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Inledning 

Det är viktigt att nyutbildade och nyanställda sjuksköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård får möj-

lighet att utvecklas i sin profession och bygga upp en stark yrkesidentitet genom att arbetsplatsen erbjuder 

stöd. En studie i Dalarna visar att den nyanställda sjuksköterskan upplever sig ensam i den akuta ”bedöm-

ningssituationen” och i vården av döende patienter. Det framkom också svårigheter att ha en arbetsledande 

funktion liksom att bemöta närstående (Löfgren, 2009). 

Samhället ställer allt högre krav på sjuksköterskor, även verksamheterna och övrig personal ställer höga 

krav på att nya sjuksköterskor omedelbart ska klara av självständigt arbete. Dessa krav ökar risken att ny-

utexaminerade sjuksköterskor utför uppgifter som de inte helt behärskar. Detta ökar i sin tur risken för en 

försämrad patientsäkerhet med t ex felbehandling till följd. Dessa utmaningar kräver nya pedagogiska me-

toder (Bisholt, 2009). 

Mentorskap innebär att den professionella kompetensen ökar genom att den nyanställda sjuksköterskan får 

kontinuerlig respons på arbetsplatsen och möjlighet till personlig utveckling. Mentorskapet ger bättre förut-

sättningar för god omvårdnad (Enarsson och Sandman, 1998). Bekräftelse och stöd från mentor och kolle-

gor är väsentligt för den nyanställda sjuksköterskans självförtroende (Severinsson, 1995). 

Patricia Benner (1993) beskriver sjuksköterskors kompetensutveckling som en process genom de olika sta-

dier som sjuksköterskor går igenom från att de är nyutexaminerade tills de kan kallas erfarna. Nyutexami-

nerade sjuksköterskor går från ett novis-stadium till att med tiden arbeta sig upp mot högre nivåer. Benner 

m fl (1999) menar att expertkunnande är något som inte kan förmedlas i klassrummet, det är något som 

sjuksköterskor måste lära sig i praktiken. 
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Figur 1: Modell baserad på Benners teori (Benner, 1993). 

Mentorskap 
Sjuksköterskeutbildningen utgörs av teori och praktik för att bilda en helhet. Den teoretiska delen är ofta 

strukturerad och beskriver idealförhållanden medan den praktiska delen ofta är ostrukturerad. Detta gör att 

studenter och nyutbildade sjuksköterskor har svårt att sätta ihop dessa delar (Ekebergh, 2001). 

Reflektion är en viktig inlärningsprocess. I mentorsmodellen ingår att mentor och adept reflekterar tillsam-

mans över de erfarenheter som sjuksköterskan tillägnar sig i sin nya roll. Detta leder till att handlingsbered-

skapen ökar i olika vårdsituationer och klyftan mellan teori och praktik minskar (Sundström, 1998). Men-

torskap ger sjuksköterskor ökad förmåga att fatta rätt beslut i sitt dagliga arbete (Berggren och Severinsson, 

2000) och tydliggör och stärker yrkesidentiteten (Halvarsson och Jonsson, 2000). Samtalen som förs mellan 

mentorerna och adepterna ska vara konfidentiella. Diskretion och finkänslighet är viktigt för både mentorn 

och adepten, för att skapa en trygg relation där båda kan bolla sina tankar och frågor och inte känna sig 

begränsade (Sandberg, 2007). Samtalen mellan mentor och adept ska vara av reflekterande art: Vad innebär 

det att vara sjuksköterska? 

Mentorskap är inte detsamma som introduktion 
 Mentor och adept bör inte finnas på samma enhet. Detta för att adepten inte ska hamna i en studentroll 

och för att de ska kunna ta upp känsliga saker om arbetsplatsen utan att det berör mentorn personligen. 

 Samarbetet mellan mentor och adept ska inte ersätta den introduktion som den nyanställda sjuksköter-

skan normalt sett får på sin nya arbetsplats. 

 Problem av teknisk natur, till exempel hur man sätter en nål eller andra medicinsktekniska moment, ska 

tas om hand på den egna arbetsplatsen. 

Mål för mentorsprogrammet 
Målet är att alla nyutbildade sjuksköterskor och nyanställda sjuksköterskor i Dalarnas kommuners vård- 

och omsorgsboenden får det stöd de behöver för att känna sig trygga i sin yrkesroll så att de kan ge patien-

ten en god och säker vård. De nyanställda behöver extra stöd i frågor som berör den akuta ”bedömnings-

situationen”, vård av döende patienter, den arbetsledande funktion samt bemötandet av närstående. 
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Organisation 

Kommunernas ansvar 
De nyanställda sjuksköterskorna behöver ges utrymme och få ett aktivt stöd för att självständigt kunna 

fungera i sin nya roll. 

Målet är att kommunerna självständigt ska driva arbetet med mentorsprogrammet framåt och hålla det le-

vande genom att aktivt använda utarbetat material och samarbeta med Högskolan Dalarna. 

Högskolan Dalarnas arbete 
Arbetet bygger på Löfgrens (2009) rapport och innebär att Högskolan Dalarna ger ett stöd till kommunerna 

i uppbyggnadsskedet. En internetplattform www.du.se/kommunalvardutveckling har byggts upp och där 

finns tillgång till bl a Mentorsprogrammet och material om sjuksköterskans arbetsområden samt en check-

lista för introduktion av nyanställda sjuksköterskor. På hemsidan visas även ny forskning, examensarbeten 

mm. Litteraturtips och länkar till föreläsningar kommer att finnas tillgängligt på hemsidan. 

Namngivna huvudmentorer är utsedda i samtliga kommuner och de kommer att kallas till Högskolan på re-

gelbundna möten, med början hösten 2011. 

Utveckling av kommunöverskridande träffar sk workshoppar pågår och när underlaget är tillräckligt stort 

kommer dessa att startas. Vissa möten kan förslagsvis genomföras via Connect (möten via Internet) för att 

mentorer och adepter ska undvika onödiga resor och enklare kunna samarbeta med kommuner i hela länet. 

Innehållet kommer att fokusera på de problemområden som de nyanställda sjuksköterskorna upplevde, 

enligt rapporten: ”ensam och utlämnad i ’bedömningssituationen’”, ”den arbetsledande funktionen” samt 

”att bemöta närstående”. Arbetsmaterialet kommer att utgöras av diskussionsunderlag, patientfall, etiska 

frågeställningar mm. 

Handledningsmodellen 
Mentorsmodellen bygger på handledningsmodellen (2007, rev 2009), se hemsidan. Det innebär att det i 

varje kommun finns en eller flera mentorer samt en huvudmentor. 

 

http://www.du.se/kommunalvardutveckling
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Ansvarsfördelning 

Arbetsplatsen 
Arbetsplatsen ansvarar för att den nyanställde får sedvanlig introduktion. 

Verksamhetschef 
Verksamhetschef ansvarar för att skapa strukturella förutsättningar för mentorsmodellens genomförande. 

Verksamhetschefen har ett övergripande ansvar för att 

 en verksamhetsanpassad handlingsplan upprättas och hålls uppdaterad, 

 det finns förutsättningar att genomföra handlingsplanen, 

 Uppföljning av verkställande av handlingsplanen sker. 

Enhetschef 
Enhetschef ansvarar för att skapa strukturella förutsättningar för mentorsmodellens genomförande, bl a 

genom att utse huvudmentor. 

Enhetschef ansvarar för att 

 det finns resursmässiga förutsättningar för huvudmentorn att fullfölja sitt uppdrag, 

 kompetensutvecklingsplan utarbetas för mentor och att planen följs upp. 

Huvudmentor 
Huvudmentorn är anställd som sjuksköterska i kommunen. Uppdraget som huvudmentor är ett personligt 

uppdrag i tjänsten. Huvudmentorn bör ha några års yrkeserfarenhet samt erfarenhet som handledare och ha 

genomgått handledarutbildning omfattande minst 7,5 (hp). Uppdraget som huvudmentor innebär att viss tid 

behöver frigöras för reflektion med mentorer och adepter. För att stödja denna struktur bör huvudmentorn 

ingå i nätverk tillsammans med andra mentorer. 

Huvudmentorn ansvarar för att 

 utse en mentor till alla nyanställda i kommunen, 

 medverka och sammankalla mentorer för olika möten och diskussioner ett par gånger per år, 

 vara kontaktperson och ingå i nätverk med andra huvudmentorer i Dalarna, 

 ge feedback och stöd till övriga mentorer. 

 Medverka i utvärdering och kvalitetsförbättring av mentorsmodellen. 
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Mentor 
Mentorn är en sjuksköterska i kommunen som ansvarar för en adept under ett år. Mentorn bör ha några års 

yrkeserfarenhet samt erfarenhet som handledare och ha genomgått handledarutbildning omfattande minst 

7,5 (hp). Uppdraget som mentor innebär att viss tid behöver frigöras för reflektion med huvudmentorer och 

adepter. 

Mentorn ska ansvara för att 

 ha ett inledande möte med adepten om former och mål för mentorsstrukturen, 

 Överenskommelsen mellan mentor och adept diskuteras och skrivs under (se bilaga), 

 avsätta tid för reflektion och diskussion med sin adept en till två timmar varannan vecka under den förs-

ta tiden. Under andra halvåret fasas dessa möten ut till minst 1 gång per månad, men utifrån adeptens 

behov, 

 vara tillgänglig för frågor och funderingar från adept vid behov, 

 ingå i nätverk, diskutera och utbyta erfarenheter med andra mentorer och huvudmentorer i Dalarna. 

Adept 
Adept är en nyanställd sjuksköterska i kommunen. Adepten måste vara engagerad och medvetet arbeta med 

sig själv och utvecklandet av den egna yrkesrollen för att resultat ska uppnås. Ansvaret ligger hos adepten. 

Adepten ska ansvara för att 

 vara väl förberedd för träffar med mentor, 

 ta kontakt med sin mentor om behov uppstår. 

Samarbete mentor och adept 
Samarbetet mellan mentorerna och adepterna är uppbyggt kring två typer av träffar. Den ena typen kallas 

ostrukturerade träffar. Vid dessa träffar möts mentorn och adepten för en allmänt hållen diskussion och re-

flektion kring de olika situationer och problem som adepten har mött i sitt arbete. Lämpligen sker mötet uti-

från Gibb´s reflektionsmodell. Denna modell utgörs av sex steg eller stadier där man systematiskt går ige-

nom stegen. 

Det första steget i processen är en beskrivning av en erfarenhet / händelse som skapat tankar och känslor. 

Det andra steget innebär att bringa klarhet, att konkret formulera tankar och känslor. Det tredje steget ger 

hjälp att förstå sina känslor och tankar med frågorna: Vad var positivt/negativt? I det fjärde och femte 

steget analyseras det som har hänt. Vad byggde jag mitt handlade på? Här finns tillfälle till ett konstruktivt 

kritiskt synsätt. I det sjätte steget formuleras slutligen en handlingsplan. Hur kan man använda det man har 

lärt sig? Vad skulle jag göra om det hände igen? Finns det alternativ? (Hemmingsson, 2002). 
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Den andra typen av träffar kallas strukturerade träffar. Det är en form av grupphandledning då man använ-

der sig av en modell för reflektiv handledning som i stor utsträckning bygger på Patricia Benners idéer om 

hur sjuksköterskan utvecklas från novis till expert. Det är fördelaktigt om flera mentorer och adepter kan 

träffas tillsammans, för ökad reflektion och diskussion. Vid en strukturerad träff kommer man överens om 

att en av adepterna i förväg beskriver en händelse. Denna berättelse får övriga deltagare i förväg. Under det 

tidiga uppbyggnadsskedet kan det vara svårt att genomföra dessa möten, men efterhand bör det bli enklare 

när flera kommuner har infört mentorskap. 

Ett problem som kan uppstå är om adepten idealiserar sin mentor och inte vågar fråga besvärliga frågor. Då 

kan samtalen mellan dem stanna på en ytlig nivå och ingen utveckling sker (Sandberg, 2007). Därför är det 

viktigt att de inte tjänstgör på samma enhet. 

Nuläge och framtid 
Andelen äldre-äldre i samhället ökar, vilket kommer att påverka omfattningen av omvårdnadsinsatser i den 

kommunala vården. 

Personalomsättningen i sjuksköterskegruppen är låg och det väntar stora pensionsavgångar under de när-

maste åren. Beräkningar 2009 (Löfgren) visade att 35% av sjuksköterskorna som var anställda i Dalarnas 

kommuner förväntades gå i pension fram till år 2017. 

Kommunerna står inför ett utökat uppdrag i samband med övertagandet av hemsjukvården från landstinget. 

Antalet sjuksköterskor kommer därmed att öka ytterligare i kommunerna. Mentorsmodellen ger en klar 

struktur inför kommande behov vilket även kan innefatta sjuksköterskorna i hemsjukvården. 

Behovet av nyrekrytering kommer därmed att finnas kvar under en överskådlig framtid, under förutsättning 

att sjukskötersketätheten ligger kvar på samma nivå som i dagsläget. 

Mentorsprogrammet kan vara en positiv rekryteringsfaktor, vilket kan ge ringar på vattnet och göra det 

enklare att rekrytera nya sjuksköterskor. 

Arbete för att implementera mentorsmodellen 
Med utgångspunkt från Löfgrens rapport har en arbetsgrupp identifierat problem för nyanställda sjuksköt-

erskor i kommunerna, tagit fram metoder för det fortsatta arbetet, informerat och diskuterat modellen med 

kommunföreträdare. 

Huvudmentorer är utsedda i kommunerna. Under 2011 har endast ett fåtal sjuksköterskor anställts vilket 

har påverkat möjligheten att arbeta med mentorsmodellen i full omfattning, men några kommuner har 

aviserat att de anställt nya sjuksköterskor som de tänker ge möjlighet att delta i mentorsprogrammet. Det 

ger möjlighet att testa modellen i ett pilotprojekt och i takt med att fler sjuksköterskor anställs kommer 

arbetet med mentorsmodellen att utvecklas. 
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Inledningsvis kommer mentorerna att mötas, med syfte att få en gemensam grund och att diskutera re-

alistiska arbetsformer. Olika typer av material, för att stödja adepter och mentorer, kommer att utvecklas 

och göras tillgängligt på hemsidan. Materialet är i första hand tänkt att möta de problemområden som har 

belysts i rapporten (Löfgren), men även andra relevanta problemområden kommer att belysas t ex vård av 

döende patienter. 

Rapportering sker fortlöpande till Kunskapscentrats styrgrupp (UV) och till Socialtjänstens Utvecklings-

centrum Dalarna (SUD). 

Uppföljning 
Arbetet med att utveckla mentorsmodellen kommer att följas upp. För närvarande (hösten 2011) pågår 

intervjuer med företrädare från alla Dalarnas kommuner för att samla in uppfattningar om förväntningar 

och farhågor med programmet. Adepter och mentorer kommer också att få besvara frågor, för att belysa 

mentorsprogrammets betydelse för nyanställda sjuksköterskor i kommunerna. 
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Överenskommelse mellan mentor – adept (nyanställd sjuksköterska) 

Adept:   

Mentor:   

Tid och plats:   

Boka gärna in flera möten på en ___________________________________________________ 

gång. Boka in det sista och avslutande ___________________________________________________ 

mötet efter 6 månaders mentorskap ___________________________________________________ 

(viktigt att veta när mentorsperioden  ___________________________________________________ 

upphör).   

Frånvaro:   

Diskutera hur man ser på frånvaro.    

Hur prioritera träffarna? På vilket    

sätt man ska meddela varandra om    

tiden ska ställas in? Hur göra med    

ny tid?   

Syfte:   

Att den nyanställde skall få  ___________________________________________________ 

möjlighet att diskutera situationer ___________________________________________________ 

som uppkommit och upplevelser  ___________________________________________________ 

tillsammans med erfaren kollega ___________________________________________________ 

för att stärka yrkesrollen.  

Information om mentorsmodellen   

Tystnadslöftet:   

Det som sägs mellan oss stannar    

och vi pratar inte med någon annan   

om det om vi inte tillsammans    

kommer överrens om att det är ok.   

Viktigt för tryggheten att veta att    

man kan säga vad som  ___________________________________________________ 

och sedan vara säker på att   

det inte sprids till min enhet och    

sjuksköterskegruppen där.   

 

Ort  Datum  

 

    

Adept Mentor 


