråga och man känner att man inte har haft 

någon annan att vända sig till så har man alltid kunnat vända sig till sin mentor med 

det mesta /…/.” 

 

”För det är ju som du säger, ibland är det kanske i direkt anslutning till när det hänt 

som man faktiskt behöver stöd och inte två månader framåt i tiden när vi har ett 

inbokat möte, då kanske allting har lagt sig och då kanske det inte är något att prata 

med andra om det.” 

 

Adepterna menade att det är viktigt att prioritera mentorsamtalen men trots att samtalen 

varit inbokade har det inte alltid varit lätt att gå iväg från verksamheten, exempelvis kan 

överrapporteringen ta lång tid, förseningar på grund av en patienttransport inträffa eller 

lunchavlösningarna ännu inte vara avklarade. Någon gång har adepten och mentorn 

blivit placerade hos samma patient fast olika arbetspass och därför inte kunnat komma 

ifrån till sitt inbokade mentorsamtal. För att skapa förutsättningar för mentorträffarna 

har ibland både adepter och mentorer träffats utöver den schemalagda arbetstiden. 
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”Vi tog innan arbetstid faktiskt, det gick ju inte på arbetstid att tro att man får det gjort 

utan vi tog det emellan, ja mellan tolv och ett någonting sådant och sedan så lunchade 

vi en halvtimme och sedan började man jobba .” 

 

Mentorparen har försökt förhandsboka en tid för mentorsamtalen men det har ibland 

varit svårt på grund av att de haft så olika scheman. Eftersom mentorerna är erfarna 

medarbetare är de ofta upptagna och har många åtaganden och även detta har medfört 

att det ibland varit svårt att finna en tid att boka. Att byta scheman med varandra har 

varit ett sätt att lösa problemet och finna en tid som passat båda parter. Ändringar under 

schemaläggningsperioden, byten av arbetspass och andra möten har försvårat för 

mentorparen att finna tid till sina möten. Adepterna framhåller att det varit viktigt att 

boka rum eller gå iväg någonstans där de kunnat sitta avskilt för att inte bli avbrutna 

eller störda under mentorsamtalen. 

 

”Nä men för jag och min mentor har haft svårt att hitta tider ibland, det här med 

schemat, och man jobbar treskift och någon är på semester, då har det inte varit helt 

lätt att hitta dagar och sedan har man bokat in och sedan blir det ändå på något sätt 

som så att man skulle iväg till röntgen.” 

 

”Jag tror att själva poängen är bra men det skulle behöva struktureras upp mycket med 

schemat, för det är ju det som har strulat så mycket med oss, att vi inte riktigt har 

kunnat träffas.” 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Fokusgruppintervjuer har varit en bra metod vid genomförandet av den här studien då 

syftet varit att få flera deltagares upplevelser av en liknande erfarenhet. Enskilda 

intervjuer eller en enkätstudie hade förmodligen inte lett till ett lika varierat resultat då 

det var deltagarnas gemensamma diskussion och ifrågasättande av sin egen och 

varandras åsikter kring ämnet som bidrog till att flera olika aspekter framkom. Detta 

överensstämmer med vad Bryman (2011) och Wibeck (2010) säger om att tekniken är 

ett bra redskap för att få fram många aspekter av en viss fråga. Angående att skapa 
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trovärdighet i forskningen menar Bryman (2011) att det är viktigt att forskaren följer de 

regler som finns. Trovärdigheten i kvalitativa studier kan ytterligare säkerställas genom 

att en respondentvalidering eller triangulering genomförs. Trovärdigheten i denna 

studie är tillförlitlig såtillvida att de regler som finns angående forskning har följts, 

dock har varken respondentvalidering eller triangulering utförts. En förförståelse om 

intensivvård och sjuksköterskan som verkar inom den har funnits men ingen 

förförståelse om mentorskap utan all kunskap om ämnet har tillförts under 

genomförandet av studien. Den förförståelse som funnits har bidragit till att skapa ett 

sammanhang för deltagarnas resonemang medan den saknade förförståelsen har varit 

en fördel under både datainsamlingen och analysen då dessa kunnat ske närmast 

förutsättningslöst. Enligt Polit och Beck (2012) bör forskarens förförståelse alltid 

redovisas samt eventuell påverkan tas i beaktande och värderas i förhållande till 

analysen och redovisningen av resultatet. 

 

En svaghet med fokusgruppintervjuerna har varit att deltagarna ibland pratat i munnen 

på varandra, att vissa varit mer tystlåtna och att diskussion emellanåt fört dem utanför 

ämnet. Moderatorn har noga avvägt var och när ett interagerande i gruppdiskussionen 

varit lämpligt. Enligt Wibeck (2010) har moderatorn en viktig roll under intervjuerna 

genom att leda diskussionen men ska undvika att vara styrande. Gruppstorleken 

upplevdes lagom då en livlig diskussion uppstod under alla intervjuer och alla deltagare 

kunde komma till tals. Under den första och andra intervjun framkom olika aspekter 

kring ämnet medan det under den tredje inte framkom något nytt. Enligt Wibeck (2010) 

är tre intervjuer en lämplig avvägning då de ger ett material som blir hanterligt 

samtidigt som mönster och tendenser kan urskiljas och Bryman (2011) menar att 

forskaren ska välja ett mindre antal gruppdeltagare om dessa förväntas ha mycket att 

säga om ämnet. Enligt Svedberg (1992) kan en livlig diskussion uppstå när deltagarna 

har gemensamma erfarenheter men det finns även en risk med att så kallad group-think 

kan inträda när samhörighetskänslan i gruppen är hög. Group-think utgjorde inget 

problem då deltagarna kontinuerligt ifrågasatte varandra under den pågående 

diskussionen. Under intervjuerna var stämningen i gruppen avslappnad och en 

bidragande orsak till det tros vara att rummet var litet och låg avskilt i en lugn korridor. 

Wibeck (2010) framhåller att de positiva aspekterna med ett litet rum är att risken för att 

deltagarna distraheras minskar.  
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Wibeck (2010) menar att det kan vara svårt att upprätthålla konfidentialiteten i en 

fokusgrupp då forskaren inte kan garantera att det som sägs i gruppen stannar där och 

därför kan fullständig anonymitet inte utlovas. I deltagarinformationen lyftes att det 

som diskuterades under intervjun inte skulle föras vidare till utomstående.  

 

Urvalet gjordes i enlighet med studiens syfte och de kriterier som var relevanta för detta 

togs i beaktande när deltagare valdes. Enligt Bryman (2011) används ett målstyrt urval 

när forskaren önskar studiedeltagare som är av relevans för den specifika 

undersökningsfrågan. För att sammanställa fokusgrupperna användes en grindvakt som 

utöver detta var projektansvarig för mentorprogrammet. Grindvakten hade intresse av 

att undersökningen genomfördes och önskade även att så många som möjligt av 

deltagarna från mentorprogrammet deltog i intervjuerna och av den anledningen kan 

deltagarna ha upplevt det som tvingande att delta i studien. Bryman (2011) menar att 

det finns en risk att grindvakten kan försöka påverka hur undersökningen genomförs 

och hur forskningsresultatet presenteras. Uppfattningen har gemensamt varit att ingen 

deltagare känt sig tvingad att medverka under intervjuerna och ingen otillbörlig 

påverkan från grindvakten har förekommit och ur den aspekten kan resultatet anses 

tillförlitligt.  

 

Allt arbete har utförts gemensamt och endast vid transkriberingen av materialet har ett 

avsteg gjorts. För att upprätthålla en god intern reliabilitet har en diskussion kring det 

insamlade materialet och de olika stadierna i processen hela tiden förts och fortsatt till 

dess att konsensus uppnåtts. Bryman (2011) menar att det är viktigt att forskarna, om de 

är flera, tillsammans kommer överens om hur materialet ska tolkas. De resultat som 

framkommit under analysen har presenterats i en beskrivande och sammanhängande 

text med efterföljande citatavsnitt för att möjliggöra för läsaren att själv bedöma 

resultatets trovärdighet och eventuella överförbarhet. Ett problem vid kvalitativ 

forskning är enligt Bryman (2011) att det finns problem med att överföra resultatet till 

andra miljöer vilket medför att den externa validiteten blir ett problem, men genom att 

ge människor en fyllig redogörelse av resultatet kan de själva bedöma hur pass 

överförbart resultatet kan vara till en annan miljö.  

 

Handledning har erhållits vid flera tillfällen och kritik mottagits på arbetet och dess 

genomförande. Enligt Bryman (2011) kan pålitlighet angående forskningens 
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tillförlitlighet erhållas först när andra forskare granskar alla faser i forskningsprocessen 

men menar samtidigt att det är ganska ovanligt med en fullständig granskning då det 

innebär ett mycket omfattande arbete.  

 

Resultatdiskussion 

Mentorprogrammet har varit uppskattat av alla medarbetare och de flesta adepter 

uppfattade det som ett stöd, framförallt under den första tiden på den nya arbetsplatsen. 

Detta överensstämmer med tidigare forskning angående mentorskapets betydelse för 

både grund- och vidareutbildade sjuksköterskor under övergången. Enligt Kanaskie 

(2006) och Nickle (2007) erbjuder mentorprogram stöd till sjuksköterskan under 

uppstarten av ett nytt arbete och Barker (2006), Nickle (2007) och Race och Skees 

(2010) menar att sjuksköterskans övergång underlättas av mentorskap. Price (2009) och 

Wolak, McCann, Madigan, Queen och Letvak (2009) fann att mentorskap under 

sjuksköterskans övergång utgjorde en ovärderlig resurs, bland annat för att reducera 

ångest och stress. Benner et al. (1999) menar att det är viktigt att mer erfarna 

sjuksköterskor via handledning erbjuder rådgivning och stöd till nya sjuksköterskor, 

framförallt första halvåret. Mellan handledarna och nybörjarna kan flera olika former 

av strukturerade alternativt ostrukturerade möten ordnas men det bästa är att 

individuella relationer etableras (a.a.). Några av adepterna upplevde mentorprogrammet 

som en belastning och att den känslan kan infinna sig får stöd av Beecroft et al. (2006) 

som menar att sjuksköterskan under den första tiden kan känna sig överbelastad och att 

mentorprogrammet då blir ytterligare en börda. Det är därför viktigt att tiden för 

mentorprogrammets start väljs noggrant för att bli det stöd som det är tänkt att vara.  

 

Adepterna upplevde att mentorprogrammet behövde en tydligare struktur och föreslog 

att det skulle starta med ett gemensamt informationsmöte för alla medarbetare. Enligt 

Doerksen (2010), Fox (2010) och Wikström (2007) finns det vissa grundläggande 

förutsättningar som kan bidra till ett lyckat mentorprogram, bland annat en inledande 

formell uppstart med en gemensam första träff för samtliga deltagare. Under träffen 

presenteras programmet och dess övergripande mål och syfte tillsammans med 

genomgång av formalia och praktisk information, samtidigt som det är ett bra tillfälle 

för adepter och mentorer att bekanta sig med varandra. Detta får medhåll av Nickel 
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(2007) som menar att otydlighet angående mentorskapets syfte och uppbyggnad kan 

leda till förvirring hos deltagarna om hur de ska förhålla sig till mentorskapsrelationen.  

 

Alla adepter var överens om att mentorprogrammet var bra men de önskade att det 

skulle individualiseras. Direkt i anslutning till inskolningens slut upplevde en del av 

adepterna en svår period där självförtroendet gick upp och ner och de önskade därför en 

tidigare start för mentorprogrammet. Benner et al. (1999) beskriver sjuksköterskans 

övergång som en tid fylld av nervositet och oro och Farnell och Dawson (2006), Price 

(2009) och Rudman et al. (2009) fann att sjuksköterskornas självförtroende sviktade 

under övergången. Enligt O`Kane (2011) infann sig en svår period för nyutexaminerade 

intensivvårdssjuksköterskor i direkt anslutning till inskolningens slut och den 

upplevdes svårare än övergången från student till legitimerad sjuksköterska (a.a.). Om 

sjuksköterskan inte får stöd av en erfaren kollega under denna period kan det förhindra 

sjuksköterskans utveckling vilket fördröjer och eventuellt även förhindrar inlärningen 

av de specifika kompetenser som hör till sjuksköterskans profession (Whitehead, 

2001). Schuldt-Håård (2009) fann i sin studie att övergången underlättades för de 

sjuksköterskor som hade tidigare erfarenheter av arbete inom hälso- och sjukvården 

vilket överensstämmer med upplevelsen hos några av adepterna. Dessa adepter 

upplevde dessutom att stödet från övriga kollegor var tillräckligt den första tiden och de 

önskade därför en senareläggning av mentorprogrammets start. Beecroft et al. (2006) 

menar att många sjuksköterskor finner stöd av övriga kollegor utöver mentorn (a.a.). 

Några adepter önskade ytterligare senarelägga starten för mentorprogrammet, upp emot 

ett och ett halvt år eller mer. De fann att deras ökade erfarenhet medförde ett större 

ansvar och att det var framförallt vid denna tidpunkt som behovet av en mentor fanns. 

Benner et al. (1999) nämner att övergången mellan de olika nivåerna i 

femstegsmodellen skiljer sig åt och att det krävs olika strategier för att  hanterade de 

olika nivåernas övergång. För de sjuksköterskor som uppnått nivån kompetent, vilket 

inträffar efter cirka två års yrkeserfarenhet, kan övergången till nivån skicklig vara 

problematisk. Om sjuksköterskan inte får det stöd som behövs under övergången kan 

det leda till att hon inte fortsätter att utvecklas samt att hon till och med lämnar yrket. 

För att underlätta övergången mellan denna nivå och nästa är stöd från skickliga eller 

expertmässiga sjuksköterskor avgörande och stödet kan ges i form av mentorskap. 
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Ett förslag framfördes om att mentorprogrammet kunde starta med gemensamma 

gruppsamtal för de nyutexaminerade intensivvårdssjuksköterskorna för att sedan 

övergå i individuella mentorsamtal. Enligt Benner et al. (1999) kan nyutexaminerade 

sjuksköterskor i början ha god hjälp av både strukturerade och ostrukturerade 

gruppsamtal tillsammans med sjuksköterskor på samma färdighetsnivå som de själva 

då det innebär en lättnad att få samtala med andra som har liknande problem och 

känslor. 

 

Hur adepter och mentorer skulle matchas diskuterades bland adepterna. Några hade 

funnit informella mentorer i olika sjuksköterskor som de upplevde arbetade på ett sätt 

som överensstämde med deras egna värderingar. Benner et al. (1999) menar att 

sjuksköterskor tidigt väljer sina förebilder, sjuksköterskor som arbetar i 

överensstämmelse med den egna uppfattningen om vad som är en god 

omvårdnadsutövning. Kanaskie (2006) och Race och Skees (2010) menar att det är de 

gemensamma intressena och den rätta kemin mellan två olika individer som leder till en 

framgångsrik mentorrelation. Enligt Beecroft et al. (2006), Buffum (2009), Fox (2010) 

och Race och Skees (2010) är det viktig med genomtänkt matchning mellan adept och 

mentor och menar att matchningen bör ske utifrån adeptens önskemål och specifika 

behov. Race och Skees (2010) anser att den nya medarbetaren bör introduceras till 

arbetsplatsen och de nya arbetsuppgifterna av en handledare och att adepten därefter 

själv får välja en mentor som hon eller han känner sig trygg med för att möjliggöra en 

bra mentorrelation. Detta överensstämmer med adepternas funderingar om att 

handledaren och mentorn skulle vara olika personer.  

 

Ibland fungerade inte relationen mellan adept och mentor och adepternas åsikter skilde 

sig åt angående hur de skulle hantera detta. Enligt Barker (2006) och Fox (2010) är det 

både adeptens och mentorns ansvar att se till att mentorrelationen fungerar. Barker 

(2006) menar att en mentorrelation som inte fungerar får negativa effekter för både 

adepten och mentorn och betonar att det är viktigt att lösa problemen alternativt avsluta 

relationen. I mentorprogrammet som undersöktes i denna studie var adepter och 

mentorer från samma arbetsplats och i de fall där relationen inte fungerade var 

adepterna oroliga för att det kunde bli dålig stämning om de önskade byta mentor. 

Beecroft et al. (2006) menar att det kan vara en fördel att ha en mentor från en annan 

arbetsplats för att dämpa effekten vid en dålig mentorrelation. Enligt Fox (2010), 
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Nieuwstraten, Huh, Liu, Davis och Dolovich (2011) och Wikström (2007) kan en 

avstämning några månader efter programmets start fungerar som en kontroll för att 

säkerställa att mentorskapsrelationen fungerar och att mötena har kommit igång. 

 

Adepterna nämnde lång erfarenhet, kunskap och förmågan att skapa förtroende som 

viktiga egenskaper hos mentorn. Detta överensstämmer med Siu och Sivan (2011) som 

lyfter fram egenskaper som just erfarenhet och kunskap som viktiga hos en mentor. 

Enligt Benner et al. (1999) har det visat sig vara effektivt för den nyutexaminerade 

sjuksköterskans inlärning att etablera en relation med en mer erfaren sjuksköterska och 

framhåller hur viktigt det är för sjuksköterskan att få stöd och bekräftelse för att kunna 

utvecklas (a.a.). Adepterna talade om hur mentorrelationen utvecklades under samtalen 

och att det var grundläggande för att ett förtroende skulle kunna infinna sig. För de som 

inte blev bekräftade fungerade inte samtalet och dessa adepter fick därför inte det stöd 

som de hade behövt. Enligt Barker (2006) och Wikström (2007) är det avgörande för 

mentorrelationen att adepten blir bemött med intresse, respekt och förståelse från sin 

mentor samt att denna ger stöd och bekräftelse till adepten (a.a.). Flera av adepterna har 

lyft att samtalen utgjort ett tillfälle för reflektion där de kunnat prata om olika 

situationer och händelser samtidigt som de fått stöd och bekräftelse av sin mentor. 

Hough (2008) lyfter att mentorsamtalet erbjuder tillfälle för sjuksköterskan att kunna 

reflektera över olika situationer och händelser vilket Benner et al. (1999) menar är 

viktigt då det ökar sjuksköterskans lyhördhet och förmåga att agera adekvat i framtida 

vårdsituationer.  

 

Adepterna har upplevt att de kunnat komma till sin mentor utöver de inbokade samtalen 

vilket har varit positivt på så vis att de kunnat reflektera med sin mentor när de känt 

behov av det, och inte behövt vänta till ett inbokat samtal. Beecroft et al. (2006), Siu 

och Sivan (2011) och Theobald och Mitchell (2002) menar att mentorns tillgänglighet 

är en viktig del av mentorskapsrelationen, bland annat för att adepten ska kunna 

samtala med sin mentor i nära anslutning till olika händelser och Beecroft et al. (2006) 

fann att många adepter hade hunnit bearbeta olika  händelser med annan personal innan 

de hann träffa sin mentor. 
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Slutsats 

Studiens resultat visar att mentorprogrammet behövs och fyller en viktig funktion, 

bland annat genom att ge stöd, uppmuntran och bekräftelse till adepterna under 

övergången men även senare. För att erbjuda likvärdiga förutsättningar för alla 

deltagare behövs en tydligare struktur. För att uppnå detta kan mentorprogrammet 

inledas med ett gemensamt möte för både adepter och mentorer där mål och syfte 

presenteras samt övergripande information ges. Utifrån de enskilda adepternas 

önskemål och behov behöver mentorprogrammet individualiseras. Lämplig tid för 

mentorsamtalen bör avsättas vid schemaläggning och de inbokade samtalstiderna 

prioriteras för att inte försvinna i mängden av andra aktiviteter och möten. Matchningen 

mellan adept och mentor är en viktig förutsättning för ett lyckat mentorskap och 

relationen dem emellan bör följas upp för att trygga att den fungerar. Att adepter och 

mentorer även är kollegor kan innebära en försvårande omständighet, framförallt om 

relationen dem emellan inte fungerar. 

 

Klinisk betydelse 

Ett tillvägagångssätt för att underlätta övergången för nyutexaminerade 

intensivvårdssjuksköterskor kan vara att införa mentorprogram. För ett lyckat 

mentorprogram finns det vissa aspekter att beakta både innan uppstarten men även efter 

införandet. Utöver detta kan det vara bra att fundera på om mentorprogrammet ska vara 

obligatoriskt från start då det i denna studie framkom ett behov av att individualisera 

mentorprogrammets start. 

 

Förslag på vidare forskning/utveckling 

Det vore intressant att undersöka hur nyutexaminerade intensivvårdssjuksköterskor 

som haft stöd av ett mentorprogram har klarat övergången i jämförelse med kollegor 

som inte haft samma stöd. Hur har upplevelserna skiljt sig åt, har de andra kollegorna 

funnit informella mentorer eller har andra strategier använts och i så fall vilka. För att få 

ökad förståelse om mentorskapets funktion för intensivvårdssjuksköterskan, däribland 

den nyutexaminerade, kan vidare forskning om detta genomföras. Att undersöka om 

och eventuellt hur mentorrelationen påverkas av att adepter och mentorer arbetar på 

samma arbetsplats kan vara betydelsefullt. 
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Förfrågan angående genomförande av studie. 

 

Vi, Anita Dan och Karin Ringh, studerar på specialistsjuksköterskeutbildningen med 

inriktning mot intensivvård vid Röda Korsets Högskola i Stockholm.  

 

I utbildningen ingår ett examensarbete inom huvudämnet i form av en uppsats om 15 

högskolepoäng. Vi avser att genomföra en studie inom ramen för examensarbetet. 

Preliminärt namn på studien är ”Nyutexaminerade intensivvårdssjuksköterskors 

erfarenhet av mentorprogram – en intervjustudie.” 

  

Studiens syfte är att undersöka nyutexaminerade intensivvårdssjuksköterskors 

erfarenheter av att ha deltagit i ett mentorprogram. 

Datainsamlingen kommer att ske med hjälp av: Intervjuer i fokusgrupper om 5 

intensivvårdssjuksköterskor per grupp. Intervjutiden beräknas till ca 45-60 minuter. 

Vi önskar intervjua tre grupper på din enhet. (Vg se bifogad projektplan.) 
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Vi förbinder oss att skriftligt och muntligt informera personal i berörd verksamhet. 
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kontaktade personal inhämtas informerat samtycke inför deltagande i undersökningen 

(Vg se bifogad deltagarinformation/förfrågan). Resultat kommer att kodas för att 

undvika identifiering av personer och enheter. Resultaten i studien kommer att 

återrapporteras till berörda enheter.  

 

Vi ansöker härmed om att få genomföra den ovan beskrivna undersökningen vid 

avdelning XXX vid XXX sjukhus.  
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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 ”Nyutexaminerade intensivvårdssjuksköterskors 

erfarenhet av mentorprogram – en intervjustudie.” 

Bakomliggande orsak till studien är funderingar över intensivvårdssjuksköterskans 

arbetssituation. Studiens syfte är att undersöka nyutexaminerade 

intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att ha deltagit i ett mentorprogram. 

 

Som datainsamlingsmetod kommer fokusgruppintervjuer om 5 personer per grupp att 
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dig om att delta i en intervjuundersökning angående ditt deltagande i ett mentorprogram. 

   

Samtliga intervjuer kommer ske utifrån samma intervjuguide samt kommer spelas in. 

Dina svar/resultat kommer att kodas och behandlas konfidentiellt. Resultatet från de 

enskilda deltagarna kommer presenteras så att identifiering undviks. Som 

studiedeltagande är det viktigt att inte diskutera det som sägs med utomstående.  

 
Resultaten i denna undersökning kommer att ge ökad kunskap om 

intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att ha deltagit i ett mentorprogram. 
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