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 Att utforska hur de första Avancerade 
specialistsjuksköterskorna inom kirurgisk vård i 
Sverige upplevde övergången in i en ny yrkesroll och 
vilken kompetens de använde i sitt arbete i det 
interprofessionella teamet

Syfte 



 Kvalitativ studie 

 Deltagare (n=8)

 Upprepade reflektiva intervjuer 

 Innehållsanalys1 i två olika faser

 Teoretisk utgångspunkt: Nordisk modell för 
Avancerad Klinisk Omvårdnad2

1 Hsieh & Shannon 2005
2 Fagerström 2011

Metod



 Tre kategorier beskriver en stor utmaning i 
övergången från arbetet som sjuksköterska till en ny 
sjuksköterskeroll som de själva inte känner och ingen 
annan i teamet eller i organisationen  

 Deltagarna integrerade flera centrala 
kompetensområden i sitt arbete som bidrog till 
kontinuitet för patienten och stöd och handledning 
till  studenter 

Resultat



Att vara accepterad i organisationen 
och ändå inte



“Det här är hela sjuksköterskekårens problem kan jag 
känna ibland. Vi är inte vana att jobba på en avdelning 
med en sjuksköterska med olika kompetens och ansvar. 
Alla har samma ansvar. Nu kommer det någon som skall 
göra något annat och tala om för en sjuksköterska vad 
hon skall göra. Jag hade förväntat mig större mothugg 
från läkarkåren, vilket jag egentligen inte fått, utan mera 
från sjuksköterskorna. Det har varit jobbigt”. (7)

Att vara accepterad i organisationen 
och ändå inte



 En dag när jag skulle ronda några patienter hörde jag en 
sjuksköterska som sa: Nu skall hon leka läkare. Hon 
kanske sa det på skoj, men det var inte kul att höra. Jag 
utför ett arbete mitt uppdrag som ingen annan har. Det 
här är mitt nya uppdrag”. (4)

Att vara accepterad i organisationen 
och ändå inte



 Jag hade en diskussion med en konsult (läkare)  per 
telefon som ifrågasatte att jag hade skrivit en remiss. Det 
var inget fel på det som stod i remissen - det var bara att 
en sjuksköterska inte skulle göra sådan saker”. ( 3)

Att vara accepterad i organisationen 
och ändå inte



Att befinna sig 
mellan två roller



“Det här har inte varit det lättaste. Jag har inte varit 
bekväm alla gånger och känt att jag inte  vet var jag hör 
hemma…det är ju det här att gå från sin egen yrkesgrupp 
och in i en annan. Det kändes inte bekvämt. Man var som i 
ingemansland. Jag kände mig väldigt ensam”. (2)

En känsla att befinna sig 
mellan två roller



Drivkraften
– positiv respons från patienten



 “Vi har en patient som ligger inne nu som har legat inne 
rätt så lång tid. Han blir väldigt glad när han ser att det 
är jag som kommer hela tiden och att jag har tid att 
prata lite extra med honom. Det är väl just detta med 
kontinuiteten att den är bra. Det kan ju vara olika 
läkare från vecka till vecka här. Övrig personal byts ju 
hela tiden också. Han vet att jag vet hur han mår. Det 
tror jag gör skillnad för honom”. (8)

Drivkraften
– positiv respons från patienten



 Direkt klinisk praxis
 Tillgänglig på avd för patienter och närstående

 Coaching och vägledning
 Tillgänglig handledare 

 Konsultation
 Inom och utanför egen avdelning

 Samarbete
 Öppen för samarbete 

 ’Case managment’ (patientförlopp)
 Bidar till kontinuitet och säkerhet 

Identifierade domäner 
enligt den Nordiska modellen för AKS



 Att inte få sticka ut

 Betydelsen av förberedelse i utbildning

 Ledarskapets betydelse

Slutsats
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