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Från novis till expert 
Patricia Benner’s modell för sjuksköterskans utveckling, Från Novis till Expert (2001), beskriver hur 

kunskap och praktisk erfarenhet tillsammans utvecklar sjuksköterskan i hennes yrkesroll. Hon menar 

att sjuksköterskans kunskapsutveckling sker i fem stadier:  

1. novis,  

2. avancerad nybörjare,  

3. kompetent,  

4. skicklig och  

5. expert.  

 

Följande är en kort sammanställning av dessa nivåer. 

 

Steg 1: Novis  
Under det första stadiet kallas sjuksköterskan för novis. Det innebär att hon saknar bakgrundsförståel-

se för situationen. En novis saknar också erfarenhet av de situationer hon möter och hur hon förväntas 

agera. Hennes handlande styrs, enligt Benner, primärt av regler och riktlinjer. Därför är det nödvändigt 

med regler som vägleder sjuksköterskans handlande. Det regelstyrda beteendet som är typiskt för no-

viser gör att de är begränsade och oflexibla. Den färdiga sjuksköterskan befinner sig på novisens pre-

stationsnivå även när hon byter kliniskt verksamhetsområde eftersom omvårdnadsmålen för patienter-

na är nya och obekanta. 

"Säg mig vad jag behöver göra och jag gör det" 

 

Steg 2: Avancerad Nybörjare 
Sjuksköterskan som befinner sig i det andra stadiet kallas för avancerad nybörjare. Det beskriver en 

sjuksköterska som nätt och jämt kan uppvisa godtagbara prestationer. En avancerad nybörjare har, pre-

cis som novisen, ingen möjlighet att uppfatta helheten i en situation på grund av att omständigheterna i 

fråga är nya. I både första och andra stadiet måste sjuksköterskorna därför koncentrera sig på reglerna 

för att hantera situationen. Avancerade nybörjare behöver stöd i kliniska sammanhang som t.ex. hjälp 

att prioritera. De börjar dock bli medvetna om återkommande betydelsefulla mönster i sitt kliniska ar-

bete. 

 

Steg 3: Kompetent 
I det tredje stadiet kallas sjuksköterskan för kompetent. Nu har hon arbetat inom samma kliniska om-

råde under en längre tid och är medveten om sina egna handlingar på ett mer långsiktigt plan. Den 

kompetenta sjuksköterskan saknar expertens snabbhet, men känner att hon behärskar den rådande si-

tuationen. Sjuksköterskan kan nu prioritera och det kritiska tänkandet utvecklas. 
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Steg 4: Skicklig 
I fjärde stadiet kallas sjuksköterskan för skicklig, hon uppfattar situationer som helheter. En skicklig 

sjuksköterska tolkar en situation som en helhet och kan se betydelsen av åtgärder i det aktuella skedet 

relaterat till långsiktiga mål. Sjuksköterskan har egen erfarenhet och har kunskap om typiska händelser 

som kan förväntas i en given situation och hur hon måste planerna till följd av dessa händelser. Sjuk-

sköterskan uppfattar avvikelser från det normala mönstret och ser inte beslutsfattande som ansträngan-

de längre. 

 

Steg 5: Expert 

Det femte och sista stadiet kallar Benner expertstadiet. Sjuksköterskan har nu speciella färdigheter och 

fokuserar snabbt på vad som är mest centralt i situationen och ödslar inte tid på att fundera över fram-

trädande och icke framträdande element i situationen. Sjuksköterskan behöver med andra ord inte 

längre enbart förlita sig på analytiska principer för att få en förståelse av situationen. Experten arbetar 

från en djup förståelse av den totala situationen och har en vision av vad som är möjligt. 
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