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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: I Sverige har sjuksköterskeprogrammet under åren genomgått ett flertal 

reformer för att anpassas efter de förändrade behoven av hälso- och sjukvård. År 1993 

blev sjuksköterskeutbildningen en treårig utbildning som både leder till en 

kandidatexamen i omvårdnad och en yrkesexamen. Detta har inneburit svårigheter för 

lärosätena gällande förmågan att kombinera den akademiska skolningen med den 

yrkesförberedande utbildningen. Tidigare gjorda studier visar att utbildningen ansetts 

otillräcklig i vissa avseenden vilket har lett till att sjuksköterskestudenter upplevt sig 

vara oförberedda inför att gå ut i arbetslivet. 

Syfte: Syftet är att beskriva om sjuksköterskestudenter i termin sex upplever sig 

förberedda inför arbetslivet som legitimerad sjuksköterska. 

Metod: Studien är en empirisk intervjustudie med en deskriptiv kvalitativ ansats. 

Semistrukturerade intervjuer med fem sjuksköterskestudenter i termin sex utgör 

studiens material. Data har analyserats med en manifest innehållsanalys. 

Resultat: Under analysprocessen framkom fem kategorier och 14 underkategorier som 

beskriver sjuksköterskestudenternas upplevelser av utbildningen samt av att snart gå ut i 

arbetslivet. Kategorierna var; Tidigare erfarenhet, Förväntningar inför arbetslivet, 

Upplevelsen av att vara förberedd, Styrkor i utbildningen, Svagheter och förbättringar i 

utbildningen. Studiens resultat visar att sjuksköterskestudenterna upplevde sig 

förberedda inför arbetslivet men att det finns brister i utbildningen. 

Klinisk betydelse: Studien är av vikt då den kan öka medvetenheten om hur 

utbildningen upplevts av sjuksköterskestudenter och därmed resultera i att den 

vidareutvecklas och förbättras. På det sättet kan sjuksköterskestudenter bli bättre 

förberedda inför arbetslivet och således besparas onödiga farhågor. 

 

Nyckelord: Sjuksköterskeutbildning, sjuksköterskestudenter, övergång, förväntningar, 

farhågor



ABSTRACT 

Background: The nurses’-education in Sweden has, over the years, undergone several 

reformations to adjust to the changing needs of health-care. In 1993 the nurse-education 

became a three-year course that leads to both a bachelor’s degree in nursing and a 

professional degree. This has resulted in difficulties for the universities regarding the 

ability to combine the academic and practical proportions. Studies have shown that the 

education is considered inadequate in certain aspects which have made the nursing-

students feeling ill prepared for the role transition.  

Purpose: The purpose is to describe if the nursing-students in semester six perceive 

themselves prepared for the working life as a registered nurse. 

Method: A descriptive, qualitative approach was used. Semi-structured interviews with 

five nursing-students in semester six were the material for the study. Data was analyzed 

using a “manifest content analysis” technique. 

Results: Five categories and 14 subcategories emerged from the analysis, which described 

nursing-students' perceptions of the education and the role transition. The categories where:  

Previous experience, Expectations for working life, the experience of being prepared, 

Strengths in the education, Weaknesses and improvements in the education. The study 

shows that nursing-students perceived themselves prepared for working life but that there 

were certain shortcomings in the education. 

Clinical significance: The study can raise awareness of how nursing-students’ experience 

the education and thus result in further developments and improvements. Allowing nursing 

-students to be better prepared for the working life and therefore spared unnecessary 

apprehensions. 

 

Keywords: Nursing-education, nursing-students, transition, expectations, apprehensions.
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INLEDNING 

Som blivande sjuksköterskor har vi under studietiden diskuterat hur det kommer kännas 

att komma ut i arbetslivet som färdig sjuksköterska. Många sjuksköterskestudenter 

uttrycker en oro inför det kommande yrket då det innebär ett stort ansvar, i kombination 

med en önskan om att kunna utföra ett bra arbete. Det är viktigt att 

sjuksköterskestudenter känner sig trygga och att de har en bra grund att stå på inför det 

kommande arbetslivet. Ansvaret för hur pass förberedd studenten känner sig ligger 

delvis på dennes axlar men även på högskolan då utbildningen måste förse studenten 

med de rätta verktygen. Därför vill vi undersöka om studenter som går sista terminen på 

sjuksköterskeprogrammet upplever sig vara förberedda inför övergången från att vara 

student till att arbeta som legitimerad sjuksköterska. Vi hoppas att denna studie kan ge 

insikt om sjuksköterskestudenters upplevelser av utbildningen samt förväntningar inför 

det kommande arbetslivet.  
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BAKGRUND 

Sjuksköterskeutbildningen i Sverige 

Enligt Furåker (2001) har sjuksköterskeutbildningen under åren genomgått flera olika 

reformer. År 1977 blev sjuksköterskeutbildningen en högskoleutbildning med betoning 

på forskningsanknytning. Ämnet omvårdnad myntades och är än idag huvudämnet på 

många lärosäten. Utbildningen var tvåårig mellan åren 1982-1993. Vid 

högskolereformen 1993 blev sjuksköterskeprogrammet en treårig utbildning vilket 

innefattar sex terminer. Utbildningen leder både till en kandidatexamen i 

omvårdnadsvetenskap samt en yrkesexamen. Furåker menar att en svag punkt med en 

dubbel examen är förmågan att kombinera den akademiska skolningen med en god 

yrkesexamen. I och med högskolereformen 1993 flyttades ansvaret till stor del från 

staten till de enskilda högskolorna. Lärosätena fick i och med detta en ökad frihet i 

utformningen av utbildningens organisation, antagning av studenter och 

utbildningsutbud. Genom tillsynsmyndigheten, Högskoleverket, har staten fortfarande i 

viss mån inflytande över utbildningarnas utformning och kvalitet (a.a.). Lärosätena 

följer högskoleförordningens mål men tolkningen och vägarna att uppnå målen varierar 

och därför kan utbildningarna skilja sig åt (Bergseth, 2007). 

Enligt Furåker (2001) ska sjuksköterskeutbildningen vila på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet. Utbildningens huvudämne, omvårdnadsvetenskap, förklarar 

Wiklund (2008) som både ett teoretiskt ämne och ett praktiskt arbete. 

Omvårdnadsvetenskap syftar till att höja sjuksköterskeprofessionens status samt 

utveckla och utvärdera sjuksköterskans arbetsuppgifter. Vårdvetenskap strävar däremot 

efter att utveckla en vetenskap kring vårdandets fenomen och är inte knutet till ett 

speciellt yrkesperspektiv (a.a.).  Wilman, Stoltz & Bahtsevani (2011) skriver att 

omvårdnadsforskningen under åren har uppmärksammats allt mer och är idag en 

självständig vetenskap som bidrar till forskning- och kunskapsutveckling inom hälso- 

och sjukvård. Omvårdnadsforskning har till uppgift att söka kunskap om människan, 

människans utveckling, hälsa och välbefinnande i relation till livet och döden. Syftet är 

att utveckla metoder som bidrar till att bevara och återställa individens hälsa och 

välbefinnande. Vidare menar Wilman et al. att omvårdnad har gått från ett 
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naturvetenskapligt synsätt till att omfatta ett mer humanistiskt synsätt som kompletteras 

med den medicinska vetenskapen. 

Bergseth (2007) beskriver att sjuksköterskeutbildningen i Sverige idag håller en 

generellt hög standard, men det förekommer problem vid vissa lärosäten. Problemen 

gäller bland annat för lågt satta krav i utbildningen samt anpassningen till dagens 

förändrade behov av hälso- och sjukvård (a.a.). Socialstyrelsen & Statens 

folkhälsoinstitut (2012) skriver att folkhälsoutvecklingen i Sverige är positiv. Bland 

annat fortsätter livslängden samt befolkningsantalet att stiga. Den växande andelen äldre 

i befolkningen vilka har störst vårdbehov leder till ökade krav på hälso- och sjukvården. 

För att följa med i landets utveckling ställs även ökade krav på 

sjuksköterskeutbildningen. Utbildningen måste vara i ständig förändring och förbättring 

för att sjuksköterskan ska ha den kompetens som krävs för att klara av dagens samt 

framtidens behov (Socialstyrelsen, 2005).  

Sjuksköterskans kompetensbeskrivning  

Sjuksköterskan har fyra grundläggande ansvarsområden: främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande. Sjuksköterskan har ett ansvar att utveckla 

omvårdnad som ska vila på en evidensbaserad grund (ICN, 2007). Wiklund (2008) 

beskriver att evidensbaserad omvårdnad innebär att vårdandet måste vila på vetenskap 

och vetenskapliga metoder. Socialstyrelsen (2005) har utarbetat en 

kompetensbeskrivning för sjuksköterskor vilket innebär att arbetet skall genomsyras av 

en helhetssyn. För att sjuksköterskan ska få en helhetssyn av patienten menar Birkler 

(2007) att beaktning måste ske utifrån många områden, bland annat genom patientens 

familje- och arbetsförhållanden, kulturella aspekter samt sociala strukturer som 

påverkar patientens situation. Kompetensbeskrivningen (Socialstyrelsen, 2005) 

innehåller även rekommendationer om sjuksköterskans förhållningssätt, yrkeskunnande 

samt kompetens. Sjuksköterskans förhållningssätt avser ett etiskt korrekt bemötande 

och agerande i olika situationer. Sjuksköterskans yrkeskunnande består av tre typer av 

kunskaper; arbetsteknisk kunskap, yrkesteoretiska kunskaper och allmänbildande 

kunskap. Sjuksköterskans kompetens innebär förmågan och viljan att utföra en 

arbetsuppgift genom tillämpning av kunskap och färdigheter (a.a.). Enligt Löfmark, 

Smide & Wikblad (2006) förväntas den nyexaminerade sjuksköterskan efter avslutad 

grundutbildning besitta nödvändig kompetens för att kunna utföra sitt yrke. Detta 
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innebär att en nyexaminerad sjuksköterska ställs inför samma krav och ansvar som en 

erfaren sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005). 

Övergången mellan utbildning och arbetsliv – ur studenternas perspektiv 

I och med akademiseringen av sjuksköterskeutbildningen och den kritik som riktats mot 

den varierande kvalitén på de olika lärosätena startades projektet LUST (Longitudinell 

Undersökning av Sjuksköterskors Tillvaro) mellan år 2002 och 2006 (Gustavsson et al. 

2007). Syftet var att beskriva i vilken utsträckning utbildningen förberett 

sjuksköterskestudenter inför arbetslivet. Studien har innefattat två kohorter där den ena 

bestod av sjuksköterskestudenter och den andra av sjuksköterskor som varit aktivt 

yrkesmässiga i ett år. Utifrån LUST (Gustavsson et al. 2007) påvisar Schüldt- Håård, 

Öhlén & Gustavsson (2008) att en tredjedel av studenterna som lämnade 

sjuksköterskeutbildningen kände att de inte var tillräckligt förberedda inför yrkeslivet. 

Mellan 45 till 86 procent av studenterna på de olika lärosätena upplevde sig tillräckligt 

förberedda inför arbetslivet. Studenterna i studien ansåg att utbildningen har bidragit till 

en god förmåga att söka ny kunskap samt analytiskt och kritiskt tänkande (a.a.). Heslop, 

McIntyre & Ives (2001) och Löfmark et al. (2006) påvisar att majoriteten av 

sjuksköterskestudenterna inte kände någon generell oro inför arbetslivet som 

sjuksköterska. Vidare tar Löfmark et al. upp att studenterna kände sig väl förberedda 

inom etik, kommunikation, bemötande, samarbete och hade god självkännedom. 

Däremot skriver Ross & Clifford (2002) att övergången mellan att vara 

sjuksköterskestudent till sjuksköterska upplevdes stressig. Utbildningen ansågs vara 

otillräcklig inom både klinisk verksamhet samt teoretiska ämnen. Studenterna i studien 

ansåg att de hade fått för lite kunskap inom anatomi, farmakologi och medicintekniska 

färdigheter samt att kvalitén på de verksamhetsförlagda utbildningarna varit varierande. 

Enligt Doody, Tuohy & Deasy (2012) upplevde 53 procent av studenterna sig 

förberedda inför arbetslivet. Trots det trodde majoriteten att övergången mellan student 

och legitimerad sjuksköterska skulle bli problematisk. Utifrån föregående studier ter sig 

studenternas upplevelse av att träda in i arbetslivet som problematiskt och även som 

universellt.  
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Övergången mellan utbildning och arbetsliv – ur sjuksköterskornas perspektiv 

Sjuksköterskeyrket är mångfacetterat och innebär ett livslångt lärande. De 

nyexaminerade sjuksköterskorna lärde sig att de inte behövde kunna allt på en gång. De 

påpekade även att det var viktigt med kollegornas stöd och förståelse för att de var nya i 

arbetet samt att de kunde be om hjälp när det behövdes. Introduktion och handledning 

på den nya arbetsplatsen underlättade övergången mellan student och legitimerad 

sjuksköterska (Gerrish, 2000; O’Shea & Kelly, 2007; Socialstyrelsen, 2002; Thrysoe, 

Hounsgaard, Bonderup-Dohn & Wagner, 2011). Farmakologi, anatomi, patofysiologi 

och mer klinisk utbildning är moment som många nyexaminerade sjuksköterskor 

upplevde som bristfälliga under utbildningen. Det nya ansvarstagandet och bördan av 

att själv vara ansvarig för sina handlingar framkallade stress och oro. Direkt efter 

examen får den nyexaminerade sjuksköterskan en arbetsbörda som ställer stora krav på 

självständighet, arbetsledning och förmågan att prioritera samt ta beslut (Delaney, 2003; 

Gerrish, 2000; O’Shea & Kelly, 2007; Socialstyrelsen, 2002). I en rapport skriven av 

Socialstyrelsen (2002) tas det upp att de nyexaminerade sjuksköterskorna brister i det 

praktiskt kliniska och tekniska handlaget. Men det påpekades även att bristerna ofta 

kompenserades med goda teoretiska kunskaper (a.a.). Övergången upplevdes som 

stressig och till viss del chockartad då arbetsbördan med fler patienter att ta hand om 

ökade. Många nyexaminerade sjuksköterskor påpekade att de hade svårigheter med 

tidsplanering och prioritering. De uttryckte även oro inför att missa något som kunde 

skada patienterna vilket i värsta fall kunde leda till att de förlorade sin legitimation. 

Detta gjorde att de kände sig nervösa och osäkra vilket ledde till att de ifrågasatte sina 

kunskaper och färdigheter (Delaney, 2003; Gerrish, 2000). 
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PROBLEMFORMULERING 

I flera studier antyds ett samband mellan sjuksköterskeutbildningens uppbyggnad och 

hur den nyexaminerade sjuksköterskan klarar av sin nya yrkesroll. De ökade kraven från 

hälso- och sjukvården har resulterat i att sjuksköterskeutbildningen genomgått många 

förändringar under åren. Det finns fortfarande svagheter i anpassningen vid lärosätena i 

dagens förändrade behov av hälso- och sjukvård. I samtal med sjuksköterskestudenter 

och nyexaminerade sjuksköterskor samt tidigare gjorda studier i det aktuella ämnet 

beskrivs en oro och stress inför det nya arbetet. För att en nyexaminerad sjuksköterska 

ska känna sig förberedd för det nya yrket och kunna bedriva omvårdnadsarbete krävs en 

bra utbildning.  

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva om sjuksköterskestudenter i termin sex upplever sig förberedda 

inför arbetslivet som legitimerad sjuksköterska.  

Frågeställning/ar 

 Vilka förväntningar/farhågor har studenter inför den kommande tiden som 

nyexaminerad sjuksköterska? 

 Hur har utbildningen upplevts av sjuksköterskestudenterna?  
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METOD 

Design 

Studien genomfördes som en empirisk intervjustudie med fem sjuksköterskestudenter 

som går i termin sex om de upplever sig vara förberedda inför det kommande 

arbetslivet. Studien genomfördes med en deskriptiv kvalitativ ansats enligt Polit & Beck 

(2013). Vid analysarbetet har en kvalitativ manifest innehållsanalys använts vilket är en 

vanlig metod inom omvårdnadsvetenskap då tolkning och analys av en större mängd 

material skall göras (Lundman & Hällgren-Graneheim 2012).  

Urval 

Inklusionskriterierna var att sjuksköterskestudenterna skulle gå i termin sex under 

vårterminen 2013 och att deras sista verksamhetsförlagda utbildningen skulle vara 

avklarad. Urvalsprocessen bestod av frågor om ålder, kön och tidigare erfarenhet inom 

hälso- och sjukvård samt om de har för avsikt att söka arbete som sjuksköterska direkt 

efter examen. 

Datainsamlingsmetod 

Efter godkänt PM och intervjuguide kontaktade författarna rektorn på högskolan. 

Rektorn erhöll PM:et samt en förfrågan (bilaga 1) om genomförande av studien. Efter 

godkänd förfrågan från rektorn användes bekvämlighetsmetoden varav samtliga 

studenter i termin sex mejlades med förfrågan om deltagande i studien (Polit & Beck, 

2013). Mejlet innehöll ett informationsbrev (bilaga 2) samt urvalsprocessens frågor. 

Intervjuerna genomfördes med en semistrukturerad metod. Till hjälp användes en 

intervjuguide (bilaga 3) som bestod av 19 öppna och slutna frågor samt följdfrågor. 

Intervjuguiden konstruerades med inspiration utifrån LUST-projektet (Gustavsson et al. 

2007). Under väntan på svar från de tillfrågade studenterna genomfördes två 

pilotintervjuer med studenter i termin fem. Pilotintervjuerna tog mellan 20-30 minuter 

vardera. Viss revidering av frågorna skedde. En tredje pilotintervju genomfördes, 

revideringar ansågs ej nödvändiga. De tre pilotintervjuerna bandades inte. 

Svarsfrekvensen på det första utskickade mejlet var en student. Efter fyra dagar 

skickades ett påminnelsemejl ut till samtliga i termin sex. Ytterligare åtta studenter 

svarade. Av de nio som svarade valdes fem studenter ut strategiskt. Studenterna som 
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deltog var personer som kunde tänkas bidra med variation till studien.  I samförstånd 

med de fem utvalda studenterna bestämdes via mejl tid och plats för var intervjun skulle 

genomföras. Intervjuguiden bifogades även i mejlet. De fyra som inte valdes till studien 

tackades för visat intresse, samt en förfrågan om att agera reserv vid eventuella avhopp. 

Då en student inte bekräftade tid och plats för intervjun kontaktades en reserv som var 

villig att ställa upp. Under en veckas tid genomfördes intervjuerna i grupprum på 

högskolan. Samtliga intervjuer spelades in med diktafon och tog mellan 13-23 minuter. 

Båda författarna närvarade under intervjuerna, den ena hade rollen som intervjuare och 

den andra som bisittare. Bisittaren kunde vid behov ställa följdfrågor. Samma frågor 

ställdes till samtliga studenter, men ordningsföljden och följdfrågorna varierade 

beroende på samtalet. De bandade inspelningarna delades upp lika mellan författarna 

och transkriberades manuellt och ordagrant efter det att samtliga intervjuer ägt rum. Det 

transkriberade materialet omfattade 35 sidor. Deltagandet i studien har behandlats 

konfidentiellt och därför har samtliga studenter erhållit en siffra mellan ett till fem. För 

att undvika att studenterna ska kunna identifierats har språket i det transkriberade 

materialet neutraliserats. Eventuella dialekter, brytningar och karaktäristiska ord har 

ersatts, raderats eller korrigerats utan att innehållet har förändrats eller gått förlorad. När 

studenterna namngett lärare, kurser eller annan identifierbar data har detta ersatts med 

X. 

Dataanalys 

Innan analysprocessen påbörjades lästes materialet igenom flertalet gånger. Därefter 

analyserades insamlad data genom en manifest innehållsanalys. Författarna följde 

Lundman & Hällgren-Graneheim (2004, 2012) analysprocess som bestod av fem steg; 

1) Det transkriberade materialet delades in i meningsenheter som bestod av ord, 

meningar eller stycken som hörde ihop genom dess innehåll och kontext. Det var viktigt 

att meningsenheterna i innehållsanalysen var av lagom storlek så att de blev hanterbara och 

att inget innehåll förlorades. Totalt framkom 92 meningsenheter, 2) Meningsenheterna 

kondenserades vilket gjorde materialet kortare och mer lätthanterligt samtidigt som 

kärnan av innehållet bevarades, 3) Kondenseringarna kodades. En kod ses som en 

etikett på meningsenheten och beskriver kort dess innehåll, 4) De kodade 

meningsenheterna skrevs ut på kort och grupperades i kategorier efter dess liknande 

innehåll. Inga data har fått falla mellan eller passa in i flera kategorier.  Totalt framkom 
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fem kategorier och 5) Kategorierna delades sedan in i underkategorier med inbördes 

likheter. Totalt framkom 14 stycken underkategorier. Samtliga steg i analysprocessen 

har genomförts av båda författarna tillsammans. Nedan redovisas ett exempel på hur 

analysprocessen har gått till (tabell 1). 

Tabell 1.  Exempel på innehållsanalysprocessen  

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

det är ju kul att 

vara 

sjuksköterska… 

man märker ju 

varenda dag att 

man kan göra 

någonting för att 

göra någonting 

bättre… kul att bli 

självständig att få 

ha mer ansvar 

själv 

Kul att vara 

sjuksköterska, 

göra skillnad och 

få mer ansvar 

Ser fram 

emot 

arbetslivet 

Förhoppningar  

 

 

 

 

Förväntningar 

inför 

arbetslivet 

… känner mig 

orolig ifall det 

skulle hända 

någon 

akutsituation, hur 

man ska agera och 

vad man ska göra 

ifall en patient 

bara ramlar ihop. 

Då känner jag mig 

väldigt osäker… 

Orolig och 

osäker inför 

akuta situationer 

Orolig 

och 

osäker 

Farhågor  
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ETISKA ASPEKTER 

Intervjustudien är godkänd av rektorn på högskolan. Studenterna kontaktades med en 

förfrågan om att delta. Författarna har strävat efter att följa Vetenskapsrådets (2002) 

etiska krav som ställs på forskare samt på forskningens genomförande. Vetenskapsrådet 

har upprättat fyra forskningsetiska principer som innebär regler och krav som forskaren 

måste hålla sig till under hela forskningsprocessen. Dessa principer är; 1) 

Informationskravet, studenterna delgavs skriftlig och muntlig information om studiens 

syfte och upplägg innan intervjuerna påbörjades, 2) Samtyckeskravet, i samband med att 

intervjun påbörjades gav studenterna ett muntligt samtycke. Deltagandet var frivilligt 

och kunde avbrytas när som helst utan konsekvenser, 3) Konfidentialitetskravet. 

deltagandet behandlades konfidentiellt och har i möjligaste mån avidentifierats och 4) 

Nyttjandekravet, det transkriberade materialet har enbart använts till denna studie och 

har endast lästs av författarna samt handledare. Inspelningar, transkriberingar, 

mejlkonversationer och övrigt datamaterial har raderats efter godkänd studie (a.a.). 

Författarna har följt Vetenskapsrådet (2011) riktlinjer kring god forskningssed vilket har 

resulterat i att inga data har fabricerats eller förvanskats. Studien kan ha påverkats av 

författarnas förförståelse vilket de är medvetna om. Efter genomförd studie har samtliga 

deltagare fått ta del av resultatet. 
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RESULTAT 

Studenternas tidigare erfarenheter av att arbeta inom vården varierade mellan ingen 

erfarenhet alls till över 15 femton års erfarenhet. Två av studenterna har tidigare 

påbörjat sjuksköterskeutbildningen på andra skolor för flera år sedan men inte fullföljt 

programmet av olika orsaker. Åldersspannet sträckte sig från 23 år till 39 år. 

Studenterna bestod av fyra kvinnor och en man. I analysprocessen framkom fem 

kategorier och 14 underkategorier. Kategorierna är: Tidigare erfarenhet, Förväntningar 

inför arbetslivet, Upplevelsen av att vara förberedd, Styrkor i utbildningen, Svagheter 

och förbättringar i utbildningen. Resultatet redovisas med hjälp av citat där studenterna 

tilldelats en siffra mellan 1 till 5 för avidentifiering. Resultatet presenteras utifrån de 

kategorier och underkategorier som framkommit under analysprocessen (figur 1). 

 

Figur 1. Kategorier och underkategorier som framkommit under analysprocessen 

Tidigare erfarenhet 

Påverkar 

De studenter som tidigare arbetat inom hälso- och sjukvården tror att deras erfarenhet 

kommer att påverka den kommande rollen som sjuksköterska. Bland annat genom att de 

har större respekt och är mer ödmjuka för arbetet än de som inte har tidigare erfarenhet. 

Samtliga studenter tror att tidigare erfarenhet har underlättat under utbildningens gång 
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genom att de från början kunde till exempel sjukvårdsterminologi, har kunskaper om 

organisationen och erfarenheter i omvårdnad. 

 … ju mer erfarenhet man har så blir man lite mer ödmjukare för vad man gör 

för att man har sett hur det kan gå när det har gått riktigt tokigt … (Student 1) 

Påverkar inte 

Majoriteten av studenterna tror inte att tidigare erfarenhet kommer att påverka den 

kommande rollen som sjuksköterska då det är en ny roll med ett nytt ansvarsområde.  

Men även om man har jobbat tio år som undersköterska så har man inte ett uns 

erfarenhet som sjuksköterska, så den biten är ju samma för alla. (Student 3) 

Förväntningar inför arbetslivet 

Förhoppningar 

Samtliga studenter beskriver att det ska bli roligt och spännande att ta examen och få 

börja arbeta självständigt, utvecklas som person samt att få ta större ansvar. 

… men sen utifrån alla praktikerfarenheter så ska det bli väldigt spännande och jag ser 

fram emot att gå ut … Kul att få jobba självständigt och inte hela tiden behöva kolla 

med handledaren … (Student 4) 

Farhågor 

Majoriteten uttrycker en oro och rädsla inför att börja arbeta som sjuksköterska. Vidare 

tar de upp att det kan komma att kännas överväldigande att vara ny på arbetsplatsen 

men förhoppningsvis kommer kommande kollegor ihåg hur det är att börja arbeta som 

nyexaminerad sjuksköterska. Den största farhågan som studenterna beskriver är rädslan 

över att göra fel och att missa någonting viktigt. De uttrycker också en oro inför att 

hamna i situationer som de inte klarar av att hantera, som till exempel akuta och 

oförutsebara situationer. Det finns även en rädsla för hur det ser ut på storsjukhusen då 

organisationen är nedskuren. 

… jag känner mig väldigt nervös för att göra fel … Nödsituationer till exempel, eller 

akuta situationer på en vårdavdelning … det sitter inte i ryggmärgen vad jag ska göra 
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för någonting, förutom att fråga någon mer erfaren sjuksköterska, eller larma … också 

att man ska ge fel läkemedel till fel person. (Student 3) 

Upplevelsen av att vara förberedd 

Förberedd 

Samtliga studenter uppger att de upplever sig förberedda inför att gå ut i arbetslivet. De 

uttrycker att den sista verksamhetsförlagda utbildningen har varit bra då de fått arbeta 

självständigt vilket har gjort att de känner sig trygga inför det kommande arbetslivet. 

Studenterna anser att utbildningen har gett dem de kunskaper som de behöver för att 

klara av den kommande rollen som sjuksköterska.  

… jag tycker skolan absolut förbereder en för att göra en redo … det kanske kan vara 

lite svårt att känna det när man inte har jobbat förut men man har ganska gedigen 

kunskap … man måste komma ihåg att på skolan lär man sig hur man ska ta reda på 

precis rätt kunskap där man kommer att jobba. Det finns ingen som kan kunna allt när 

man går ut … (Student 1)  

De känner sig även trygga med sina kunskaper och är medvetna om sina begränsningar.  

… jag känner en trygghet i att jag vet vad jag kan och jag är trygg med vad jag inte 

kan… jag klarar av att säga att jag inte kan det här. (Student 1) 

Ej förberedd 

Trots att samtliga studenter upplever sig förberedda inför arbetslivet kommer en av dem 

inte att välja den arbetsplats som denne egentligen vill arbeta på. Detta genererar i 

känslan av att inte vara tillräckligt förberedd för just den arbetsplatsen. 

Jag vill ju jobba inom akutvård i framtiden … men jag kommer inte välja 

akutmottagning nu … jag tänker mest för min egen skull och för patienterna, så jag vill 

inte direkt gå till akutmottagningen men så småningom. (Student 5) 
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Styrkor i utbildningen 

Generellt 

Majoriteten av studenterna är generellt nöjda med utbildningen. Under intervjuerna 

framkom det att det har varit bra sammanhållning mellan studenterna och att detta 

troligtvis berott på att det endast är sjuksköterskestudenter som går på högskolan. Det 

framkom även att utbildningens lärare och föreläsare har varit bra och uppdaterade i 

sina ämnen. En annan styrka som poängterats är att det varit en bra balans mellan teori 

och praktik i utbildningen samt kombinationen av föreläsningar som har varvats med 

träning på Kliniskt Träningscentrum. 

… jag gillar den här kombinationen av praktik och teori … vissa utbildningar kan bli 

väldigt teoretiska. Jag tycker att de har en bra balans här mellan teori och praktik … det 

har varit en bra tid för mig. (Student 5) 

Mer praktik än de andra skolorna tror jag och det är en jätte styrka. Dom flesta 

föreläsare är ändå kliniskt aktiva … jag tycker att de flesta föreläsare är väldigt 

uppdaterade i sitt ämne och det är ju jättebra. (Student 3) 

Teoretiska områden  

Samtliga studenter anser att de naturvetenskapliga kurserna som inkluderar anatomi, 

fysiologi och patofysiologi har varit bra och givande. Även traumatologi har upplevts 

som bra av studenterna då den kursen sammanfattade det som lästs under utbildningens 

tid. De naturvetenskapliga kurserna har uppfattats som välstrukturerade och tydliga 

vilket har uppskattats av studenterna. 

... medicinkurserna har varit bra. Medicin och kirurg tentorna, för då fick man en bra 

överblick om de vanligaste sjukdomarna … det va just väldigt konkret med symtom, 

behandling och diagnos. Det jag gillar är att det var tydligt och konkret … (Student 2) 

Två av studenterna tycker även att omvårdnadskurserna har varit bra.   

… omvårdnadsmässigt … så tycker jag faktiskt att … kursen var ganska bra 

man lär sig att ... se patienten för den patienten är (Student 4) 
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Kliniska områden 

Det framkom under intervjuerna att Kliniskt Träningscentrum har setts som en positiv 

del av utbildningen där studenterna fått träna på olika kliniska moment i ett lugnt forum. 

Lärarna har gått igenom olika grundläggande moment och varit noggranna med att 

studenterna verkligen förstått momenten. Studenterna upplever att detta har bidragit till 

att de känner sig trygga. Däremot tycker studenterna att de har utvecklat de flesta av 

sina kliniska färdigheter under verksamhetsförlagd utbildning. 

… och sen hade vi även … minisimuleringar på en vanlig docka men som ändå var 

patient och så en handledare som gav ett givet scenario och svarade på frågor och så 

fick man undersöka patienten … tränade S-BAR och vi tränade olika 

undersökningsmoment … Det var bland det bästa vi har gjort. Just att man tog teorin till 

praktiken men i ett lugnt forum … Men även KTC-träningen i stort har varit väldigt 

bra. (Student 1) 

Det råder delade meningar mellan studenterna gällande korta eller långa placeringar på 

verksamhetsförlagd utbildning. Vissa studenter tycker att det har varit givande med 

korta och många placeringar där de fått se många olika avdelningar. Andra tycker att det 

har varit de långa placeringarna som varit mest givande då de kunnat öva upp en känsla 

av självständighet i arbetet.  

Det är mina långa placeringar, somatiska placeringar. Men där styrs man av vilken plats 

man hamnar på … de långa placeringarna har gett mig mest. (Student 5) 

… termin fyra till exempel tyckte jag var givande när, när man fick se mycket olika … 

(Student 2) 

Stöd 

Majoriteten av studenterna tycker att de fått bra stöd från både lärare och rektor under 

utbildningen. Lärarna har varit engagerade och lättillgängliga samt gärna svarat på 

frågor. Enligt studenterna har stödet från högskolan även visat sig vara bra under 

verksamhetsförlagd utbildning. 

… jag tycker generellt att man har fått bra stöd under praktik egentligen är det under 

praktiktiden som man har fått mest stöd från skolan … (Student 1) 
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Svagheter och förbättringar i utbildningen 

Generellt 

Studenterna anser att vissa utbildningsmoment varit abstrakta och svåra att förstå. 

Föreläsningarna har varit svåra att applicera i verkligheten då verksamhetsförlagd 

utbildning kommit långt senare. De tycker att utbildningen borde kombinera teori och 

praktik bättre så att det blir en snabbare återkoppling mellan dem. 

… att man på nått sätt får förankra sin kunskap direkt i praktiken. Om man läser om 

klinisk kemi så står det en föreläsare och berättar om olika färger på provrör, det är 

typisk grej som man vill knyta an till direkt. Det blir väldigt abstrakt vissa grejer som 

man sitter och läser om och sen när man kommer ut i praktik fem sju veckor senare då 

kommer man inte ihåg det. (Student 4) 

Majoriteten av studenterna är besvikna på utbildningens upplägg. De tycker även att det 

har saknats en röd tråd genom hela utbildningen vilket har gjort det svårt för dem att få 

en helhetsbild. Studenterna beskriver kurserna som varierande och ojämna då vissa har 

varit konkreta och hållit en hög nivå medan andra har upplevts som otydliga. Vidare 

beskriver de att vissa kurser har varit återupprepande och därför tycker de att lärarna 

borde kommunicera bättre sinsemellan. Några av studenterna tycker även att 

utbildningen fokuserat för mycket på att få sjuksköterskeyrket akademiskt och att till 

exempel omvårdnadsvetenskap tagit för stor plats. De anser att sjuksköterskans kliniska 

uppgifter inte värderats i det akademiska sammanhanget och att verkligheten på 

sjukhusen inte speglats i utbildningen. 

… efter första VFU:n så började jag bli besviken på fördelningen av ämnen, i vad som 

är viktigt på riktigt … mindre nöjd med skolans upplägg och skolans fokus på hur vi 

ska få det här yrket akademiskt. (Student 3) 

Teoretiska områden 

Studenterna tycker att anatomi, fysiologi och patofysiologi är väldigt viktiga kurser 

samtidigt som det är de kurserna som de har fått minst utbildning inom. Vidare har det 

poängterats att farmakologi är något som de fått alldeles för lite utbildning i. Det mesta 

inom farmakologi förutom läkemedelsberäkning har de lärt sig under 

verksamhetsförlagd utbildning. Enligt studenterna innebär arbetet som sjuksköterska ett 
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stort ansvar för till exempel läkemedelsadministrering, läkemedlens verkan och 

biverkningar. Studenterna upplever att de inte besitter de kunskaper inom farmakologi 

som de skulle vilja när de ska börja arbeta som sjuksköterska.  

… alla ämnen inom … anatomi och fysiologi, läkemedel. Där har vi fått alldeles för 

lite, där känner jag inte att skolan har förberett mig till den nivån som jag skulle vilja. 

(Student 3) 

Studenterna upplever en nervositet inför hur de ska agera och hantera eventuella akuta 

eller oförutsebara situationer. Därför önskar de att utbildningen implementerar, men 

även repeterar, initialt omhändertagande och traumatologi såsom första hjälpen, HLR 

och ABCDE tidigare i utbildningen. Det framkom även under intervjuerna att 

omvårdnadsvetenskap har fått för stort fokus i utbildningen och att de kurser som 

studenterna anser vara viktiga har de fått för lite av.   

 … initialt omhändertagande ABCDE och så vidare det kommer lite väl sent tycker jag. 

Det tycker jag att man ska kunna tidigare och HLR och första hjälpen såna basala 

kunskaper som en sjuksköterska ska kunna. (Student 4) 

… ansa, leka lära är det ingen som bryr sig om på avdelningen … det räddar inga liv. 

Och därför är det irriterande att vi har en termin av det. (Student 3) 

En student önskar att utbildningen inför en diskussion kring döden så att studenterna får 

möjlighet att förbereda sig för eventuella dödsfall. Detta så att de kan resonera kring 

sina tankar och känslor om ämnet. 

… det jag tycker är minus i utbildningen … det är att jag tycker att innan första 

placeringen så borde man prata om döden för just inom geriatriken, det händer ju och 

det är jättevanligt. Och jag själv som tycker att döden är väldigt obehaglig då hade jag 

gärna velat att dom hade kunnat gå igenom kring döden och ha någon diskussion, få 

ventilera och även hur kroppen fungerar när man håller på att dö eller när man har dött. 

(Student 2) 

En student uttrycker kritik mot uppsatskursen då denne anser att studenterna varit 

utlämnade till enskilda handledare och examinatorer som haft olika tankar och åsikter. 

Kritiken riktades främst emot att det inte fanns en generell grund att stå på. Utöver de 

brister som tidigare nämnts har en av studenterna även tagit upp att de fått otillräcklig 
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träning inom journalföring. Detta ter sig underligt för studenten då journalföring är ett 

av de viktigaste arbetsredskap som sjuksköterskan arbetar med.  

Kliniska områden 

Studenterna anser att de borde fått öva mer på praktiska moment till exempel ABCDE 

och HLR genom minisimuleringar på Kliniskt Träningscentrum. De önskar mer träning 

på praktiska moment genom högskolan. Detta då kvalitén på de verksamhetsförlagda 

utbildningarna har varierat vilket gjort att vissa studenter inte fått träna på olika kliniska 

moment lika mycket som andra. De anser även att det varit för lång tid mellan de 

verksamhetsförlagda utbildningarna och att det skulle vara bra med kortare mellanrum 

mellan dem. Detta för att studenterna ska få en chans att upprätthålla självständigheten 

som uppkommit i och med verksamhetsförlagd utbildning. De tycker även att högskolan 

borde prata mer med personalen så att de vågar släppa fram och låta studenterna ta mer 

ansvar under verksamhetsförlagd utbildning. 

… övar man så blir man bättre … det blir inte så mycket övning i skolan. Men som att 

sätta pvk:er… man åker inte till KTC och övar det, det är på praktikerna. Och 

däremellan så övar man inte … när man kommer ut på nästa praktik om det har varit en 

lång period sen föregående praktik så kommer man in princip inte ihåg hur man gör. 

(Student 4) 

Som tidigare nämnts råder det delade meningar gällande längden på de 

verksamhetsförlagda utbildningarna. Det framkom under intervjuerna att de korta 

verksamhetsförlagda utbildningarna varit för högspecialiserade vilket har gjort att 

studenterna mestadels fått agera åskådare. Studenterna har även tagit upp att kraven på 

dem från högskolan har varit omänskliga då närvaron på verksamhetsförlagd utbildning 

räknats i timmar och att de inte fått missa en enda dag. Detta har inneburit att många 

studenter gått sjuka till den verksamhetsförlagda utbildningen. 

… inställningen när man är på VFU den är ju helt omänsklig att man inte får missa en 

enda dag, att man räknar timmar … det är så många i min klass som har behövt gå till 

praktiken med feber och mått jättedåligt … om man missar en dag gör det mig till en 

sämre sjuksköterska? (Student 2) 
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Stöd 

Några av studenterna uttrycker att de inte känt skolans stöd under verksamhetsförlagd 

utbildning då de blivit sjuka eller behövt ta ledigt. De tycker även att lärarna borde varit 

bättre på att förbereda studenterna inför verksamhetsförlagd utbildning. Lärarna borde 

varit mer tydliga med att det kan uppkomma jobbiga situationer och att de då finns där 

som stöd.  

… lärarna borde varit mer öppna med att säga att det kan vara jobbigt och hör gärna av 

er, det är inte riktigt den mentaliteten när man går ut, det är mer där, fakta mässigt och 

det teoretiska. (Student 2) 
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DISKUSSION 

Syftet med studien var att beskriva om sjuksköterskestudenter upplever sig förberedda 

inför att gå ut i arbetslivet som legitimerad sjuksköterska. Studien har påvisat 

förväntningar och farhågor hos studenterna samt styrkor och svagheter i utbildningen.  

Metoddiskussion 

Då syftet har varit att beskriva sjuksköterskestudenters upplevelser om att gå ut i 

arbetslivet valdes en kvalitativ metod då den ansågs mest lämplig för studien. 

Författarna använde sig av bekvämlighetsmetoden vilket enligt Polit & Beck (2013) är 

en fördelaktig metod då en snabb kontakt med studenterna kan etableras. För att få 

området belyst utifrån olika erfarenheter har författarna selektivt valt ut studenter som 

bidragit med variation till studien. Detta innebär att både män och kvinnor i olika 

åldersgrupper samt med varierande tidigare erfarenheter har inkluderats. 

Urvalsprocessen har bidragit till ett brett åldersspann med skiftande tidigare 

yrkeserfarenheter. Detta har gett studien en ökad giltighet enligt Lundman & Hällgren-

Graneheim (2012). Polit & Beck menar att det är upp till läsaren att avgöra om studien 

är överförbar. I och med att fem studenter från samma klass intervjuats samt att 

sjuksköterskeutbildningen skiljer sig åt mellan olika lärosäten har studiens 

överförbarhet minskat. Trots att studien haft få intervjuer anser författarna att mängden 

data varit tillräcklig för att kunna analyseras och nå fram till ett resultat. Intervjuguiden 

framställdes med inspiration utifrån LUST-projektet (Gustavsson et al. 2007) då 

författarna ansåg att kvalitén på intervjufrågorna skulle stärkas. För att säkerställa att 

den semistrukturerade intervjuguiden svarade på studiens syfte genomförde författarna 

tre pilotintervjuer. Pilotintervjuerna påvisade styrkor och svagheter i intervjuguiden och 

viss revidering skedde. Den semistrukturerade intervjuguiden som användes kan ses 

som en svaghet då skillnader i följdfrågor uppstod. Detta kan även ses som en styrka då 

möjligheterna att fånga upp variationer i studenternas upplevelser ökade (Lundman & 

Hällgren-Graneheim, 2012). Studenterna erhöll intervjuguiden innan intervjun för att få 

möjlighet att förbereda sig. Tid och plats för intervjuerna bestämdes i samråd med varje 

student. Att samtliga intervjuer kunde genomföras ostört och utan avbrott i högskolans 

grupprum ses som en styrka av författarna. Båda författarna har varit närvarande vid 

samtliga intervjuer. Växelvis har författarna innehavt rollen som intervjuare samt som 
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bisittare. Enligt Trost (2010) kan två intervjuare både ses som en styrka och en svaghet. 

Ur intervjuarnas synvinkel kan det vara en fördel då de kan komplettera med följdfrågor 

och ge stöd till varandra, medan den intervjuade kan känna sig i underläge. Därför är det 

viktigt att ge ett gott intryck så att den intervjuade känner förtroende för intervjuarna 

(a.a.). Dahlberg (1997) tar upp att förförståelse kan påverka den kvalitativa intervjun. 

Författarna har förförståelse för det undersökta området då de går på samma högskola 

som de intervjuade. Detta har visat sig som en svaghet då ett samförstånd mellan 

författarna och den intervjuade har skett vilket har inneburit att vissa sekvenser i 

intervjun avslutats för tidigt. Svagheten med samförståndet framkom efter att samtalen 

transkriberats. Det som under intervjuerna tycktes vara tydligt och klart, framstod inte 

lika klart i text. Samtidigt som förförståelse kan ses som en svaghet menar Priebe & 

Landström (2012) att en studies pålitlighet stärks genom att författarna öppet reflekterar 

och är medvetna över vilken betydelse förförståelsen kan ha haft på studien. Detta sker 

även genom att läsaren själv ges möjlighet att ta ställning till ifall författarnas 

förförståelse har påverkat studien (a.a.). Genom att författarna använt sig av en manifest 

innehållsanalys har förförståelsens inverkan minskats då analysen hållit sig mycket nära 

de transkriberade texterna.   

Inspelningarna transkriberades kort efter att intervjuerna genomfördes vilket författarna 

anser är en styrka då de fortfarande hade samtalen färskt i minnet. I och med detta 

minimerades risken för felskrivningar. Författarna följde Danielsons (2012) 

instruktioner om hur en transkribering går till och skrev ut inspelningarna ordagrant för 

att få med alla nyanser i samtalet. Transkriberingarna har kontrollerats så att de stämmer 

överens med inspelningarna. För att få en helhetsbild av det transkriberade 

datamaterialet har författarna läst texten ett flertal gånger och reflekterat över innehållet. 

Genom att båda författarna närvarat under hela analysprocessen har risken för att förlora 

innebörden av studenternas upplevelser och erfarenheter minimerats. Detta ökar 

tillförlitligheten och ses som en styrka enligt Lundman & Hällgren-Graneheim (2012). 

Då studenternas upplevelser ibland varit sammanflätade har det uppkommit svårigheter 

under analysprocessen med att kategorisera meningsenheterna då de sammanfallit under 

flera kategorier. I de fall där meningsenheterna fallit under flera kategorier har 

författarna diskuterat och reflekterat över materialet. För att säkerställa att innebörden 

av studenternas upplevelser inte gått förlorad har de gått tillbaka till transkriberingarna. 
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På detta sätt har inga data som svarat på studiens syfte uteslutits. För att återge 

studenternas upplevelser har författarna inkluderat citat i resultatdelen som enligt 

Lundman & Hällgren-Graneheim ses som en styrka i studien. 

Då författarna varit medvetna om sin förförståelse, beskrivit hur datainsamlingen samt 

urvalsprocessen gått till och även gett en detaljerad beskrivning över analysprocessen 

har studiens trovärdighet ökat enligt Lundman & Hällgren-Graneheim (2012). 

Resultatdiskussion 

Resultaten visar att studenterna upplever att utbildningen har förberett dem inför 

arbetslivet. Det framkommer i studien en positiv syn på det kommande yrket samt 

förväntningar inför att få ta större ansvar och att arbeta självständigt. Studenterna 

känner sig trygga i kunskaperna de fått från utbildningen samtidigt som de är medvetna 

om sina begränsningar. Liknande resultat går att finna i studien av Löfmark et al. 

(2006). Inga nyexaminerade sjuksköterskor kan allt när de går ut då yrket är ett livslångt 

lärande. Utbildningen har givit studenterna gedigen kunskap samt verktygen för att 

kunna ta reda på ny information vilket ingår i sjuksköterskans kompetensbeskrivning 

(Socialstyrelsen, 2005). Det ingår bland annat i sjuksköterskans ansvar att söka, 

analysera och kritiskt granska relevant litteratur och information för att kunna 

implementera ny kunskap. Därmed verkar sjuksköterskan för att omvårdnad bedrivs 

utifrån en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (a.a.). Som tidigare nämnts är 

sjuksköterskeyrket ett livslångt lärande vilket framgår i studien av Jerlock, Falk, & 

Severinsson (2003). De menar även att ett akademiskt sjuksköterskeprogram borde 

utbilda autonoma sjuksköterskor med förmågan att söka ny kunskap och utveckla sina 

färdigheter (a.a.). Tidigare erfarenheter har visat sig spela mindre roll i hur pass 

förberedda studenterna känner sig inför att gå ut i arbetslivet. Samtliga studenter är 

överens om att tidigare erfarenhet säkert underlättat i utbildningen men att rollen som 

sjuksköterska är ny för alla. Detta resultat går även att finna i annan litteratur (Schüldt- 

Håård, 2008). 

Även om utbildningen förberett studenterna inför arbetslivet har det uppkommit vissa 

rädslor och farhågor. Det nya arbetet kan komma att kännas överväldigande men 

förhoppningen är att blivande kollegor ger stöd och har förståelse för att man är 

nyexaminerad. Stödet och förståelsen från kollegor kan resultera i att övergången från 
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sjuksköterskestudent till sjuksköterska underlättas. Thrysoe et al. (2011)  menar att 

handledning, stöd och förståelse från de erfarna kollegorna underlättade för de 

nyexaminerade sjuksköterskorna i det nya självständiga arbetet. Vidare menar Gerrish 

(2000) och Ross & Clifford (2002) att det är naturligt och ofta ofrånkomligt att känna en 

nervositet och oro inför ett nytt arbete. Farhågorna som studenterna tar upp i denna 

studie är till exempel rädslan för att göra fel samt att hamna i situationer som de inte 

kommer kunna hantera som nyexaminerade sjuksköterskor. Detta har även påvisats i 

andra studier (Gerrish, 2000; Thrysoe et al., 2011) där det tagits upp att nyexaminerade 

sjuksköterskor inte varit tillräckligt förberedda samt att de inte haft självförtroendet att 

agera i akuta samt oförutsebara situationer. För att studenterna ska känna sig bättre 

förberedda inför oförutsebara situationer borde högskolan implementera träning i initialt 

omhändertagande tidigare samt mer kontinuerligt i utbildningen. Utöver det som 

tidigare nämnts framkommer det att lärarna borde förbereda studenterna bättre inför 

svåra situationer, till exempel mötet med döden, som kan uppstå ute på de 

verksamhetsförlagda utbildningarna. I tidigare studier (Delaney, 2003; O´Shea & Kelly, 

2007) har det tagits upp att många sjuksköterskestudenter och sjuksköterskor inte känt 

sig redo att hantera döden och har därför upplevt den som traumatisk. Följaktligen anser 

författarna att en diskussion kring ämnet skulle kunna underlätta för kommande 

studenter att hantera sådana situationer.  

Resultatet visar att det saknas en röd tråd genom utbildningen och att studenterna har 

haft svårigheter med att se helheten. En del kurser under utbildningen har varit 

strukturerade och konkreta medan andra har varit otydliga och röriga, detta har lett till 

att det varit varierande nivåer på kurserna. Med anledning av detta borde högskolan bli 

noggrannare med att tydliggöra kurserna så att innebörden klargörs. Mooney (2007) 

skriver att en del sjuksköterskestudenter var bättre förberedda inför arbetslivet än andra 

då kvalitén på de olika verksamhetsförlagda utbildningarna skiljde sig åt. Detta 

konstateras även i denna studie då förutsättningarna mellan studenterna har skiljt sig åt. 

Vissa studenter har fått träna mer på kliniska moment än andra beroende på vilken 

avdelning de blivit placerade på under verksamhetsförlagd utbildning. 

Verksamhetsförlagd utbildning samt simulatorträning på Kliniskt Träningscentrum var 

givande då studenterna fått möjlighet att utveckla sina kliniska färdigheter. Lasater 

(2007) menar att simulatorträning är en bra metod då studenterna har fått integrera 
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teoretiska och praktiska kunskaper med klinisk träning. Vidare var simulatorträning bra 

då studenterna utvecklade sina kliniska färdigheter utan risk för att skada patienter 

(a.a.). Studenterna uppger att träning under noggrann handledning på Kliniskt 

Träningscentrum skapar trygghet. Således anser författarna att det vore bra om 

högskolan ger studenterna ytterligare tillgång till Kliniskt Träningscentrum så att en 

jämlik kunskapsnivå kan uppnås då kvalitén på de verksamhetsförlagda utbildningarna 

skiljt sig åt. 

Positiva upplevelser av utbildningen är att det förekommit en bra balans mellan teori 

och praktik samt att högskolans lärare och föreläsare har varit engagerade och kunniga. 

Det råder delade meningar mellan studenterna gällande utbildningens fokus på 

omvårdnadsvetenskap. Vissa anser att kurserna i omvårdnadsvetenskap varit givande 

medan andra tycker att ämnet har tagit för mycket utrymme och att verkligheten ute på 

sjukhusen inte speglats i utbildningen.  

Det framkommer i studien att studenterna utvecklat sina kliniska färdigheter samt sin 

självständighet under verksamhetsförlagd utbildning, vilket bekräftas i tidigare 

forskning av Etheridge (2007) och Ross & Clifford (2002). I studiens resultat framgår 

det att studenterna ibland inte fått möjlighet att förankra de teoretiska kunskaperna 

direkt i praktiken och därför har vissa ämnen uppfattats som abstrakta och svåra att ta 

till sig. Följaktligen visar studiens resultat att långa mellanrum mellan de 

verksamhetsförlagda utbildningarna hämmar självständigheten som studenterna 

utvecklat. Enligt Thrysoe et al. (2011) underlättades övergången från 

sjuksköterskestudent till legitimerad sjuksköterska när studenterna fick arbeta 

självständigt under de verksamhetsförlagda utbildningarna. Sammanfattningsvis 

indikerar detta att utbildningen borde ha kortare mellanrum mellan de 

verksamhetsförlagda utbildningarna så att kunskaperna lättare förankras och att 

självständigheten bevaras.  

I studien framkommer brister i utbildningen som genom förbättringar skulle kunna 

underlätta övergången från student till sjuksköterska. Dessa brister är bland annat 

upplevelsen av att inte vara förberedd inom vissa naturvetenskapliga ämnen såsom 

anatomi, fysiologi, patofysiologi och farmakologi. Samtidigt som utbildningen inom 

dessa ämnen anses ha varit otillräckliga har det varit de ämnen som ansetts mest 
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givande. Liknande resultat går att finna i tidigare gjorda studier (Etheridge, 2007; 

Gerrish, 2000; Ross & Clifford, 2002) då det tagits upp att det varit för lite utbildning 

inom anatomi och farmakologi på sjuksköterskeutbildningarna. Resultatet i denna studie 

samt tidigare gjord forskning antyder att bristande kunskaper i de naturvetenskapliga 

ämnena är ett väsentligt hinder i upplevelsen av att känna sig förberedd inför arbetet 

som sjuksköterska.   

Slutsats 

Studiens resultat visar att sjuksköterskestudenterna upplever sig vara förberedda inför 

”att ta steget” ut i arbetslivet men att det finns brister i utbildningen. Resultaten visar en 

positiv syn på utbildningen och det kommande yrket. Samtidigt finns det brister som 

bidragit till att sjuksköterskestudenterna känner farhågor inför det kommande yrket. 

Farhågorna är främst kopplade till de naturvetenskapliga ämnena som 

sjuksköterskestudenterna anser att de fått för lite utbildning i. Vidare visar resultaten att 

en bra balans mellan den akademiska skolningen, teori och praktik utgör en central roll 

för sjuksköterskestudenternas upplevelser av en väl förberedande utbildning. Genom 

förbättring av påvisade brister i utbildningen skulle övergången från 

sjuksköterskestudent till legitimerad sjuksköterska underlättas.  

Klinisk betydelse 

I och med dagens ohälsosituation och förändrade behov av hälso- och sjukvård ställs det 

högre krav på sjuksköterskor. Därmed ställs även högre krav på 

sjuksköterskeutbildningen. Författarna anser att utbildningen måste vara i ständig 

förändring och förbättring för att sjuksköterskestudenterna ska ha den kompetens som 

krävs efter examen. Studien är av vikt då den kan öka medvetenheten om hur 

utbildningen upplevts av sjuksköterskestudenter och därmed resultera i att den 

vidareutvecklas och förbättras. På det sättet kan sjuksköterskestudenter bli bättre 

förberedda inför arbetslivet och således besparas onödiga farhågor.  

Förslag på vidare forskning/utveckling 

Vidare föreligger det ytterligare behov av att utvärdera, diskutera och medvetandegöra 

sjuksköterskeutbildningens styrkor och svagheter vilket skulle kunna bidra till bättre 

förberedda sjuksköterskor. En uppföljande intervjustudie med sjuksköterskestudenterna 

när de varit verksamma som sjuksköterskor skulle vara intressant då de har ett annat 
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perspektiv på utbildningen. Slutligen anser författarna att denna studie med fördel skulle 

kunna återskapas i en större omfattning för att bekräfta eller dementera de fynd som 

framkommit.  
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BILAGOR 

Bilaga 1. Förfrågan till rektorn angående genomförande av studie 

 

 
 

Till Tommy Löfgren 

rektor vid  

Röda Korsets Högskola  

 

 

 

Förfrågan angående genomförande av mindre vetenskaplig studie. 

 

Vi, Nikolina Bremberg och Isabel da Fonseca är sjuksköterskestudenter och studerar vid 

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

examensarbete (Kandidatuppsats) inom huvudämnet omvårdnadsvetenskap i form av en 

uppsats på 15 högskolepoäng. Vi avser att genomföra en studie inom ramen för 

examensarbetet. Preliminärt namn på studien är: Att ta steget - sjuksköterskestudenters 

uppfattning om att gå ut i arbetslivet efter avslutad utbildning.  

 

Studiens övergripande forskningsfråga är: Beskriva om sjuksköterskestudenter i termin 

sex uppfattar sig förberedda för arbetslivet efter utbildning.  

 

Datainsamlingen kommer att ske med hjälp av: Inspelade intervjuer.  

 

Tidsplan: Datainsamlingen planeras starta 2013-04- 15 och vara avslutad 2013-04-29. 

 

 

Studien är en kvalitativ intervjustudie och kommer att genomföras på Röda Korsets 

Högskola med fem studenter i termin sex. Intervjuerna kommer att bandas och 

transkriberas. Inspelningarna kommer att raderas efter transkribering. Vi kommer att 

skriftligt och muntligt informera berörda studenter. Vidare förbinder vi oss att handskas 

konfidentiellt med insamlad data. Från samtliga kontaktade studenter inhämtas 

informerat samtycke inför deltagande i undersökningen. Deltagarna kan när som helst 

avbryta sin medverkan utan konsekvenser. I görligaste mån kommer uppgifter från de 

intervjuade studenterna vara avidentifierade. Alla resultat kommer att redovisas så att 
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personer ej kan identifieras. Datainsamlingen genomförs i samförstånd med rektorn och 

handledare på högskolan.  

 

Vi ansöker härmed om att få genomföra den ovan beskrivna studien vid Röda Korsets 
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Bilaga 2. Förfrågan till studenter angående genomförande av studie 

 

 

 

Projektplan examensarbete 15 högskolepoäng inom omvårdnadsvetenskap vid 

Röda Korsets Högskola  

Titel: Att ta steget – sjuksköterskestudenters uppfattning av att gå ut i 

arbetslivet efter genomförd utbildning 

Bakgrund 

Ökade krav på hälso- och sjukvården har resulterat i att sjuksköterskeutbildningen har 

genomgått många förändringar under åren. I en granskning gjord av Högskoleverket 

påvisas fortfarande svagheter i anpassningen hos läroverken i dagens förändrade behov 

av hälso- och sjukvård. För att bedriva god omvårdnad som nyexaminerad 

sjuksköterska krävs en bra utbildning.  

Projektet 

Under vårterminen 2013 avser vi att undersöka om studenter i termin sex på 

sjuksköterskeprogrammet uppfattar sig förberedda på övergången från student till 

legitimerad sjuksköterska. 

Undersökningen och datainsamlingen kommer ligga till grund för vårt examensarbete 

på 15 högskolepoäng inom huvudområdet omvårdnadsvetenskap vid 

sjuksköterskeutbildningen vid Röda Korsets Högskola.  

Genomförande 

Studien är en kvalitativ intervjustudie och kommer att genomföras på Röda Korsets 

Högskola med fem studenter i termin sex. Intervjuerna kommer att bandas och 

transkriberas. Inspelningarna kommer att raderas efter transkribering. Vi kommer att 

skriftligt och muntligt informera berörda studenter. Vidare förbinder vi oss att handskas 

http://www.rkh.se/sv/
http://www.rkh.se/sv/
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konfidentiellt med insamlad data. Från samtliga kontaktade studenter inhämtas 

informerat samtycke inför deltagande i undersökningen. Deltagarna kan när som helst 

avbryta sin medverkan utan konsekvenser. I görligaste mån kommer uppgifter från de 

intervjuade studenterna vara avidentifierade. Alla resultat kommer att redovisas så att 

personer ej kan identifieras. Datainsamlingen genomförs i samförstånd med rektorn och 

handledare på högskolan.  

Författarna till examensarbetet kommer under ledning av handledare vid högskolan 

bearbeta och redovisa materialet. Högskolan förvaltar materialet. Författarna har full 

publiceringsrätt till studien om inte annat avtalas. Vi kommer att återrapportera 

resultaten av undersökningen till berörda personer.  

 

 

 

 

Stockholm den 2013-04-12 

 

Vid eventuella frågor kontakta oss gärna! 

 

Student      Student 

Nikolina Bremberg    Isabel da Fonseca 

nibrvk11@rkh.se    isdavk11@rkh.se 

 

Handledare 

Catharina Ahlin 

ahlc@rkh.se  

 

Tack på förhand! 

 

 

Röda Korsets Högskola 

Box 55 676 

102 15 Stockholm 

Tel. 08 58751600 

 

mailto:nibrvk11@rkh.se
mailto:isdavk11@rkh.se
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Bilaga 3. Intervjuguide 

INTERVJUGUIDE 

Bakgrund: 

 Antal studieår på sjuksköterskeprogrammet? 

 Tidigare erfarenhet inom hälso- och sjukvård innan påbörjade studier? 

Om ja:  

 Vilken profession? 

 Vilket vårdområde? 

 Hur länge? 

 Tror du att dina tidigare erfarenheter kommer att påverka din 

kommande roll som sjuksköterska? 

 Om du jämför de i klassen som har tidigare erfarenhet inom hälso- och sjukvård 

och de som inte har det; 

- Har det varit någon skillnad mellan dem under utbildningen? 

- Tror du att det gör någon skillnad i hur förberedd man känner sig inför 

arbetslivet?  

Utbildning: 

 Om du tänker tillbaka på din utbildningstid, beskriv din upplevelse om att vara 

student på sjuksköterskeprogrammet. 

 Vilka förväntningar har du inför att gå ut i arbetslivet? 

 Vilka farhågor har du inför att gå ut i arbetslivet? 

 Inom vilka teoretiska områden har utbildning förberett dig bra på? (Tänk igenom 

olika kurser under utbildningen) 

 Inom vilka teoretiska områden har utbildningen förberett dig mindre på? 

 Inom vilka kliniska områden har utbildning förberett dig bra på? (Tänk igenom 

praktiska moment och kurser under utbildningen) 

 Inom vilka kliniska områden har utbildningen förberett dig mindre på? 
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 Upplever du att skolan har gett det stöd du behöver under utbildningen? 

 Vilka styrkor har utbildningen? 

 Vilka svagheter har utbildningen?  

 Har du några förslag på förbättringar? 

 Finns det något som du tycker utbildningen kan göra för att underlätta 

övergången mellan student och sjuksköterska? 

Övrigt: 

 Kommer valet av arbetsplats påverkas av hur pass förberedd du känner dig? 

 Har du något som du vill tillägga? 

 Får vi kontakta dig igen om vi har ytterligare frågor? 

 

 


