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Sammendrag: 

Formål: Hensikten med studien er å utforske siste års sykepleierstudenters vurderinger av forhold som 

har betydning for om de vil søke stilling på sykehjem eller ikke etter avsluttet utdanning.  

Teoretisk referanseramme: Tidligere forskning og Herzbergs teori om motivasjon til arbeid som 

belyser viktigheten av indre og eksterne motivasjonsfaktorer for arbeidstakere.  

Metode: Studien har et utforskende design med en kvalitativ tilnærming. Datainnsamlingsmetoden er 

fokusgruppeintervju. Tre fokusgruppeintervjuer med til sammen 12 deltagere fra en høgskole i Sør-

Norge er gjennomført. Det ble gjort en tematisk innholdsanalyse med utgangspunkt i Malterud, 

Graneheim og Lundman, og Krueger og Casey.  

Resultater: Fem kategorier som beskriver forhold som har betydning for siste års sykepleierstudenters 

vurderinger av sykehjem som det første arbeidssted etter avsluttet utdanning er identifisert. 

1.Utdanningsforhold innebærer innhold i studieprogrammet, læringsmiljø og praksiserfaringer. 

2.Sykepleierrollen handler om utvikling av sykepleieridentitet, samt innhold i arbeidsoppgaver og 

ansvar på sykehjem. 3. Muligheter for faglige utfordringer. Studentene søker en arbeidsplass med 

muligheter for faglige utfordringer og kompetanseheving. 4.Institusjonsrelaterte forhold kan være 

avgjørende for om studentene søker seg til sykehjem eller ikke. Tilfredsstillende grunnbemanning, et 

godt arbeidsmiljø og samarbeid blant alle faggrupper er viktig. For å kunne vurdere sykehjem som et 

eventuelt arbeidssted, ønsker siste års sykepleierstudenter å ha tilgang til oppdaterte faglige ressurser 

på arbeidsplassen. 5.Arbeidsforhold og ansettelsesforhold kan også være av betydning for deres 

arbeidspreferanser. 

Konklusjon: Siste års sykepleierstudenter vurderer sykehjem som første arbeidssted, men flere forhold 

må være tilstede for at sykehjem oppfattes som et attraktivt arbeidssted. En kombinasjon av indre og 

eksterne forhold kan være av betydning for siste års sykepleierstudenter. Enkelte indre forhold 

(utvikling, ansvar, arbeidsoppgaver) eller kombinasjon av disse og eksterne forhold (arbeidsmiljø, 

arbeidsforhold, organisering av arbeidet) kan være avgjørende for om de velger å søke seg til 

sykehjem eller ikke. 
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Abstract 

Purpose: The aim of this study is to explore final year undergraduate nursing students’ assessments of 

the conditions that influence their choice of a nursing home as their first workplace after graduation. 

Theoretical framework: This study is based on previous research in the field and Herzberg’s theory 

about motivation to work. This theory emphasizes importance of internal and external factors that shape 

the motivation of the employees. 

Method: An exploratory design with a qualitative approach has been used. Focus group interviews were 

chosen as the method of data collection. Three focus group interviews with 12 participants were 

conducted at a college in South-Norway. Thematic content analysis based on Malterud, Graneheim and 

Lundman, and Krueger and Casey was used.  

Results: Five categories that can influence students’ assessment of nursing home as their first workplace 

after graduation were identified. 1.Educational conditions (contents of the study program, learning and 

practice environment) can affect the final year undergraduate nursing students’ preferences. 2.Nurse’s 

role involves the development of the nurse identity, as well as work tasks and responsibilities at nursing 

homes. 3.Students search for a workplace that provides with opportunities for professional and 

competence development. 4.Institution related conditions can be crucial for their choice of a nursing 

home as future workplace. Satisfactory staffing, work environment and cooperation are important. Final 

year nursing students want access to updated professional resources at their potential work place. 5.Work 

and employment conditions can also have an impact on their work preferences. 

Conclusion: There are several conditions that must be present for final year undergraduate nursing 

students to assess nursing homes as attractive work-places. Several internal factors (professional 

development, responsibilities, work tasks) or a combination of these and external factors (work 

environment, work conditions, work organization) can be of significance regarding the choices that 

nursing students make when applying to work for nursing homes.  

Key words: students, nursing, undergraduate, nursing home, career planning, students’ 

assessment, work preferences 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn for valg av tema 

Norges samfunn står i tiden framover overfor flere utfordringer grunnet aldrende befolkning. 

Antall personer over 67 år vil fordobles fram til 2050, men aldersgruppen som er 80 år og 

eldre, kan øke fra 190 000 i 2000 til 570 000 i 2050 (Helse- og omsorgsdepartementet, 2012-

2013). I løpet av 2007-2012 har antall brukere av kommunale helsetjenester og behov for 

langtidsplasser økt med 8%, ifølge Mørk (2014). På grunnlag av dette, kan man forvente 

utfordringer knyttet til rekruttering av sykepleiere til kommunale helsetjenester, inkludert 

sykehjem, nettopp fordi de kommunale helsetjenestene antas å konkurrere med 

spesialisthelsetjenester på dette området (Gautun og Øien, 2016). For å dekke 

arbeidskraftsbehovet i pleie- og omsorgssektoren, som vil sannsynligvis øke med 70-200% 

etter 2025 (Gautun og Øien, 2016), bør man omgjøre deltidsstillinger til hele stillinger. Det 

kan gi inntil 5000 årsverk sykepleiere i kommunene (Helse- og omsorgsdepartementet, 2012-

2013). Dette kan være en av løsningene siden kartlegging av mangel på sykepleiere i 

hjemmesykepleien og sykehjem viser mangel på både sykepleiere allerede nå (mangel på 

2350 sykepleiere) og spesialsykepleiere (200) (Gautun og Øien, 2016). I tillegg vil 

underbemanning påvirke kvaliteten på utøvd sykepleie i form av ansattes nedsatt evne til å yte 

god omsorg. Studien til Bing-Jonsson viser at ansatte på sykehjem innehar generelt for lite 

kunnskap når det gjelder eldre med svært kompliserte problemstillinger og akutte tilstander 

hos denne pasientgruppen; dette kan skyldes Samhandlingsreformen og økt antall sykere 

pasienter enn tidligere (Bing-Jonsson, 2014). 

I tillegg viser statistikken at allerede nå erstatter man i enkelte kommuner sykepleiervakter av 

personell med lavere kompetanse (37%) eller ufaglærte (17%) (Gautun og Øien, 2016). 

Økning av bemanningskravet fram til 2035 er beregnet til 60% mens tilbudsveksten er bare på 

33%, som i realiteten betyr at underskuddet av sykepleieårsverk vil ligge på 28 000 årsverk, 

og man vil ha behov for minst 4000 sykepleierårsverk fram til 2024 for å holde tilbudet på 

dagens nivå (Gautun og Øien, 2016).  

I kommunehelsetjenesten jobber det både personell med høy kompetanse og ufaglærte med 

liten eller ingen profesjonell erfaring fra helsevesenet. Mange nyutdannede sykepleiere 
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opplever at den nye tittelen som sykepleier innebærer implisitt mange forventninger og krav 

til den nyutdannede. Et eksempel kan være en forventning om å ha mange års profesjonell 

erfaring eller i hvert fall profesjonell modenhet, ha selvtillit til å ta viktige beslutninger og 

inneha nødvendig medisinsk (innenfor områder som patologi, farmakologi og mikrobiologi), 

sykepleieteoretisk, pedagogisk og geriatrisk kunnskap. I tillegg forventes det av en sykepleier 

å kunne samarbeide med alle involverte faggrupper, kunne kommunisere profesjonelt og 

formidle kunnskap videre til kollegaer, samt være i stand til å bruke aktuelle IKT-løsninger. 

Det å ha så mange ansvarsområder kan virke skremmende både for nyutdannede og erfarne 

sykepleiere (Bing-Jonsson, 2014).  

På grunn av Samhandlingsreformen øker oppgavekompleksiteten innenfor kommunenes 

rammer, som innebærer høyere etterspørsel når det gjelder kompetansenivå. Dette fordi 

kommunene får flere eldre brukere med svært komplekse problemstillinger og samtidig 

relativt få sykepleiere med spesialkompetanse innenfor aktuelle områder (Bing-Jonsson, 

2014). Dessuten har eldreomsorg lenge vært et lite attraktivt arbeidsområde for sykepleiere 

pga. lav profesjonell status, ifølge Malmedal (2013).  Alt dette i tillegg til rollekonflikter, 

vold, trakassering, få positive utfordringer og mindre kontroll over ens eget arbeid kan gjøre 

sykehjem lite attraktivt, hevder Eriksen (2006). Det at mange sykehjem kan tilby små 

deltidsstillinger, kan også virke lite tiltrekkende for unge nyutdannede sykepleiere (Helse- og 

omsorgsdepartementet, 2012-2013). Derfor er konklusjonen at det å ha tett samarbeid mellom 

utdanningssteder og kommunale institusjoner for å rekruttere flere nyutdannede er en av de 

aller viktigste utfordringene i framtiden (Helse- og omsorgsdepartementet, 2005 - 2006).  I en 

global kontekst med for få sykepleiere nå og i framtiden, er det svært sannsynlig at kun de 

mest attraktive arbeidsplassene vil være i stand til å rekruttere nødvendig antall sykepleiere 

som har i tillegg høy kompetanse på aktuelle områder, ifølge Fréchette (2013).  

1.2 Hensikt og forskningsspørsmål 

Hensikten med studien er å utforske siste års sykepleierstudenters vurderinger av forhold som 

har betydning for om de vil søke stilling på sykehjem eller ikke etter avsluttet utdanning.  

 

 



3 

 

 

Studien har følgende forskningsspørsmål: 

Hvilke forhold har betydning for siste års sykepleierstudenter når de vurderer å søke stilling 

på sykehjem eller ikke etter avsluttet utdanning?  

1.3 Oppgavens oppbygging 

Denne masteroppgaven består av seks hovedkapitler. Første kapittel er en innledning som 

inneholder både studiens bakgrunn for valg av tema og hensikt. Kapittel to belyser tidligere 

forskning og aktuell teoretisk referanseramme. I kapittel tre presenteres studiens design og 

metode, samt dataanalyse. I det fjerde kapittelet legges resultatene etter dataanalysen frem. I 

kapittel fem blir resultatene diskutert i lys av den teoretiske forankringen og tidligere 

forskning, med fokus på studiens hensikt og forskningsspørsmål. I det siste kapittelet blir 

studien oppsummert og konkludert.  
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2 Teoretisk referanseramme og 

litteraturgjennomgang 

2.1 Kapittelets oppbygging 

Dette kapittelet består av 3 delkapitler. Første underkapittel beskriver litteratursøkene. I 

underkapittel to blir teoretisk forankring presentert - Herzbergs teori om motivasjon til arbeid. 

Underkapittel tre belyser tidligere forskning, aktuell for studiens hensikt og 

forskningsspørsmål.  

2.2 Litteratursøk 

Det ble gjort flere systematiske litteratursøk før studiens start, etter datainnsamlingen og etter 

avsluttet analyseprosess. For å kunne diskutere funnene og for å finne passende teoretisk 

referanseramme, ble det foretatt nye litteratursøk etter avsluttet analyseprosess. Flere søkeord 

har vært aktuelle for kapittelet om litteraturgjennomgang, disse har blitt benyttet i ulike 

kombinasjoner, for eksempel: nursing students (OR) undergraduate nursing students – (AND) 

– magnetic homes (OR) workplace – (AND) - community health care; nursing students (OR) 

undergraduate nursing students – (AND) - employment (OR) career choice – (AND) – 

nursing homes (OR) geriatric (OR) elderly;  nursing students (OR) undergraduate nursing 

students – (AND) – clinical learning environment (OR) clinical placements – (AND) – 

students’ perception – (AND) - employment (OR) career choice .  

For å finne relevante teorier ble flere søkeord benyttet, for eksempel: vocational choice (OR) 

vocational interest – (AND) – career choice (OR) career preference – (AND) – work 

motivation.  

Følgende databaser er benyttet: Cinahl, PubMed og Web of Science. I tillegg ble det søkt i 

Journal of Vocational Behavior, “related articles”, i aktuelle referanselister, og det ble 

foretatt flere søk i bokdatabasen Oria (Polit og Beck, 2012).  
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2.3 Teoretisk referanseramme  

Flere forskere har valgt sitt virkeområde innen arbeids- og karrierepsykologi. Herzberg og 

medarbeidere har utført flere studier med spesielt fokus på forhold som kan påvirke ansattes 

motivasjon til arbeid (Herzberg, 1997). Hensikten med deres forskning har vært å identifisere 

forhold arbeidstakere generelt ønsker fra sin jobb, og forventinger de har til arbeidsplassen. 

Herzberg og medarbeidere har forsøkt å definere menneskers ulike holdninger til arbeid, finne 

årsaker til en bestemt adferd rettet mot arbeidsoppgaver den enkelte har, og konsekvenser av 

denne adferden (Herzberg, 1997).   

Man antyder at det finnes faktorer som påvirker ansattes arbeidsinnsats både positivt og 

negativt. Disse faktorene anses å være årsak til den ansattes opplevelse av trivsel i en 

arbeidssammenheng. I motsetning finnes det andre faktorer som kan skape mistrivsel. 

Herzberg og medarbeidere har identifisert forhold som kan ha betydning for individets 

motivasjon til arbeid, og de skiller også mellom interne og eksterne forhold, samt faktorer 

som kan skape positive eller negative opplevelser. Dette er basert på tidligere forskning og 

deres egne undersøkelser (Herzberg, 1997).  

2.3.1 Indre motivasjonsfaktorer 

Interne forhold blir også kalt for indre motivasjonsfaktorer («motivators»). Herzberg og 

medarbeidere mener at motivasjonsfaktorer er de kreftene som inspirerer ansatte til å delta 

aktivt i en arbeidssammenheng, som også gagner hele avdelingen og arbeidsplassen generelt 

(Herzberg, 1997). Disse faktorene gjelder kompetanseheving, prestasjon og oppnåelse av mål, 

ansvar, anerkjennelse og forfremmelse, muligheter til å utføre et meningsfullt arbeid, samt 

delta i viktige for avdelingen avgjørelser, og lignende. Dette gjelder også opplevelsen av å 

være verdifull for arbeidsplassen og det å bli satt pris på. Indre forhold og motivasjonsfaktorer 

er knyttet til personlig og profesjonell utvikling og selvrealisering (Herzberg, 1997).   

Muligheter for utvikling er en av de aller viktigste faktorene for arbeidstakere. Dette gjelder 

hendelser som er av betydning for den enkelte fordi situasjonen gir en opplevelse av personlig 

og profesjonell vekst. Enkelte faktorer kan føre til trivsel og positive holdninger fordi de 

dekker, sannsynligvis, individets behov for selvrealisering. Dette er også årsaken til at 

arbeidsoppgaver som gir rom for kreative løsninger anses som en svært positiv faktor 
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(Herzberg, 2007). Arbeidskontekst har direkte sammenheng med individets ønske om å unngå 

ubehagelige situasjoner, ifølge Herzberg og medarbeidere. Ansatte må føle at de er med på 

noe verdifullt når de utfører sine arbeidsoppgaver, at deres kompetanse er ettertraktet. Derfor 

kan ikke høy lønn alene løse alle arbeidsrelaterte problemer (Herzberg, 1997).  For at 

arbeidsplassen skal kunne fungere som en helhet, bør interne planer organiseres på den måten 

at ansatte opplever at oppgavene gir mening for dem personlig, mener de (Herzberg, 1997).  

Muligheter til utvikling er en indre motivasjonsfaktor fordi institusjoner fungerer som en 

læringsarena for ansatte, man forventer at arbeidsplassen inspirerer sine ansatte til å heve 

kompetansenivå. På denne måten kan utvikling ses som en bevegelse både fram- og oppover. 

I tillegg har de fleste arbeidstakere sine egne personlige mål som de ønsker å oppnå mens de 

er ansatt på en arbeidsplass (Herzberg, 1997).  

Arbeidsoppgaver eller arbeidet i seg selv i tillegg til menneskekontakt er to svært viktige 

områder for de fleste ansatte i tjenesteyrker. Arbeidsoppgaver, gjøremål og det en person gjør 

på jobb er ofte assosiert med positive følelser. Selve arbeidet kan være en kilde til tilfredshet. 

Det kan innebære rutiner på jobben, hvor varierte oppgaver man har, og om det er rom for å 

vise evne til å tenke innovativt eller kreativt. Imidlertid betyr det ikke nødvendigvis at fravær 

av slike faktorer fører til direkte misnøye eller gjør at den ansatte ikke trives (Herzberg, 

1997). God kontakt med klienter eller tjenestebrukere anses å være nært knyttet til opplevelse 

av trivsel og tilfredshet med jobben. Måten arbeidsoppgaver blir utført på er svært viktig for 

de fleste. Når arbeidstakere beskriver positive opplevelser og følelser angående sin jobb, 

beskriver de oftest faktorer som er knyttet til oppgaver, det vil si hendelser som viser at de har 

høy nok kompetanse tilsvarende det arbeidsoppgave krever, og at det finnes muligheter til 

personlig og profesjonell utvikling. Når ansatte snakker om negative opplevelser i forhold til 

jobben, assosierer de som regel ikke dette med arbeidet i seg selv, men heller eksterne forhold 

eller kontekst rundt arbeidsoppgavene, det vil si arbeidsmiljø. Eksterne forhold rundt 

arbeidsoppgaver alene kan ikke motivere individer til arbeid, mener Herzberg og 

medarbeidere, men selve utførelsen av arbeidsoppgaver kan inspirere fordi mange anser 

arbeid som en kilde til personlig utvikling (Herzberg, 1997).  

Ansvar innebærer mer enn å ha mange arbeidsoppgaver, for eksempel mulighet til å vurdere 

eller bestemme selv over arbeidet som må gjøres; å ha mulighet til å sette klienten i sentrum 

istedenfor kun å ha institusjonens produksjonsmål som førsteprioritet; å ha myndighet nok til 



7 

 

 

å vurdere hvilke oppgaver skal gjøres og i hvilken rekkefølge, uten å måtte streve med 

hierarkiske relasjoner på arbeidsplassen; ha kontroll over enkelte ressurser, for eksempel 

bestille nødvendig utstyr og lignende; tilgang til aktuelle IKT-systemer, oppdaterte faglige 

ressurser og lignende. Forskere mener at mange ansatte kan være misfornøyde når de har for 

lite å gjøre og har for få oppgaver, man ønsker å bli ansvarliggjort for det arbeidet man 

utfører. Mange arbeidstakere ønsker å ha et visst nivå ansvar da dette gjerne forbindes med 

evne til å takle vanskelige situasjoner og prestasjonene (Herzberg, 1997). Herzberg og 

medarbeidere mener at ansatte vil akseptere endringer på arbeidsplassen lettere og tåle mer 

stress når de får mulighet til å delta i planlegging og formulering av avdelingens rutiner og 

fremtidsmål, samt når de kan delta i avgjørelser som påvirker deres arbeidshverdag 

(Herzberg, 1997).  

Prestasjon og oppnåelse av mål kan føre til tilfredshet med jobben og positive holdninger og 

innstilling. Prestasjon og oppnåelse av mål kan defineres som evne til å utføre arbeid på en 

hensiktsmessig måte, evne til å løse oppståtte problemer og kunne se sine mål oppnådd. 

Forfremmelse og det å oppnå en viss anerkjennelse på jobben er en forutsetning for mange 

ansatte for å kunne trives i jobben, men det er like viktig at det blir gitt detaljerte 

tilbakemeldinger underveis. Ifølge Herzberg og medarbeidere, er det avgjørende for mange 

arbeidstakere at tilbakemeldinger gis direkte og ikke via andre ansatte fordi dette kan tolkes 

som personlig evaluering eller overvåkning, og det vil sannsynligvis føre til mistrivsel i en 

arbeidssammenheng (Herzberg, 1997).  

2.3.2 Eksterne motivasjonsfaktorer 

Eksterne forhold blir også kalt for hygienefaktorer («hygiene-factors») (Herzberg, 1997). 

Dette er objektive aspekter ved jobben som kan være en kilde til negative følelser rundt den 

ansattes arbeid. Eksterne forhold handler om selve arbeidssituasjonen og kontekst. Disse 

faktorene er arbeidsforhold (det fysiske miljøet) og arbeidssikkerhet, lønn og ferieavtaler, 

status, arbeidsmiljø, mellommenneskelig kommunikasjon, ledelse, organisering av arbeidet og 

ulike systemer, og lignende. Disse faktorene fører sjeldent til trivsel (så kalte «dis-satisfiers») 

(Herzberg, 1997).  Eksterne forhold blir sammenliknet med hygiene fordi dette berører 

grunnleggende viktige behov hos alle mennesker med det mål å opprettholde et visst nivå av 

velvære. Herzberg og medarbeidere mener at eksterne forhold ikke fører direkte, eller alene til 
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trivsel, men at arbeidstakere som regel vil merke fravær av disse og på denne måten vil 

hygienefaktorer være en årsak til mistrivsel (Herzberg, 1997).  

Et arbeidsmiljø kan forstås som en bestemt struktur eller form. Dette betyr at måten en gruppe 

ansatte fungerer på, er avhengig av kommunikasjonskvalitet blant medlemmer, inkludert 

ledere. Den ansattes opplevelse av trivsel er knyttet til personens plassering innenfor 

hierarkiet (strukturen). Graden av opplevelse av tilknytting har også mye å si for ansattes 

holdninger og motivasjon til arbeid. Hele arbeidsmiljøet vil klare å samarbeide mye bedre når 

alle involverte parter opplever arbeidsplassens mål som sine egne og viktige mål for deres 

personlig utvikling. Det er viktig å påpeke at arbeidstakere ofte kan virke misfornøyde med 

selve arbeidsmiljøet, men dette betyr ikke automatisk at arbeidstakere er fornøyde med et godt 

arbeidsmiljø (Herzberg, 1997).  

Organisering av arbeidet og aktuelle systemer skårer høyest når det gjelder negative 

opplevelser og ansattes misnøye med arbeidsplassen (Herzberg, 1997). For mange betyr dette 

ineffektive systemer og rutiner, utnyttelse av arbeidskraft, feil fordeling av ressurser og 

maktmisbruk. For noen er det viktigste ikke ineffektive systemer i seg selv, men hvordan 

disse påvirker arbeidstakere og deres samarbeid. For å beskrive en uheldig arbeidsfordeling 

og system benytter ansatte ofte ord som «ondsinnet», «slem» og «urettferdig» (Herzberg, 

1997). Arbeidsorganisering skal kunne gi ansatte mulighet for kreative løsninger, tenke 

innovativt og ikke bare følge ordre, mener mange arbeidstakere (Herzberg, 1997). Når det 

gjelder tilfredshet med jobben, vil det viktigste for enkelte ansatte være å ha god lønn, ha 

effektive systemer og i tillegg ha gode arbeidsforhold. Dette vil trolig påvirke ansattes 

motivasjon til arbeid til en viss grad, men mest i form av å avverge misnøye med jobben 

(hygienefaktorer). Jo mindre profesjonell vekst kan tilbys på arbeidsplassen, jo mer bør man 

tenke på hygienefaktorer for å dekke ansattes behov for tilfredshet (Herzberg, 1997). 

System og organisering er nært knyttet til ledelsens rolle. For mange arbeidstakere kan 

ineffektive systemer bety at lederen ikke klarer å gjøre jobben sin (lederkompetanse) på et 

tilfredsstillende nivå, som i sin tur påvirker arbeidstakeres hverdag. Her snakker man om 

ledere som ikke klarer å inspirere sine ansatte til å heve kompetansenivå, eller problemer 

knyttet til fordeling eller delegering av oppgaver videre til andre enn seg selv og lære bort 

kunnskaper de innehar. Dette innebærer lederens evne til profesjonell kommunikasjon og 

undervisende funksjon (Herzberg, 1997). For mange ansatte er det svært viktig å ha en leder 
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med en framtidsvisjon, som klarer å lede ansatte i en bestemt retning og gir et mål å jobbe 

mot. Ledere har trolig den viktigste rollen når det gjelder å justere ansattes innstillinger mot 

og motivasjon til jobben; god kommunikasjon mellom ansatte og ledelsen er trolig mye 

viktigere enn andre faktorer i arbeidsmiljøet. En leder kan først lykkes med sine oppgaver når 

han/hun tenker på ansatte som individer, ikke en anonym masse som skal kun bidra med 

oppnåelse av institusjonens produksjonsmål (Herzberg, 1997).  

2.3.3 Sammenheng mellom indre og eksterne faktorer 

Herzberg og medarbeidere skiller mellom eksterne og interne forhold. Fravær av enkelte 

eksterne forhold eller utilstrekkelig kvalitet av disse kan føre til mistrivsel på jobb, men indre 

faktorer har generelt tendens til å motivere til arbeid. Det er også viktig å påpeke at fravær av 

negative aspekter øker ikke nødvendigvis tilfredshet: det motsatte av å mistrives er ikke å 

trives, men heller å ikke mistrives (Herzberg, 1997). En ideell arbeidsplass ville se følgende 

ut: ansatte som er både fornøyde med eksterne forhold (hygienefaktorer) og er selv veldig 

motiverte til å gjøre en god jobb (interne forhold og motivasjonsfaktorer). Dette er ofte ikke 

tilfellet, derfor bør målet være å unngå en arbeidshverdag der lite motiverte ansatte (interne 

forhold og motivasjonsfaktorer) mistrives på avdelingen (eksterne forhold og 

hygienefaktorer) (Herzberg, 1997).  

Herzberg og medarbeidere viser at det er generelt flere faktorer som er framtredende i deres 

forskning: arbeidet i seg selv, oppgaver, hvor mye man lykkes med det man gjør, om man er 

fornøyd med jobben i det hele tatt, om ledelsen godkjenner det den ansatte gjør, og om man 

utvikler seg «oppover» -  det anses å være et tegn på vekst og progresjon. Dessuten har 

arbeidstakere tendens til å huske positive hendelser lenge, som inspirerer den ansatte til videre 

vekst. Det er to typer følelser som har størst betydning for motivasjon til arbeid: det å føle at 

man har oppnådd noe og at man blir verdsatt (Herzberg, 1997).  

Herzberg og medarbeidere konkluderer med at prestasjon og oppnåelse av mål er det som 

betyr aller mest for de fleste arbeidstakere. Nest viktigst er å oppnå anerkjennelse både fra 

ledelsens og andre ansattes side. Oppnåelse av mål og anerkjennelse er nært knyttet fordi 

individet vil ikke føle seg anerkjent hvis det ikke har klart å oppnå konkrete mål, dette er en 

forutsetning (Herzberg, 1997).  



10 

 

 

Arbeidet i seg selv, ansvar og forfremmelse er de tre faktorene som er de nest viktigste 

aspekter ved jobben. Det er viktig at arbeidstakere opplever at arbeidsplassen kan tilby 

varierte oppgaver, og at de er med på å skape glede og motivasjon. Dette er av stor betydning 

for de fleste arbeidstakere, selv om den ansatte ikke får ros for det utførte arbeid (ingen 

forfremmelse) eller oppnår noen spesielle mål. Dette innebærer også en moderat kontroll fra 

lederens side (helst oversikt og ikke kontroll), ha ansvar for det utførte arbeid og få flere 

arbeidsoppgaver uten nødvendigvis å bli forfremmet (Herzberg, 1997).  

Forfremmelse er den femte faktoren som betyr mest for arbeidstakere når det gjelder 

motivasjon til arbeid. Mange individer har tendens til å assosiere forfremmelse med utvikling, 

respekt, oppnåelse av mål og ansvar (Herzberg, 1997).  

Faktorer som arbeidsoppgaver, ansvar og oppnåelse av mål gjelder nesten alltid 

langtidsutsikter. Man antar at langtidsmål har direkte sammenheng med effekt av prestasjon, 

derfor kan faktorer som arbeidsoppgaver, ansvar og oppnåelse av mål øke motivasjon til 

arbeid. Samtidig betyr det ikke at forfremmelse og annerkjennelse er mindre viktige faktorer 

når det gjelder positiv innstilling. Korttidsmål knyttes til annerkjennelse og oppnåelse av mål, 

der siste er av størst betydning for ansatte.  

Positive følelser innebærer opplevelser relatert til arbeidsoppgaver, hendelser som har gitt den 

ansatte bekreftelse på at den mestrer sitt arbeid, og muligheter for personlig vekst. For å 

inspirere og motivere ansatte til arbeid, er det viktigst å påse at arbeidstakere får mange 

muligheter til å ivareta sine behov for personlig utvikling. I tillegg bør det utførte arbeidet gi 

mening. Når det gjelder negative følelser, er organisering av arbeidshverdagen og aktuelle 

systemer veldig framtredende: arbeidstakere er ofte misfornøyde enten med et ineffektivt 

system og interne maktkamper eller kollegaer og samarbeidet blant dem. (Herzberg, 1997).  

En måte å løse problemer knyttet til hygienefaktorer på er å satse på utvikling av positiv 

arbeidskultur på institusjonen, med rom for, for eksempel kreativitet. Hvis institusjonen ikke 

har muligheter til å forbedre eksterne forhold og påvirke hygienefaktorer, er det desto 

viktigere å satse på interne forhold og motivasjonsfaktorer (Herzberg, 1997). Ledere har et 

ansvar om å øke ansattes interesse og motivasjon til arbeid og på denne måten også trivsel, og 

ikke kun å forsøke å minske deres mistrivsel (Herzberg, 1997).   
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Generelt bør en konkret kombinasjon av både indre og eksterne motivasjonsfaktorer være 

tilstede på en arbeidsplass, så at den ansatte kan oppleve trivsel, og at han/hun ønsker å delta 

aktivt i en arbeidssammenheng (Herzberg, 1997). Det er viktig hvilke arbeidsoppgaver 

individet har (arbeidet i seg selv), om en lykkes med det en gjør (også i form av godkjennelse 

fra ledelsens side), og om individet utvikler seg «oppover».  Prestasjon og oppnåelse av mål 

betyr mest for de fleste arbeidstagere; nest viktigste faktorer er arbeidet i seg selv, ansvar og 

forfremmelse. Et overordnet mål for hvert arbeidssted bør være å organisere arbeid på en måte 

som fører til at flest mulig ansatte er motiverte selv (indre motivasjonsfaktorer), og der 

arbeidstagere opplever trivsel (eksterne motivasjonsfaktorer). Både indre og eksterne 

motivasjonsfaktorer kan relateres ikke kun til ansatte med mange års arbeidserfaring fra en 

arbeidsplass, men også til potensielle søkere, nyutdannede, og arbeidstakere som vurderer om 

å bli værende i jobb eller søke seg til andre steder (Herzberg, 1997). På denne måten kan 

Herzbergs teori om motivasjon til arbeid knyttes til siste års sykepleierstudenter og deres 

vurdering av sykehjem som en potensiell arbeidsplass, samt forhold som kan være av 

betydning når det gjelder deres arbeidspreferanser etter avsluttet utdanning. Min studie kan 

bidra med kunnskap om viktige for siste års sykepleierstudenter kombinasjoner av indre og 

eksterne forhold som kan være avgjørende for om de velger sykehjem som det første 

arbeidssted. 

2.4 Litteraturgjennomgang 

2.4.1 Sykepleiestudenters arbeidspreferanser etter avsluttet 

utdanning 

Artiklene jeg har funnet viser stor enighet i at eldreomsorg og arbeid i kommunale 

helsetjenester skårer lavest hos sykepleierstudenter, og mange av dem mener at sykehjem 

karakteriseres av belastende arbeidsmiljø. Generelt kan studentenes arbeidspreferanser etter 

avsluttet utdanning inndeles i to grupper: de fleste ønsker å arbeide på sykehus, enten grunnet 

muligheter til å øve seg på flere instrumentelle ferdigheter, ønske om å videreutdanne seg 

eller de assosierer sykehus med høyere status (Gould, 2012; Happel, 1999; Haron, 2013; 

Rognstad, 2004; Stevens, 1995). De færreste uttrykker ønske om å starte sin arbeidskarriere i 

eldreomsorgen, og dette valget er basert på et ønske om å bli mer selvstendig som sykepleier 
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eller lære mer om hvordan man løser kompliserte problemstillinger (Bergland, 1999; Kloster, 

2007).  

Arbeid med eldre blir ansett internasjonalt som et lite attraktivt arbeid grunnet lav status og 

negativt syn på eldre, ifølge Stevens (2011). Det er veldig få sykepleierstudenter som ønsker å 

jobbe med eldre, det varierer fra 2 til 10 % (Bergland og Lærum, 1999; Happell, 1998; 

Kloster, 2007). Tilsvarende er det 59% av nyutdannede som ønsker å søke seg til somatiske 

sykehus (Gautun, 2016). Ifølge Haron, ønsker ikke 70% av sykepleierstudenter å jobbe med 

eldre som en pasientgruppe (Haron, 2013). Psykiatri, hjemmesykepleien og sykehjem blir 

generelt rangert lavest fordi arbeid på sykehus blir assosiert med høyest status (Ganz, 2006).  

Prestisje og lønn kan ha betydning for studentenes valg av arbeidssted. Mange 

sykepleierstudenter og nyutdannede sykepleiere assosierer status med arbeid på 

høyteknologiske avdelinger med mulighet til å utføre mange og ulike tekniske ferdigheter 

(Stevens, 1995). En svensk studie bekrefter også at sykepleierstudenter kan ha tendens til å 

tolke og forstå gjøremål på intensive sykehusavdelinger som alt det sykepleie er, det vil si å 

arbeide på intensivavdelinger krever mye faglig kompetanse, men det samme gjelder ikke 

nødvendigvis eldreomsorg (Fagerberg, 2000).  Mange sykepleierstudenter bekymrer seg for at 

den nyutdannede sykepleieren vil automatisk si ja til mye lavere profesjonelle standarder ved 

å akseptere en sykepleierstilling på et sykehjem; de vil sannsynligvis glemme praktiske 

ferdigheter de har lært i løpet av studietiden, og dette er grunnet veldig få muligheter til øving 

på sykehjem (Gould, 2012; Happel, 1999; Haron, 2013; Kloster, 2007; Stevens, 2011). En 

studie har bekreftet (79% norske sykepleierstudenter) at sykepleierstudenter velger sitt første 

arbeidssted ut i fra hvor mange utfordringer de vet det er på denne arbeidsplassen (Kloster, 

2007). 

De som har satt eldreomsorg som første karrierevalg, opplyser at mulighet til å bli mer 

selvstendig og ha større beslutningsmyndighet kan virke forlokkende, de ønsker å fokusere 

mer på omsorg enn behandling og verdien av å bli kjent med brukere (Bergland og Lærum, 

1999). Studenter som ønsker å jobbe med eldre, mener at den type arbeid gir mening, de liker 

eldre mennesker, og komplekse problemstillinger blir vurdert som en positiv faktor (Kloster, 

2007).    
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Tidligere studier viser at veldig få sykepleierstudenter ønsker å arbeide på sykehjem etter 

avsluttet utdanning grunnet få muligheter til å utføre instrumentelle ferdigheter (Gould, 2012; 

Happell, 1999; Haron, 2013; Rognstad, 2004; Stevens, 1995). Valget av arbeidssted kan være 

basert på deres definisjon av sykepleieroppgaver og sykepleie generelt (Fagerberg, 2000; 

Gould, 2012; Happell, 1999; Haron, 2013; Kloster, 2007; Stevens, 1995; Stevens, 2011). 

Sykepleierstudenter som velger sykehjem som sitt første arbeidssted etter endt utdanning, 

ønsker å ha mye ansvar, bli selvstendige yrkesutøvere og ser utfordringer på sykehjem som en 

positiv faktor (Bergland og Lærum, 1999; Kloster, 2007).  

2.4.2 Forhold ved arbeidet og arbeidsstedet/organisasjonen 

Forskningen viser at det er mulig å tiltrekke flere nyutdannede sykepleiere som framtidens 

arbeidskraft når ledelsen velger å ha fokus på faktorer eller aspekter som nyutdannede 

rangerer høyest. Dette kan innebære alt fra tilrettelegging for den nyansatte, opplæring, 

profesjonell kommunikasjon blant alle faggrupper og arbeid med kvalitetssikring (Fréchette, 

2013; Puntil, 2005).  

I rekrutteringssammenheng er det flere forhold som kan være av betydning når det gjelder 

sykepleierstudenters valg av første arbeidsplass etter avsluttet utdanning: arbeidstype, direkte 

eller indirekte kompensasjon, arbeidsmåte og kvalitet. Identifisering av disse forholdene kan 

trolig også bidra til at nyansatte trives og ønsker å bli værende i jobben (Fréchette, 2013).  

Arbeidstype innebærer oppgaver, utfordringer i løpet av en arbeidsdag, muligheter til ny 

læring og til å øke sitt kompetansenivå (dette er også indirekte kompensasjon), og profesjonelt 

samarbeid med ledelsen. Kompleksitet av oppgaver er ikke avgjørende (7% av 

sykepleierstudenter innrømmer at dette kan påvirket deres valg av det første arbeidssted) 

(Ganz, 2006). Dette er i strid med Goulds funn om at siste års sykepleierstudenter har tendens 

til å basere sine karrierevalg på praktiske valg, det vil si kompleksitet av arbeidsoppgaver og 

grad av interesse i holistisk sykepleie, som er viktig i eldreomsorgen (Gould, 2012).  

Med kompensasjon mener man ekstra gode forsikringer og programmer som støtter 

balansering av arbeids- og familielivet. Dette kan også bety at ansatte selv deltar i 

planleggingen av turnus, som bidrar til at færre sykepleiere ønsker å bytte vakter med andre 

ansatte, som i sin tur kan avverge en organisatorisk krise skapt av kunstig laget 
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underbemanning eller dårlig balansert sammensetning av faggrupper på enkelte vakter 

(Fréchette, 2013). Balansering av arbeidslivet kan også innebære stillingsstørrelse. Forskning 

viser at mange unge sykepleierstudenter ikke er interessert i å ha små deltidsstillinger, derfor 

velger de et arbeidssted der de kan får mulighet til å jobbe mer (Rognstad, 2004). 

Avstand hjemmefra og til jobb, samt arbeidsplassens rykte, kan være avgjørende for enkelte 

nyutdannede sykepleiere når de vurderer om å arbeide på sykehjem eller ikke. Avstand til 

arbeidsplassen er en av de faktorene som har en spesiell betydning i en 

rekrutteringssammenheng. Lang avstand til jobben vil sannsynligvis indirekte påvirke den 

ansattes trivsel og dermed både arbeids- og familielivet (Fréchette, 2013). I motsetning, har 

Kloster funnet ut at geografisk avstand til arbeid har liten eller ingen betydning for norske 

studenters arbeidspreferanser (Kloster, 2007). 

Arbeidsmåte innebærer bevisste kommunikasjonsstrategier man benytter på arbeidsplassen 

med to mål: å minske konkurranseinstinktet hos ansatte og å forbedre samarbeidet mellom 

involverte parter isteden. Dette betyr at for de fleste arbeidssøkere er arbeidsmiljø og kultur på 

avdelingen viktig (Fréchette, 2013). Arbeidsmiljø og arbeidskvalitet er vesentlig, samt høye 

arbeidsstandarder og fokus på kvalitetssikring, både når det gjelder pasienter og ansatte. Er 

ansatte også interessert i aktiv lytting og empati, pasient- og pårørendesentrert omsorg og 

pleie i tillegg, vil 85% av sykepleierstudenter ønske å søke seg til dette arbeidsstedet etter 

endt utdanning, hevder Fréchette (Fréchette, 2013). Arbeidskvalitet er et viktig forhold, med 

dette forstås gode rutiner og effektive turnusordninger som kan hjelpe nyansatte til å oppdage 

hundrevis av organisasjonsrelaterte faktorer (Fréchette, 2013).  

Flere forskere har avdekket forhold som kan være av betydning for enkelte arbeidssøkere. For 

potensielle søkere kan arbeidsoppgaver og utfordringer på arbeidsplassen være avgjørende om 

de velger denne avdelingen som sin framtidige arbeidsplass eller ikke (Ganz, 2006; Gould, 

2012; Fréchette, 2013). Stillingsstørrelse og mulighet for å delta i utarbeidelse av turnus, 

geografisk avstand til arbeidsplassen kan også være viktig (Fréchette, 2013; Kloster, 2007).  I 

tillegg, kan arbeidsmiljø og arbeidsmåte, det vil si profesjonell kommunikasjon blant ansatte, 

spille en avgjørende rolle i valg av arbeidssted (Fréchette, 2013). Videre forskning er 

nødvendig for å avdekke nye og for siste års sykepleierstudenter viktige forhold, som kan 

påvirke rekrutteringsprosessen og som kan vise seg over tid og er avhengig av ulike kulturelle 

kontekster (Fréchette, 2013). 
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2.4.3 Holdninger, kjønn og alder 

Tidligere forskning viser at studentenes holdninger kan være av stor betydning når det gjelder 

valg av første arbeidssted etter endt utdanning, men tidligere forskning gir ikke et entydig 

svar.  Enkelte sykepleierstudenter kan ha dannet seg et bilde før studiestart om hva 

eldreomsorg kan innebære, for eksempel at ansatte har lite å gjøre i tillegg til svært få og 

ukompliserte oppgaver (King, 2013).  

Flere studier viser at negative holdninger til sykehjem og eldreomsorg generelt kan være 

relatert til studentenes alder og kjønn. Eldre studenter kan være mer positivt innstilt til 

aktuelle pasientgrupper på sykehjem mens andre ikke har funnet sammenheng mellom 

holdning og studenters alder (Bergland og Lærum, 1999). Det er usikkert om kvinnelige 

sykepleierstudenter kan ha tendens til mer positive holdninger til eldre (Ganz, 2006) eller om 

en kombinasjon av alder, kjønn og livserfaring kan påvirke karriereønsker (Gould, 2012).  

Tidligere forskning gir ikke et entydig svar på om tidligere arbeidserfaring med eldre kan ha 

mer negativt syn på eldreomsorg (Bergland og Lærum, 1999), men sykepleierstudenter med 

tidligere erfaring fra helsevesenet kan ha et mer realistisk bilde av det eldreomsorg innebærer, 

ifølge Koskinen (2007). Sykepleierstudenter kan ha utviklet positive holdninger til eldre i 

løpet av praksisperioder, men det påvirker ikke nødvendigvis karrierevalg etter avsluttet 

utdanning (Gould, 2012). Selv om litteraturen ikke gir et entydig svar, kan tidligere 

arbeidserfaring likevel påvirke studentenes karrierepreferanser senere. 39% av 

sykepleierstudenter opplyser at deres livserfaring har hatt innvirkning på deres førstevalg av 

arbeidsplass etter avsluttet utdanning (Ganz, 2006). I samme studie sier 17 % av 

sykepleierstudenter seg enig i at negative utsagn og meninger om enkelte arbeidssteder 

innenfor helsevesenet har påvirket deres karrierepreferanser (Ganz, 2006).  

Flere studier viser at samfunnsholdninger angående sykehjem og kommunale helsetjenester 

kan påvirke deres karrierevalg senere da media ofte fremstiller eldre som lite effektive og 

bidragsytende samfunnsborgere, i tillegg til å likestille sykehjem med elendighet (Bergland og 

Lærum, 1999; Neville, 2014).  Kvalitetskrav når det gjelder utøvd sykepleie kan bli sterkt 

påvirket av samfunnet man er en del av (Ganz, 2006), derfor kan man få inntrykk av at 

enkelte studenter uten tidligere erfaring fra helsevesenet gjenspeiler kulturens holdninger 

(Ganz, 2006; Grealish, 2010; Happell, 1999). Enkelte studenter kan være både positivt innstilt 
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mot eldre og samtidig ønske å arbeide på en avdeling med høyere arbeidstempo (Swanlund, 

2010). Generelt kan syn på kliniske områder være basert på personlig erfaring, media 

(inkludert det man har lest om eldreomsorg) og samarbeid med ansatte i helsevesenet (Ganz, 

2006). Dette er i samsvar med funn av Koskinen (2012) og Stevens (2011).  

Tidligere forskning viser at sykepleierstudenters arbeidspreferanser etter avsluttet utdanning 

kan være påvirket av deres holdninger og syn på eldreomsorg (King, 2013). Holdninger kan 

være relatert til sykepleierstudenters kjønn og alder (Bergland og Lærum, 1999; Ganz, 2006; 

Gould, 2012). Tidligere profesjonell erfaring med eldre kan påvirke deres holdninger mot 

denne pasientgruppen (Bergland og Lærum, 1999; Gould, 2012; Koskinen, 2007). 

Samfunnsholdninger kan også spille en viktig rolle når det gjelder sykepleierstudenters 

arbeidspreferanser etter avsluttet utdanning (Bergland og Lærum, 1999; Ganz, 2006; Grealish, 

2010; Happell, 1999; Koskinen, 2012; Neville, 2014; Stevens, 2011). Tidligere forskning 

viser ikke entydig sammenheng mellom holdninger til eldre og arbeidspreferanser, og 

holdninger alene ser ikke ut til å være utslagsgivende. Derfor er det aktuelt å undersøke andre 

og flere forhold som kan påvirke sykepleierstudenters valg av arbeidssted etter endt 

utdanning, (Bergland og Lærum, 1999).  

2.4.4 Studieprogram og læringsmiljø 

Studier viser at kunnskap om eldre og geriatri generelt kan indirekte påvirke 

sykepleierstudenters arbeidspreferanser og avgjøre om de kommer til å velge kommunale 

helsetjenester der eldre er overrepresentert, eller andre pasientgrupper (McCracken, 1995).   

Selv om det er grunn til å anta at det er av stor betydning om undervisningspersonell viser 

stort engasjement i geriatri (Bergland og Lærum, 1999), viser studien til Ganz at lærere har 

lite påvirkningskraft - kun 4 % av studentene svarer at lærere har klart å påvirke deres 

karrierevalg (Ganz, 2006). Haron mener i tillegg at studieprogram har lite å si for studentenes 

valg av geriatri som sitt arbeidsområde (Haron, 2013).  

Det at sykepleierstudenter ikke ønsker å arbeide med eldre, kan bety at de har ikke hatt 

tilstrekkelig undervisning i geriatri, de har lite klinisk erfaring fra området og har fått 

manglende opplæring i løpet av praksisperioder (McCann, 2010). Det er sannsynlig at 

sykepleierstudenter, i hvert fall i begynnelsen av studieforløpet, trenger hjelp i forhold til 
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sykepleiefaglige utfordringer og nyansering av deres syn på eldre og aldring, samt ha 

tilstrekkelig veiledning ang. utfordringer de kan møte i praksis (Bergland og Lærum, 1999).  

Klinisk læringsmiljø kan være en grunn til stress og usikkerhet (Robinson, 2007). Et 

læringsmiljø innebærer både fysiske, psykososiale og organisasjonsrelaterte faktorer 

(Bergland og Lærum, 1999). Det studenter ønsker å oppleve i løpet av en praksisperiode, er å 

delta i profesjonelle diskusjoner, ha åpen dialog med ansatte og reflektere kritisk (Skaalvik, 

2012).  Manglende tidligere erfaring fra helsevesenet, angst for å gjøre feil og ukjente 

sykepleierprosedyrer kan være årsak til dette (Andrews, 2005). Derfor kan det være 

avgjørende for senere karrierepreferanser om sykepleierstudenter blir tatt godt imot på 

praksissteder, og tvert imot: hvis de føler seg tilsidesatt, kan studentene utvikle et svært 

negativt syn på eldreomsorg og kommunale helsetjenester, inkludert sykehjem (Andrews, 

2005; Robinson, 2007). Forhold ved praksissteder kan ha en betydning for studentenes valg 

av arbeidssted (Bergland og Lærum, 1999; Brown, 2008; Lamont, 2015; Skaalvik, 2011). 

Dette samsvarer med Fagerbergs funn om at positive praksiserfaringer har vist seg å ha en 

god effekt ift. rekruttering (Fagerberg, 2000), men når studentene opplever vanskelige 

læringsforhold, har de tendens til å søke sin første arbeidsplass et annet sted (Kloster, 2007).  

Rollemodeller er viktige for senere valg av arbeidssted, for eksempel i form av negativt 

inntrykk i løpet av praksisperiode i møte med lite engasjerte ansatte. Ganz sine funn viser at 

22% av sykepleierstudenter sier seg enig i at rollemodeller har hatt innvirkning på deres valg 

av første arbeidssted. Konklusjonen er at gode rollemodeller er svært viktige gjennom hele 

utdannelsen (Ganz, 2006). Måten hvordan studenter blir veiledet på har også mye å si nettopp 

på grunn av ansattes makt som rollemodeller og kilde til inspirasjon (Carlson, 2014; Lea, 

2015). Dette bekrefter også 83,7% norske studenter (Kloster, 2007). 

Bergland og Lærum anbefaler videre å undersøke avgjørende årsaker til sykepleierstudenters 

valg av arbeidssted etter endt utdanning, samt hvilke forhold i utdanningssammenheng kan 

eventuelt endres (Bergland og Lærum, 1999). Dette er i samsvar med anbefaling av Ganz, 

som ser viktigheten til å identifisere områder viktige for sykepleierstudenter, spesielt med 

tanke på framtidens eventuelle rekrutteringsutfordringer på grunn av aldrende befolkning 

(Ganz, 2006). 
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Generelt viser tidligere forskning at opplevelser i løpet av praksisperioder kan påvirke 

sykepleierstudenters arbeidspreferanser etter avsluttet utdanning (Bergland og Lærum, 1999; 

Fagerberg, 2000; McCann, 2010). Klinisk læringsmiljø er svært viktig for sykepleierstudenter 

(Andrews, 2005; Bergland og Lærum, 1999; Brown, 2008; Kloster, 2007; Lamont, 2015; 

Robinson, 2007; Skaalvik, 2011; Skaalvik, 2012).  

2.4.5 Oppsummering 

Ut ifra de studiene jeg har funnet, finnes det mye forskning som omhandler 

sykepleierstudenters karrierepreferanser og deres holdninger til eldre, sykehjem og 

eldreomsorg generelt. Studier viser at de fleste sykepleierstudenter ønsker å starte sin karriere 

på sykehus framfor sykehjem. En av årsakene kan være negative holdninger til eldre, men 

dette er ikke entydig. Andre årsaker kan være arbeidsoppgaver (helst fokus på instrumentelle 

ferdigheter) og muligheter for faglig utvikling. Mange studier har et negativt fokus, man ser 

nærmere på årsaker hvorfor studentene velger andre arbeidsplasser enn sykehjem. Mange 

studier handler om læringsmiljø og hvordan negative opplevelser i en praksissammenheng 

kan endre sykepleierstudenters syn på eldreomsorg og deres karrierepreferanser etter avsluttet 

utdanning.  

Unntatt studier om læringsmiljø, finnes det lite litteratur som har vektlagt konkrete tiltak for å 

øke sykepleierstudenters interesse for sykehjem eller eldreomsorg generelt, dette gjelder også 

tiltak om hvordan man kan gjøre sykehjem mer attraktivt for nyutdannede sykepleiere. Det 

finnes lite forskning som har vektlagt studentenes ønsker og forventninger til en arbeidsplass, 

og deretter forsøkt å endre noe i praksis (Robinson, 2008). Generelt har jeg funnet få studier 

som omhandler rekrutteringstiltak, både når det gjelder å kartlegge områder med 

forbedringspotensial på sykehjem og implementering av eventuelle tiltak i praksis. Det eneste 

unntaket er få enkelte studier med fokus på rekrutteringstiltak, men sett fra institusjonens 

rekrutteringsbehov (Fréchette, 2013; Puntil, 2005). 

Flere forskere har valgt å intervjue både første-, andre- og tredje års sykepleierstudenter. 

Mange av studiene er utført i andre land. Dette betyr at funnene kan avvike noe fra norske 

forhold. Min studie kan bidra med økt kunnskap og ny innsikt når det gjelder siste års 

sykepleierstudenters vurderinger av sykehjem og forhold som kan påvirke deres valg av første 

arbeidsplass. Jeg har valgt å fokusere kun på siste års sykepleierstudenter. Dette gjelder 
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studenter som har allerede hatt de fleste praksisperioder, og de har fått innsyn i hverdagen på 

sykehjem flere år etter innføring av Samhandlingsreformen.  Jeg har også valgt å fokusere på 

forhold som kan påvirke valget av første arbeidssted, og ikke syn på eldreomsorg eller 

holdninger til eldre. Min studie gjelder norske forhold. Min studie kan også tilføre ny og 

oppdatert kunnskap når det gjelder sykepleierstudenters ønsker om konkrete endringstiltak, 

både når det gjelder innhold i studieprogram og sykehjem som en arbeids- og læringsarena for 

studenter og nyansatte.  
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3 Design og metode 

3.1 Design 

Studien har et utforskende design med en kvalitativ tilnærming. Kvalitativ forskning er 

kjennetegnet av bestrebelser å forstå helheten, er rettet mot å søke ny innsikt og formidle 

forståelse med fokus på informantenes meninger om et tema. Kvalitativt design karakteriseres 

av fleksibilitet grunnet mange avgjørelser som blir tatt i løpet av forskningsprosessen (Lincoln 

og Guba, 1985; Polit og Beck, 2012; Robson, 2011). 

Utforskende design passer til studier der man ønsker å undersøke et fenomen i nytt lys (Patton, 

2002; Polit og Beck, 2012; Robson, 2011). Hensikten med denne studien er å få økt kunnskap om 

siste års sykepleierstudenters vurderinger av sykehjem som det første arbeidssted etter avsluttet 

utdanning og beskrive hvilke forhold som kan påvirke dette valget. Grunnet dette ble det bestemt 

at et utforskende design med kvalitativ tilnærming var et egnet design for studien. 

3.2 Metode 

Fokusgruppeintervju er valgt som datainnsamlingsmetode. Denne tilnærmingen er godt egnet 

til studier som har til formål å lære mer om informantenes erfaringer eller synspunkter 

angående et aktuelt tema, spesielt når det gjelder et miljø der mange personer samhandler 

(Malterud, 2011). Det kan også være aktuelt å velge fokusgruppeintervju som metode når 

målet er å avdekke mangfold av synspunkter, oppfatninger, idéer, tanker og følelser angående 

en idé, praksis eller et system (Krueger og Casey, 2015).  

3.2.1 Tilgang til forskningsfeltet 

I begynnelsen av studieåret 2015-2016 ble en høgskole i Norge kontaktet for å søke om 

tillatelse til å utføre et forskningsprosjekt der. Det ble gitt tilgang til forskningsfeltet - siste års 

sykepleierstudenter. Avtalen ble først inngått muntlig og deretter skriftlig (se vedlegg I).  
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3.2.2 Utvalg og rekruttering 

Ved den aktuelle høgskolen har sykepleierstudenter kliniske studier i sykehjem i løpet av 

første eller andre studieår (avhengig av om det gjelder heltids- eller fulltidsstudenter), den 

varer i seks uker og har fokus på grunnleggende behov. Den andre praksisperioden får 

studentene i løpet av siste studieår med administrasjon og ledelse som hovedfokus, denne 

varer i fire uker. 

Før det ble påbegynt en rekrutteringsprosess, ble det utarbeidet inklusjonskriterier. I 

utgangspunktet skulle man rekruttere: 

• Siste års sykepleierstudenter 

• Både heltids- og deltidsstudenter 

• Siste års sykepleierstudenter som har hatt kliniske studier i sykehjem (en 

praksisperiode forholdsvis første eller andre studieår, avhengig av studieprogram, dvs. 

om det er heltids- eller deltidsstudier, og en praksisperiode i løpet av siste studieår)  

• Siste års sykepleierstudenter som har hatt kliniske studier i hjemmesykepleie 

• Både kvinnelige og mannlige siste års sykepleierstudenter 

Det var planlagt å utføre 3 fokusgruppeintervjuer i løpet av november - desember 2015, og 

ifølge studentenes studieplan virket dette gjennomførbart. Det ble inngått en muntlig avtale 

med studieprogrammansvarlig ved høgskolen, som skulle legge ut informasjon om prosjektet 

på sykepleierstudentenes sider på Fronter, inkludert informasjonsskrivet og 

kontaktinformasjon. Etter en måneds tid hadde kun 2 siste års sykepleierstudenter meldt seg 

på. Flere påminnelser ble sendt ut til studentene, både i form av informasjonsskrivet på 

Fronter, e-poster, i tillegg til at aktuelle emneansvarlige lærere ble involvert i 

rekrutteringsprosessen. Siste års sykepleierstudenter hadde flere praksisperioder etter 

hverandre og var sjelden på høgskolen. Grunnet disse omstendigheter kunne jeg ikke bli mer 

involvert i rekrutteringsprosessen, for eksempel ved å komme på en undervisning og 

informere om prosjektet og eventuelt svare på spørsmål.  
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Anbefalt antall deltagere per fokusgruppe varierer sterkt i litteraturen.  Flere forskere mener at 

det optimale antallet er 6 til 12 deltagere (Patton, 2002; Polit og Beck, 2012; Tjora, 2012), 

andre nevner 10 til 12 (Krueger og Casey, 2015), men det har blitt utført intervjuer i mindre 

grupper, såkalte mini-fokusgrupper bestående av 3 til 5 deltagere (Polit og Beck, 2012; 

Krueger og Casey, 2015). I informasjonsskrivet ble det antydet et ønske om 10 deltagere på 

hver fokusgruppe. Dette viste seg å være et veldig ambisiøst mål. Dessuten anbefaler ikke 

Krueger og Casey å planlegge fokusgrupper med flere deltagere enn ti. Dette gjelder spesielt 

forskere med lite erfaring som moderatorer, da det kan være problematisk å lede diskusjoner 

og få en oversikt over temaer som dukker opp underveis (Krueger og Casey, 2015). En 

generell regel bør være at fokusgruppen er så liten at alle deltagere får mulighet til å dele sine 

meninger, og samtidig stor nok til å gi variasjon av produserte meninger, ifølge flere forskere 

(Krueger og Casey, 2015; Tjora, 2012).  

Det virket som en av årsakene til rekrutteringsproblemer kunne være inklusjonskriterier, et 

ønske om å rekruttere siste års sykepleierstudenter som i tillegg til praksis i sykehjem hadde 

avsluttet kliniske studier i hjemmesykepleie. Derfor ble inklusjonskriteriene justert til å 

inkludere siste års sykepleierstudenter (både heltids- og deltidsstudenter) som i løpet av alle 

studieår hadde hatt to praksisperioder i sykehjem. Kriteriet om at de skulle ha gjennomført 

praksis i hjemmesykepleie ble fjernet.  

Ifølge litteraturen skal man helst sette sammen hver gruppe så homogent som mulig fordi man 

ønsker å vektlegge felles erfaringsgrunnlag for samtalen (Malterud, 2011). Med homogene 

grupper mener man informanter med lik bakgrunn, opplevelser, roller og lignende, men 

ønsker man å avdekke et stort spekter av ulike meninger, kan fokusgrupper bestå også av 

strategisk sammensatte grupper (Krueger og Casey, 2015; Polit og Beck, 2012; Tjora, 2012).  

På grunn av rekrutteringsproblemer ble det ikke tatt hensyn til sammensetning av gruppene: 

med tanke på studiens tidsramme og for å ha nok deltagere til prosjektet i det hele tatt, ble det 

utført fokusgruppeintervjuer så raskt det ble rekruttert 4 informanter. 

Det ble rekruttert 12 siste års sykepleierstudenter til sammen, alle kvinner. Det var ulik alder 

på informantene (variasjon mellom 22-55 år). 11 studenter hadde hatt kliniske studier i 

sykehjem, men 1 av informantene deltok i fokusgruppeintervjuet en dag før avsluttet 

praksisperiode. Kun 1 informant var uten tidligere erfaring fra helsevesenet (som assistent, 

helsefagarbeider eller omsorgsarbeider) (se bakgrunnsinformasjon om informantene - tabell 
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I). Inklusjonskriterier ble forandret til å inkludere studenter som kun har hatt praksis i 

sykehjem, men det viste seg at 9 informanter hadde hatt praksis i hjemmesykepleien likevel. 2 

informanter hadde påbegynt praksis i hjemmesykepleie i den perioden da 

fokusgruppeintervjuer ble utført. 

 

Tabell I: Bakgrunnsinformasjon om informantene 

Bakgrunnsinformasjon Beskrivelse 

  

Antall 12 siste års sykepleierstudenter 

Deltids- og heltidsstudenter 11 deltidsstudenter / 1 heltidsstudent 

Kjønn  12 kvinner / 0 menn 

Alder 22- 55 år 

Tidligere erfaring fra helsevesenet (som assistent,  

helsefagarbeider  

eller omsorgsarbeider) 

 

Kliniske studier i sykehjem siste studieår 

 

 

 

 

Kliniske studier i hjemmesykepleie                                   

11 informanter med erfaring / 1 uten 
erfaring 

 

 
11 informanter har hatt sine 

praksisperioder i sykehjem / 1 informant 

deltar i et fokusgruppeintervju en dag før 

avsluttet praksisperiode  

 

 

9 informanter har hatt praksis i 

hjemmesykepleie / 3 informanter har 

påbegynt kliniske studier i 

hjemmesykepleie på det aktuelle 

tidspunktet 

 

  

 

3.2.3 Utarbeidelse av intervjuguide 

Fokusgruppeintervju er en form for intervju og diskusjon i gruppe. Fokusgruppeintervjuer er 

ikke flere samtidige intervjuer, men det er nøye planlagte diskusjoner i en gruppe. Disse tar 

utgangspunkt i gruppedynamikken som oppstår underveis (Patton, 2002; Polit og Beck, 2012; 

Tjora, 2012). Sammenlignet med individuelle intervjuer er dette et annerledes intervju fordi 

en gruppe informanter diskuterer et forhåndsbestemt tema med det formål å identifisere et 

bredt spekter av meninger hos denne gruppen (Krueger og Casey, 2015; Morgan og Krueger, 

1998). Hvert av spørsmålene, i likhet med individuelle intervjuer, har sin hensikt, derfor er det 
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viktig å utarbeide en intervjuguide med så presist formulerte spørsmål som mulig (Krueger og 

Casey, 2015; Morgan og Krueger, 1998). For å generere gruppediskusjoner og strukturere 

intervjuene, er det anbefalt å ha en intervjuguide med oppvarmings-, innledende, nøkkel- og 

avsluttende spørsmål, ifølge flere forskere (Krueger og Casey, 2015; Morgan og Krueger, 

1998; Tjora, 2012). En intervjuguide ble utarbeidet med det formål å innhente informasjon 

om siste års sykepleierstudenters vurderinger av sykehjem som det første arbeidssted etter 

avsluttet utdanning, dette ble gjort på bakgrunn av studiens hensikt og forskningsspørsmål. 

Intervjuguiden skulle også fungere som en type rammeverk for intervjuene. 

Det ble forsøkt å utarbeide en intervjuguide med så spissede spørsmål som mulig og på et 

forståelig for informantene språk. Målet har vært å formulere åpne spørsmål uten å gi 

eksempler eller antydning til forventede svar. Intervjuguiden har også hatt til hensikt å 

forberede informantene på nøkkelspørsmålene, det er disse som har som intensjon å gi svar på 

studiens hensikt og forskningsspørsmål, som anbefalt av Krueger og Casey (2015).  

Selv om fokusgruppeintervju blir ansett mer som en samtale mellom involverte parter, og ikke 

er karakterisert av enveis kommunikasjon der hver av deltagerne svarer på spørsmål uten å 

avbryte hverandre eller diskutere, har informanter likevel tendens til å svare tilbake til 

moderator når det gjelder første spørsmål (Krueger og Casey, 2015). Dette er årsaken til at det 

ble valgt å formulere et åpningsspørsmål som er faktabasert og uten betydning for studiens 

hensikt og forskningsspørsmål (se intervjuguiden - vedlegg II). Målet med dette har vært å 

formulere et åpningsspørsmål som kunne bidra til at informantene slappet av og følte seg 

trygge nok til å svare, i tillegg til å vise moderators forventning om at alle informanter skulle 

delta aktivt i samtalen. Dette er i samsvar med Krueger og Casey (2015) anbefalinger.  

Det ble valgt å identifisere og utarbeide nøkkelspørsmål først da disse er kjernen til 

fokusgruppeintervjuet, ifølge flere forskere (Krueger og Casey, 2015; Morgan og Krueger, 

1998). Deretter ble åpnings-, innledende, oppsummerings- og oppfølgingsspørsmål formulert. 

Generelle spørsmål (som åpnings- og innledende spørsmål) ble plassert før mer spesifikke 

spørsmål (nøkkelspørsmål) for å spisse inn mot kjernen i intervjuet og for å ha alle spørsmål i 

en logisk rekkefølge. I tillegg ble det utarbeidet flere oppsummeringsspørsmål for å gi 

informantene en mulighet til å reflektere tilbake til det som allerede var sagt og eventuelt gi 

ytterligere kommentarer. Oppsummeringsspørsmål kunne også gi moderator og observatør en 
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bedre forståelse av informantenes meninger og synspunkter. Dette er også i samsvar med 

Krueger og Casey (2015). 

3.2.4 Pilotintervju 

Et pilotintervju kan gi svar på en rekke spørsmål når det gjelder intervjuguiden, f.eks. om man 

har formulert riktige spørsmål, om noe i intervjuguiden bør endres eller om enkelte spørsmål 

virker forvirrende for informantene (Krueger og Casey, 2015). Det ble organisert ett 

pilotintervju. Hensikten med dette har vært å teste intervjuguiden, utstyret (det ble benyttet 

diktafon) og avdekke eventuelle problemområder når det gjelder å lede diskusjon, forfølge 

nye temaer som oppstår underveis og rollen som moderator generelt. 

Fokusgruppeintervjuer kan ha en balanserende effekt på maktforholdet mellom forsker og 

deltager, i motsetning til individuelle intervjuer: selv om rollen som intervjuer (herfra: 

moderator) innebærer å stille spørsmål, kan han/hun oppfattes mer som en samtalepartner. 

Denne type intervju kan virke som mer naturlige situasjon nettopp fordi informantene 

samhandler, diskuterer og avbryter hverandre, akkurat som i livet. Forsker er et instrument i 

kvalitativ datainnsamling, og det stilles krav til en moderator om å opparbeide tillitt og 

troverdighet i intervjusettingen. Rollen som forsker innebærer å bli et aktivt deltagende 

instrument, som bidrar til utvikling av en ny kunnskap (Polit og Beck, 2012). 

Den største utfordringen til en moderator er å klare å sette i gang en diskusjon og stimulere til 

en dypere refleksjon (Krueger og Casey, 2015;Polit, 2012).  Jeg har valgt å være moderator 

selv, både under pilot- og alle 3 fokusgruppeintervjuene. Siden jeg ikke hadde noen tidligere 

erfaring som moderator, valgte jeg å utføre et pilotintervju. Moderator beveger seg hele tiden i 

spenningsfeltet mellom det å skape ny kunnskap om et bestemt tema og å forfølge gruppens 

dynamikk og nyoppståtte temaer underveis; moderator skal være i stand til både å få deltagere 

til å snakke sammen og håndtere dynamikken i løpet av samtalen (Halkier, 2008; Järvinen og 

Mik-Meyer, 2005). Moderators rolle innebærer også å påse at informantene forholder seg til 

det aktuelle tema (Halkier, 2008). 

Pilotintervjuet ble utført hjemme hos meg selv. To siste års sykepleierstudenter deltok i 

pilotintervjuet.  Det ble gjort viktige observasjoner og refleksjoner i løpet av intervjuet. 

Utstyret hadde jeg ikke sjekket på forhånd. Etter at det oppsto en feil med diktafonen i 
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begynnelsen av pilotintervjuet, ble det klart at det den burde sjekkes før hvert intervju, som 

anbefalt av flere forskere (Krueger og Casey, 2015; Morgan og Krueger, 1998). Andre 

refleksjoner gjaldt selve intervjusituasjonen og rollen som moderator, for eksempel at det ble 

klart at det var viktig tidlig i intervjuprosessen å identifisere informanter som kunne ha 

tendens til å overta diskusjonen eller snakke om noe annet enn valgt tema. Det viste seg å 

være nyttig erfaring også ift. kortere og lengre pauser i løpet av intervjuet. Jeg hadde tendens 

til å avbryte informantene og tolke korte pauser som avsluttede setninger. Et av de innledende 

spørsmålene virket forvirrende for informantene (Hvilke erfaringer har dere fra kliniske 

studier i sykehjem? - se intervjuguiden, vedlegg II), sannsynligvis fordi studentene hadde ikke 

hatt praksis på sykehjem (i løpet av siste studieår) på det tidspunktet ennå. Det er også 

årsaken til hvorfor dette spørsmålet fra intervjuguiden ikke ble endret etter utført pilotintervju.   

Dette intervjuet ble utført uten observatør. I ettertid skulle jeg ønske at jeg hadde invitert 

denne personen til å delta i pilotintervjuet også (siden ingen av oss hadde tidligere erfaring 

hverken som moderator eller observatør), spesielt for å reflektere rundt våre roller og 

gruppens dynamikk og for å kunne forberede oss bedre til selve fokusgruppeintervjuer.  

Etter et utført pilotintervju var min konklusjon at jeg måtte forberede meg grundigere til 

fokusgruppeintervjuer enn det jeg hadde gjort fram til da. Utstyret (diktafon) måtte sjekkes, 

jeg som moderator måtte komme tidligere før informantene for å klargjøre rommet og, ikke 

minst, forberede meg mentalt da intervjusituasjoner kan virke stressende også for selve 

intervjuere, ikke bare deltagere. Det ble ikke gjort noen endringer i intervjuguiden.  

3.2.5 Gjennomføring av intervjuene 

Det synes å være tidsbesparende å utføre fokusgruppeintervjuer, og på denne måten generere 

data fra flere informanter samtidig (Patton, 2002; Tjora, 2012). Det ble utført 3 

fokusgruppeintervjuer à 4 informanter henholdsvis i januar, februar og midten av mars 2016.  

Man bør velge et lokale som virker så nøytralt på informantene som mulig (Halkier, 2008). 

En til to uker før hvert intervju ble det reservert et grupperom på den aktuelle høgskolen til 

intervjuets formål. Intervjuene ble utført på kvelden for å ha færrest mulig forstyrrelser. På 

grunn av rekrutteringsproblemer og få antall påmeldte, tilstrebet jeg å velge en dag og 

klokkeslett som passet alle. Jeg (moderator) kontaktet informantene via SMS for å avtale 
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tidspunktet for intervju og for å sende påminnelse dagen før. Informantenes telefonnumre var 

tilgjengelige på Fronter. Siden jeg hadde tilgang til dette kullet også på Fronter, fikk jeg 

automatisk også tilgang til deres kontaktinformasjon i form av både e-post adresser og 

telefonnumre. For at studentene skulle føle seg så avslappet som mulig, ble det sørget for 

bevertning, kaffe og lignende. Det er anbefalt å ha en moderator og en eller flere observatører 

(Krueger og Casey, 2015; Tjora, 2012). Observatør har en støttende rolle, det vil si hun/han 

har ansvar for utstyr, tar notater under intervjuene, hjelper moderator med intervjuguide (stille 

alle spørsmål, ikke spore av) og lignende, og gir en muntlig oppsummering når 

fokusgruppeintervjuet er over. Han/hun bør ikke delta i diskusjoner, vise enighet eller 

uenighet (Krueger og Casey, 2015; Morgan og Krueger, 1998). Det ble valgt en person til 

rollen som observatør: en sykepleier og lektor med kjennskap til den aktuelle høgskolens 

interne rammer, men som arbeidet med vernepleierstudenter og ikke kjente informantene fra 

før. Moderator og observatør møttes en time før hvert fokusgruppeintervju for å samsnakke, 

eventuelt endre noe på framføringsmåten og gjøre alt klart til fokusgruppeintervjuet. Etter 

hvert intervju hadde moderator og observatør et kort møte for å oppsummere og reflektere 

over det som kunne gjøres bedre til neste gang. På forhånd var det gjort en avtale om at 

observatør skulle ta notater under hvert intervju, og gi en kort oppsummering når intervjuet 

var over - dette for å avdekke eventuelle misforståelser eller førforståelse, og gi studentene 

mulighet til å komme med flere kommentarer, hvis nødvendig. Observatøren skulle også innta 

en mer passiv rolle enn moderator, det vil si ikke delta i diskusjonene. Moderator skulle stille 

alle spørsmål selv og forfølge temaer som oppsto underveis, dog passende til 

problemstillingen og intervjuguiden.  

Ifølge litteraturen, bør fokusgruppeintervjuer vare 1 en til 2 timer (Krueger og Casey, 2015; 

Patton, 2002; Tjora, 2012), Alle 3 fokusgruppeintervjuer varte fra 1 time til 1 time og 15 

minutter.  

Alle påmeldte deltagere kom som avtalt, de ble ønsket velkommen, og tiden før intervjuet ble 

benyttet til småprat. Moderator og observatør satt ved siden av hverandre, men informantene 

kunne velge hvor de ønsket å sitte. Stolene var plassert på den måten at moderator kunne ha 

god øyekontakt med alle deltagere. Før diktafonen ble satt på, ble studentene informert om 

prosjektet en gang til (hensikt og forskningsspørsmål), det ble påpekt at intervjuene skulle tas 

opp og transkriberes siden, og informasjonsskrivet ble delt ut for å skrive under. Det ble 
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gjennomgått også regler for fokusgruppeintervju, det vil si forventningen om at alle 

informantene deltok aktivt i samtalen, at de ikke skulle bare svare tilbake til moderator, og at 

de kunne snakke fritt, selv om de avbrøt hverandre.  

Flere forskere anbefaler å bruke ca. 15- 20 minutter på hvert nøkkelspørsmål og tilsvarende 5-

10 minutter på innledende spørsmål (Krueger og Casey, 2015; Morgan og Krueger, 1998). 

Nøkkelspørsmål begynner vanligvis i løpet av en tredjedel eller halvveis i intervjuet (Krueger 

og Casey, 2015). Disse reglene ble forsøkt fulgt under alle intervjuene.  Når informantene 

ikke hadde mer å si om det aktuelle spørsmålet eller hvis de begynte å gjenta seg selv, ble det 

stilt neste spørsmål. Intervjuguiden ble ikke forandret etter hvert intervju, men det ble vurdert 

om flere fordypende spørsmål burde neste gang stilles i tillegg. Dette samsvarer også med 

anbefalinger av Krueger og Casey om å forsøke å tenke fortid (det informantene har sagt), 

nåtid (lede samtalen der og da) og framtid (hva bør forbedres eller hvilke spørsmål bør stilles i 

tillegg) (Krueger og Casey, 2015).  

Etter at åpnings-, innledende, nøkkel- og oppsummeringsspørsmålene ble stilt, kunne 

moderator også eventuelt benytte oppfølgingsspørsmål dersom informantene ikke allerede 

hadde snakket om de aktuelle temaene. Det var ikke nødvendig å stille oppfølgingsspørsmål 

på to av intervjuene da informantene hadde allerede besvart disse tidligere i løpet av 

fokusgruppeintervjuet. 

3.2.6 Interaksjoner i intervjuene 

Målet med fokusgruppeintervju er ikke å oppnå konsensus, men å kalle fram en diskusjon og 

dypere refleksjon, som i sin tur kan gi rikere data (Halkier, 2008; Kvale, 2009; Patton, 2002). 

Flere forskere mener at fokusgruppeintervjuer kan gi rikere data enn individuelle intervjuer 

fordi det er mulig å få fram synspunkter og meninger fra flere informanter samtidig, samt 

styre interaksjonen blant informantene inn på temaer man har bestemt på forhånd. Dette er 

ikke bare toveis kommunikasjon (spørsmål-svar), men interaksjon blant informantene i tillegg 

(Patton, 2002; Tjora, 2012).  

Sykepleierstudenter fra første gruppe kjente hverandre fra før og noen av dem hadde vært i 

samme arbeidsgruppe gjennom studieforløpet. Det bidro til en avslappet stemning og friere 

samtale og diskusjoner. Fordelen med fokusgruppeintervju er at deltagere får utallige 
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muligheter til å komme med tilleggsopplysninger og ikke gi kun ett svar på et spørsmål, 

informantene kan også generere mer spontane svar (Patton, 2002; Tjora, 2012). Fra 

interaksjonistisk perspektiv gir et fokusgruppeintervju tilgang til både fortellingens innhold 

(noe vi ønsker å få mer informasjon om), form (hvordan personen forteller det), funksjoner 

(sosiale strategier informanten benytter seg av og lignende) og kontekst (ikke bare intervjuets, 

men også sosialkulturell kontekst, diskurser rundt aktuelle temaer) (Järvinen og Mik-Meyer, 

2005). Informantene stilte ikke mange spørsmål til hverandre, men snakket fritt, virket 

engasjerte, avbrøt hverandre når de skulle understreke sine meninger og diskuterte temaer 

som ble tatt opp. 

Både moderator og observatør opplevde at det var ikke enkelt å sette i gang og lede 

diskusjoner i begynnelsen av det andre fokusgruppeintervjuet. Det viste seg etter hvert at 

studentene hadde vært på praksissteder hele dagen, var trøtte og trengte litt ekstra tid for å 

komme seg. De ble mer engasjerte etter hvert. På denne gruppen var det også en deltager som 

var heltidsstudent. Denne informanten fikk flere spørsmål av resten av gruppen ang. hennes 

praksisopplevelser, studieplanen og lignende. På denne måten ble hun også involvert i andre 

diskusjoner før og under intervjuet. Ved hjelp av fokusgruppeintervjuer har forsker mulighet 

til å innhente individuelle data (utsagn), gruppedata (gruppens meninger) og interaksjonsdata 

(dialoger) (Tjora, 2012). Dessuten kan deltagere ha tendens til å balansere hverandre og viske 

ut ekstreme meninger i løpet av intervjuet (Patton, 2002; Tjora, 2012). Det at ikke alle 

informanter hadde møtt hverandre tidligere bidro til at eventuelle gruppemeninger ble 

utfordret, for eksempel da deltagerne snakket om det fysiske miljø på sykehjem. 

Heltidsstudenten hadde andre meninger om dette enn resten av gruppen, dette kunne tyde på 

enten individuelle- eller gruppemeninger. Litteraturen viser også at ulempen med valg av 

fokusgruppeintervju som metode kan være at informantene danner et gruppesyn av et tema i 

løpet av intervjuet som ikke nødvendigvis viser til deres egne synspunkter. I tillegg kan 

innsamlet data være situasjonell, det vil si avhengig av hvordan moderator har stilt sine 

spørsmål, hvilke informanter som har valgt til å delta i prosjektet, og lokalet der intervjuene 

ble utført (Krueger og Casey, 2015; Polit og Beck, 2012). I begynnelsen av hvert 

fokusgruppeintervju ble det forsøkt å identifisere informanter som eventuelt hadde tendens til 

å overta diskusjonen og snakke om andre temaer enn det som var relevant med tanke på 

intervjuguide, studiens hensikt og forskningsspørsmål. Dette ble gjort for å avverge at det ble 

dannet et gruppesyn eller at en av informantene presenterte egne synspunkter som gjeldende 
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for hele gruppen. Når denne informanten ble identifisert, ble også flere informanter invitert i 

samtalen for å få fram andre synspunkter med relevans til studien, som anbefalt av Halkier 

(2008). Det ble også forsøkt å tolke oppståtte pauser, f.eks. enten ved å avvente uten å avbryte 

(tolket dette som en tenkepause) eller ved å stille flere åpne spørsmål («Hva mener du med 

dette?» «Kan du si mer om det?»). Når det gjelder selve lokalet, virket det som et naturlig 

miljø for deltagerne, som bidro til at informantene klarte å slappe av relativt raskt etter at 

intervjuene var påbegynt. 

Selv om den tredje fokusgruppen besto av deltidsstudenter fra samme kull, hadde de ikke hatt 

kontakt med hverandre tidligere. Dette merket man på stemningen i begynnelsen av 

intervjuet, det var nødvendig med ekstra mye småprat. Dette kan være årsaken til at 

deltagerne i begynnelsen hadde tendens til enveis kommunikasjon, det vil si å svare tilbake til 

moderator på stilte spørsmål uten å avbryte hverandre eller diskutere. Dette kan også være 

grunnet så få antall deltagere i et fokusgruppeintervju. Ulempen med for få informanter er at 

dette kan påvirke kvaliteten på diskusjonen, og det genereres mindre antall meninger totalt 

(Tjora, 2012; Krueger og Casey, 2015). I tillegg kan det føre til at informantene ikke føler seg 

komfortable nok til å dele sine meninger med andre (Polit og Beck, 2012). 

Under første fokusgruppeintervju ble observatør veldig ivrig i perioder og viste aktivt sin 

enighet med informantenes synspunkter og meninger. Dette er ikke i samsvar med litteraturen 

(Krueger og Casey, 2015; Morgan og Krueger, 1998). Observatørs rolle ble derfor diskutert 

etter intervjuet, og dette ble korrigert til neste fokusgruppeintervju. Moderators rolle var å 

stille spørsmål, lede diskusjonen og forfølge nye temaer underveis (Krueger og Casey, 2015; 

Morgan og Krueger, 1998).  

3.3 Dataanalyse 

3.3.1 Transkribering 

Datamaterialet ble transkribert av meg selv. Selv om det har til tider vært et utfordrende og 

tidskrevende arbeid, spesielt når det gjelder deler av intervjuene der studentene avbryter 

hverandre, opplevdes det ikke svært problematisk å transkribere datamaterialet selv. Årsaken 

til dette kan være få deltagere fordi store fokusgrupper med mange informanter kan ha 
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tendens til å danne flere undergrupper, som i sin tur kan føre til vanskeligheter i forhold til 

transkribering (Halkier, 2008).  Fordelen med å transkribere datamaterialet selv er at jeg som 

moderator har hatt mulighet til å bli godt kjent med materialet, dette har lettet analysearbeidet 

(Krueger og Casey, 2015).  

Dette arbeidet ble påbegynt neste dag etter hvert intervju og avsluttet før neste intervju.  Etter 

å ha transkribert hvert intervju lyttet jeg gjennom intervjuene tre ganger – dette ble gjort for å 

rette opp eventuelle feil og kvalitetssikre det transkriberte materialet (Malterud, 2013; Polit og 

Beck, 2012). Dette viste seg å være en svært viktig prosess: jeg oppdaget at jeg hadde ikke 

fått med meg alt av utsagn og detaljer ved transkribering første gangen, spesielt når 

informantene var veldig engasjerte, diskuterte aktivt de aktuelle temaene og avbrøt hverandre. 

Den transkriberte teksten ble nedskrevet så nøyaktig og eksakt som mulig, og gjenkjennelige 

dialekter ble omskrevet til bokmål for å ivareta anonymitet. Lydkvaliteten på opptaket var 

god, og stemmene til informantene var veldig ulike (gjelder spesielt intervju nr.1 og 2), dette 

lettet transkriberingsprosessen. Det transkriberte materialet utgjorde til sammen 97 sider med 

tekst. 

For å få oversikt over sykepleierstudentenes reaksjoner under intervjuene, ble alle uttrykk og 

lyd markert i den transkriberte teksten, som anbefalt av Halkier (2015). I tillegg, ble dette 

også gjort for å kvalitetssikre teksten og for å unngå egen tolkning av samtalene i størst mulig 

grad (se tabell II). Til tross for bestrebelsen, bør man likevel alltid regne med at alt av 

transkribert materiale innebærer en form for teksttolkning, ifølge Malterud (2013).  
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Tabell II: Markering av studentenes reaksjoner i den transkriberte teksten 

Markering i den transkriberte teksten  Betydning 

 

Hvor har dere hatt praksisperioder fram til nå 

 

 

Spørsmål fra intervjuguiden 
 

--- Anonymisert navn/sted 

 

Veldig ivrig Observasjoner av 

emosjonelle reaksjoner i 

gruppen 

 

Flere studenter snakker samtidig Registrering av 

interaksjoner blant 

studentene  

 

Mhm … Betegnelsen på alle 

uartikulerte lyder 

  

…  Korte pauser  

 

PAUSE Lang pause  

 

S- …  Begynner å si et ord, men 

noen avbryter /informanten 

ombestemmer seg  

 

Egentlig  Informanten understreker 
 

  

 

 

3.3.2 Analyse av datamaterialet 

Analyseprosess ble basert på Malterud (2015) og understøttet av Krueger og Casey (2015), og 

Graneheim og Lundman (2004). Det ble gjort en tematisk innholdsanalyse. Analysearbeidet 

ble påbegynt allerede under og etter første fokusgruppeintervju ved å analysere gitte spørsmål 

og vurdere om noe skulle endres til neste intervju, for eksempel ved hjelp av oppfølgings-, 

fordypnings- eller flere ekstra spørsmål. 
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Foreløpige temaer 

På dette nivå har målet mitt vært å bli kjent med materialet og danne et helhetsinntrykk 

(Malterud, 2015). Jeg identifiserte og noterte foreløpige temaer i det transkriberte materialet 

for å se hva informantene hadde snakket om. Dette ble gjort uten å systematisere noe av 

materialet, men for å oppsummere inntrykk. Dessuten ble dette gjort for å kvalitetssikre 

arbeidet slik at videre analyseprosess ikke ble basert på forforståelse, som anbefalt av 

Malterud (2015). På samme tidspunkt påbegynte jeg også å skrive logg for å kunne bevege 

meg fram og tilbake i analyseprosessen med målet om å ikke utelate noe viktig og for å få 

bedre oversikt.  

Jeg valgte å begynne arbeidet med å identifisere foreløpige temaer først fra 

fokusgruppeintervju nr. 2 fordi dette materialet virket mest «datarikt». Det første inntrykket 

var at innsamlet data var svært relevant til studiens hensikt og forskningsspørsmål. Selv om 

Malterud (2015) anbefaler å notere 6-8 foreløpige temaer, hadde jeg identifisert mange flere 

og gitt dem et midlertidig navn, for eksempel «samarbeid», «fagutvikling», «fysiske forhold», 

«Samhandlingsreformen», «holdninger om sykehjem», «arbeidsmiljø» og så videre.  Disse 

foreløpige temaer ble ikke utviklet som følge av et systematisk arbeid, men for å få en 

begynnende oversikt over datamaterialet.  

Meningsbærende enheter 

I neste trinn begynte jeg å jobbe systematisk med datamaterialet. Målet her har vært å sortere 

teksten og skille relevant tekst fra irrelevant, som anbefalt av Malterud (2015). Systematisk 

tekstkondensering ble påbegynt ved å forsøke å identifisere meningsbærende enheter. Med 

meningsbærende enheter mener man tekstbiter som kan gi svar på forskningsspørsmål 

og/eller problemstilling (Graneheim og Lundman, 2004; Malterud, 2015). Temaer fra trinn én 

(«fra villnis til temaer») gav meg en pekepinn på tekstdeler jeg kunne benytte som 

meningsbærende enheter. Jeg leste gjennom det transkriberte materialet, intervju for intervju, 

og valgte ut deler av teksten som kunne være relevant til min studie, det vil si hensikt og 

forskningsspørsmål. Jeg valgte ut den teksten som handlet om studentenes vurderinger av 

sykehjem med tanke på første arbeidssted etter avsluttet utdanning og forhold som evnt. 

kunne påvirke dette valget. Det ble opprettet et word-dokument og laget en tabell fordi i neste 

trinn begynte jeg å systematisere meningsbærende enheter ved å kode dem. Med koding 
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menes det å forkorte teksten i meningsbærende enheter for å til slutt finne essensen av en den 

gitte teksten (Graneheim og Lundman, 2004; Malterud, 2015). Jeg oppdaget at 

meningsbærende enheter var av ulik størrelse. Noen av meningsbærende enheter fikk flere 

koder, med den konklusjon om at denne tekstdelen handlet om flere temaer eller aspekter enn 

jeg hadde trodd i utgangspunktet. Dette kunne også være tegn på at jeg hadde ikke gitt presise 

nok koder i løpet av arbeidet med systematisk tekstkondensering (Malterud, 2015).  

Når jeg hadde identifisert alle meningsbærende enheter, leste jeg gjennom det nye materialet 

en gang til for å kvalitetssikre. Etter nøyere gjennomgang ble det oppdaget 2 av tekstbiter som 

var ikke meningsbærende enheter likevel og måtte slettes.  

Tabell III: Fra meningsbærende enhet til kode 

 

Kodeprosessen gav nye og flere nyanser og aspekter enn det foreløpige temaer hadde klart 

(«fra villnis til temaer»), sannsynligvis fordi det ble nødvendig med å gi mer presise 

betegnelser. Flere steder ble det nødvendig om å kode teksten på nytt. Da måtte jeg lese den 

aktuelle tekstdelen på nytt for å kvalitetssikre og samtidig forsikre meg om at min 

førforståelse ikke hadde påvirket kodingsprosessen.   

Meningsbærende enhet Meningskondensering Kode 

… og da så jeg på forskjell … at jeg følte, å, 

nå er jeg faktisk snart klar (Student 1 og 3, 

samtidig: ja … mhm … ja ...) tenkte jeg på … 

det var liksom en lettelse … for du hele tiden 

går, tenker og gruer litt egentlig – er du 

egentlig sykepleier eller ikke? (Moderator: 

mhm …) … og får liksom en bekreftelse på 

den praksisen nå … nå er det greit … 

(Moderator og student 3, samtidig: ja … mhm 

…) så da … synes jeg at selv om det er alltid 

pes med praksis da, men … Alle ler … det er 

lettere når du ser det i ettertid  

Du hele tiden går, tenker og 

gruer deg litt- er du egentlig 

sykepleier eller ikke? Får en 

bekreftelse på den praksisen 

nå- nå er jeg faktisk klar. 

Føle seg klar til 

yrkeslivet  
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Etter hvert begynte jeg også å se om noen av de valgte kodene handlet om det samme, det vil 

si om disse kodene kunne sorteres i en gruppe eller under et overordnet tema, som anbefalt av 

Malterud (2015).  

Fra kode til begreper 

Arbeidet med meningskondensering og koding hadde blitt gjort i flere omganger. Hele 

datamaterialet hadde blitt analysert, og det hadde jeg gjort på tvers av alle tre intervjuene. 

Videre analysearbeid besto i å abstrahere kunnskapen og systematisk hente ut mening ved å 

kondensere innholdet i meningsbærende enheter som var kodet sammen i en gruppe i forrige 

analysetrinn («Meningsbærende enheter») (Graneheim og Lundman, 2004; Malterud, 2015). 

Det ble forsøkt å klassifisere koder under sub-kategorier (for å se hva de representerer) og 

deretter kategorier. Dette måtte gjøres flere ganger for å klare å abstrahere mening i de gitte 

tekstbitene og for å fange opp flere nyanser som beskriver flere meningsaspekter. Under 

denne prosessen måtte flere koder slås sammen med andre da det viste seg at disse omhandlet 

samme aspekt. Hver gang koder ble endret, ble disse sjekket opp mot meningsbærende 

enheter for å ikke utelate noe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

 

Tabell IV: Fra meningsbærende enhet til kategori 

Meningsbærende 

enhet  

Meningskondensering Kode Sub-kategori Kategori 

… og da så jeg på 

forskjell … at jeg 

følte, å, nå er jeg 

faktisk snart klar 

(Student 1 og 3, 

samtidig: ja … mhm 

… ja ...) tenkte jeg 

på … det var liksom 

en lettelse … for du 

hele tiden går, tenker 

og gruer litt egentlig 

– er du egentlig 

sykepleier eller ikke? 

(Moderator: mhm 

…) … og får liksom 

en bekreftelse på den 

praksisen nå … nå er 

det greit … 

(Moderator og 

student 3, samtidig: 

ja … mhm …) så da 

… synes jeg at selv 

om det er alltid pes 

med praksis da, men 

… Alle ler … det er 

lettere når du ser det 

i ettertid 

Du hele tiden går, 

tenker og gruer deg 

litt- er du egentlig 

sykepleier eller ikke? 

Får en bekreftelse på 

den praksisen nå- nå er 

jeg faktisk klar. 

Føle seg 

klar til 

yrkeslivet 

Sykepleieridentitet Sykepleierrollen 

 

Det ble utarbeidet 8 foreløpige sub-kategorier og tilsvarende 5 foreløpige kategorier:  

1. Studieprogramrelaterte forhold, undervisningsrelaterte forhold og praksisrelaterte 

forhold som sub-kategorier. → Utdanningsforhold (kategori).  

2. Faglig utvikling og fagutvikling, kompetanse og oppdatering (sub-kategori) → 

Forhold relatert til utviklingsmuligheter (kategori) 

3.  Personlighetsrelaterte forhold, personlig motivasjon, yrkesstolthet og utvikling av 

sykepleieridentitet (sub-kategori) → Personrelaterte forhold (kategori) 
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4. Arbeidsrelaterte forhold, ansettelsesforhold og omgivelser (sub-kategori) 

→Arbeidsforhold (kategori)  

5.  Oppgaverelaterte forhold, system- og organiseringsrelaterte forhold, ansvar, 

samarbeid, Samhandlingsreformen og arbeidsmiljørelaterte forhold (sub-kategori) → 

Forhold relatert til system og organisering. 

                 

 Tabell V: Fra kode til kategori 

Kategori Utdanningsforhold 

Sub-

kategori 

Innhold i 

studieprogrammet 

Læringsmiljø og 

praksiserfaringer 

Kode -Rette undervisning mot 

ulikheter mellom sykehus 

og sykehjem 

-Endre måten hvordan 

sykehjem blir presentert i 

undervisninger 

-Endre varighet og 

plassering av første 

sykehjemspraksis 

 

 

-Føle seg møtt og inkludert i 

sykehjemspraksis 

-Bruke studenter som ressurs 

- Ha gode rollemodeller som 

veiledere  

 

Videre analysearbeid viste at flere av sub-kategoriene tilhørte under andre kategorier enn først 

antatt og var ikke presist nok formulert. Analyseprosessen førte videre til ytterligere 

abstrahering av sub- og kategorier, det vil si abstrahering fra det informantenes enkelte utsagn 

til områder og temaer de snakker om (Malterud, 2015). For å klare dette ble 5 word-

dokumenter opprettet – ett for hver kategori. Dette ble også gjort for å unngå nybegynnerfeil 

om å rapportere alt informantene hadde snakket om. Dessuten ble det gjort for å kunne klare å 

holde fokus på studiens hensikt og få svar på forskningsspørsmål ved hjelp av 

analyseprosessen (Krueger og Casey, 2015).  
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Det ble oppdaget at flere sub-kategorier kunne slås sammen. Det viste seg at ikke alle sub-

kategorier var relevante for studiens formål og forskningsspørsmål, derfor måtte disse slettes. 

Etter flere omganger med analyse på dette nivået, ble det identifisert og opprettet 10 sub-

kategorier under 5 kategorier. Dette danner grunnlaget for underavsnittene i resultatkapittelet, 

som anbefalt av Malterud (2015).  

 

Tabell VI: Fra sub-kategorier til kategorier  

 

 

 

•Innhold i studieprogrammet (sub-kategori)

•Læringsmiljø og praksiserfaringer (sub-kategori) Utdanningsforhold 
(kategori)

•Sykepleieridentitet (sub-kategori)

•Oppgaver og ansvar (sub-kategori) Sykepleierrollen 
(kategori)

•Kompetanseheving og faglig utvikling (sub-kategori)

Muligheter for faglige 
utfordringer (kategori)

•Bemanning og organisering av personalet (sub-
kategori)

•Tilgang til oppdaterte faglige ressurser (sub-kategori)

•Arbeidsmiljø og samarbeid (sub-kategori)

Institusjonsrelaterte 
forhold (kategori)

•Ansettelsesforhold (sub-kategori)

•Arbeidsforhold (sub-kategori)
Arbeidsforhold 

(kategori)
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3.4 Forskningsetiske overveielser 

Prosjektet faller utenfor helseforskningsloven da studiens deltagere er studenter og ikke 

pasienter, samt studiens formål er ikke å utvikle ny kunnskap om helse og sykdom. Dessuten 

gjelder ikke studien utprøvende behandling, og det blir ikke innhentet personidentifiserbare 

opplysninger om helseforhold. På grunnlag av dette har det ikke vært nødvendig å søke 

godkjenning i Regional etisk komité (REK).  

Før studiens start ble det innhentet både tilgangstillatelse til forskningsfeltet fra den aktuelle 

høgskolen (først muntlig) og godkjenning fra Norsk senter for forskningsdata (NSD) (se 

vedlegg III).  Til dette formål ble det fylt ut meldeskjema som skulle sendes til NSD.  

Før hvert intervju ble informantene informert både muntlig og skriftlig (i form av 

informasjonsskrivet). Det ble påpekt at all gitt informasjon skulle anonymiseres, 

gjenkjennelige dialekter omskrevet til bokmål; innsamlet data, personopplysninger og lydfiler 

oppbevart på en forskningsserver på universitetets hjemmeområde. I utgangspunktet skulle all 

informasjon om informantene også anonymiseres 1.12.16 etter innlevering av 

masteroppgaven, som avtalt med NSD. Det ble også påpekt at deltagelsen i studien var 

frivillig, før informasjonsskrivet ble delt ut til underskriving (se vedlegg IV).   

Under transkribering ble alt av personopplysninger (navn, praksis- og arbeidssteder o.l.) 

anonymisert, det vil si datamaterialet ble bearbeidet slik at enkeltpersoner ikke kunne 

gjenkjennes på noen som helst måte. Studentene i den transkriberte teksten ble merket med 

«student 1», «student 2» og så videre. Gjenkjennelige dialekter ble omskrevet til bokmål for å 

beholde anonymitet. 

Etter at masteroppgaven er levert inn, skal alt av direkte personopplysninger slettes (navn og 

lydfiler). Indirekte opplysninger (sammenstilling av bakgrunnsopplysninger, for eksempel 

praksissted, alder og kjønn) anonymiseres. Grunnet senere innlevering av masteroppgaven ble 

det sendt en endringsmelding til NSD, med forespørsel om at all informasjon anonymiseres 

etter innlevering av masteroppgaven, dog senest 1.06.17 (se vedlegg III). 

Lydfiler fra alle 3 fokusgruppeintervjuer ble oppbevart på en sikker server ved Universitetet i 

Oslo. Det samme gjelder navn og alder. Det er kun jeg som har hatt tilgang til disse 

opplysningene. Datamaskintilgangen har alltid vært beskyttet med passord som kunne endres 

med jevne mellomrom. Dette ble også gjort 2 ganger i løpet av prosjektet.  
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3.5 Metodiske overveielser 

All forskning bør oppfylle bestemte kvalitetskrav for å kunne anses som gyldig. Anvendte 

kriterier for vurdering av kvalitativ forskning har vært mye omdiskutert i litteraturen. Flere 

forskere nevner andre begreper enn reliabilitet, validitet og objektivitet, dvs. betegnelser som 

tradisjonelt har blitt benyttet for vurdering av kvantitativ forskning (Kvale, 2009; Polit og 

Beck, 2012). En forskningsstudie av god kvalitet innebærer troverdighet (credibility), 

pålitelighet (dependability), mulighet for å bekrefte (confirmability) og overføre 

(transferability) data videre (Lincoln og Guba, 1985; Polit og Beck, 2012).  

Pålitelighet (dependability) innebærer reliabilitet, stabilitet av data over tid og kontekst. Dette 

betyr at forskningen er like betydningsfull over tid og kan gjentas i en annen kontekst med 

samme resultat.  Ifølge Polit og Beck, er troverdighet (credibility) og pålitelighet 

(dependability) to begreper som supplerer hverandre (Polit og Beck, 2012). Troverdighet 

(credibility) betyr å kunne vise til brukbarhet av innsamlet data og resultater (Lincoln og 

Guba, 1985; Polit og Beck, 2012). For å oppnå troverdighet og pålitelighet, ble det forsøkt å 

kartlegge eventuelle problemområder i forhold til, for eksempel rekrutteringsprosessen, selve 

intervjusituasjoner og analyseprosessen (Lincoln og Guba, 1985). I løpet av intervjuprosessen 

ble det forsøkt å unngå misforståelser av informantenes utsagn (ved å avklare det de hadde 

sagt) og på denne måten også unødvendig tolkning av dette. Etter hvert fokusgruppeintervju 

hadde jeg og observatør en kort samtale for å snakke om intervjuet, helhetsinntrykket og for å 

identifisere våre ulike oppfatninger av studentenes utsagn. Etter å ha transkribert 

datamaterialet, lyttet jeg gjennom alle intervjuene tre ganger for å forsikre meg at alle 

eventuelle feil ble rettet opp, som anbefalt av Lincoln og Guba med tanke på pålitelighet 

(dependability) og troverdighet (credibilitet) (Lincoln og Guba, 1985). Når det gjelder 

analyseprosessen, innebærer troverdighet også valg av meningsbærende enheter passende til 

studiens hensikt og forskningsspørsmål i tillegg til å jobbe systematisk med å abstrahere 

mening til det er mulig å identifisere kategorier (Graneheim og Lundman, 2004). Dette har jeg 

forsøkt å gjøre etter beste evne. I prosessen av abstrahering ble også alle koder, sub -

kategorier og kategorier sjekket opp mot meningsbærende enheter, på denne måten ble det 

forsøkt å sikre troverdighet (credibilitet), som anbefalt av Lincoln og Guba (1985).  

Grunnet rekrutteringsproblemer har det ikke vært mulig å skaffe flere enn fire deltagere på 

hver fokusgruppe. Derfor har saturering ikke blitt diskutert og tatt hensyn til, selv om det er 
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anbefalt av flere forskere (Krueger og Casey, 2015; Polit og Beck, 2012). Dette kan ha 

påvirket kvaliteten av innsamlet data. Grunnet gjentatte invitasjoner til å delta i 

forskningsprosjektet ble det klart for noen informanter at det hadde oppstått 

rekrutteringsproblemer, dette gjelder spesielt siste fokusgruppe. Det er ukjent hvor mye dette 

faktum har påvirket frivillig deltagelse (i form av å føle seg tvunget til å melde seg på for å 

hjelpe moderator i anskaffelse av nok antall informanter) i et forskningsprosjekt og de 

resultatene intervjuene har ført til. 

To informanter deltok i pilotintervjuet og meldte seg på videre til forskningsprosjektet. Det 

ble gjort små endringer i intervjuguiden etter pilotintervjuet, og disse studentene har hatt 

anledning til å tenke over mulige svar på intervjuspørsmålene. Det er usikkert hvordan dette 

kan ha påvirket datainnsamling og resultatene.  

Jeg (moderator) har hatt arbeidserfaring fra samme høgskole selv og har møtt noen av 

sykepleierstudenter tidligere. I ettertid ser jeg at dette kan ha vært et uheldig valg og kan ha 

påvirket både rekrutteringsprosessen og datainnsamling. På denne måten kan det ha påvirket 

troverdighet av innsamlet datamateriale (credibilitet) (Lincoln og Guba, 1985). Siste 

fokusgruppe ble rekruttert etter en refleksjonssamling med en gruppe siste års 

sykepleierstudenter. Dette har sannsynligvis vært mulig fordi sykepleierstudentene fikk 

anledning til å stille spørsmål om prosjektet. Selv om jeg har forsøkt å unngå å rekruttere 

studentene selv ved å overlate denne prosessen til studieprogrammansvarlig, kan 

konklusjonen være at moderator bør generelt være synlig nok for å lette 

rekrutteringsprosessen. Selv om den aktuelle høgskolen ble valgt grunnet lang reisevei til 

andre høgskoler (for meg selv og observatør) og kjennskap til studieplanen og høgskolens 

interne rutiner, ble det ikke tatt hensyn til at studentene var sjeldent på høgskolen i 

rekrutteringsperioden grunnet flere praksisperioder etter hverandre.  

Det er grunn til å tenke over om fokusgruppeintervju var den best egnede metode for 

problemstillingen. Det kan antas at det kunne utføres individuelle intervjuer istedenfor 

fokusgruppeintervju, men det hadde vært vanskelig for meg å stimulere informanter til en 

dypere refleksjon i samme grad som det har vært mulig ved hjelp av fokusgruppeintervju og 

diskusjoner internt i gruppen. Det at jeg har ikke hatt tidligere erfaring i forhold til deltagelse i 

et forskningsprosjekt, kan det ha påvirket både innsamling av data og analyseprosessen. 

Imidlertid har jeg hatt erfaring med å lede diskusjoner med sykepleierstudenter under 
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refleksjonssamlinger tidligere, dette bidro til at jeg kunne være fleksibel og håndtere 

dynamikken i løpet av hvert intervju. 

Mulighet for å bekrefte data (confirmability) er nært knyttet til objektivitet (Lincoln og Guba, 

1985; Polit og Beck, 2012).  Dette innebærer at resultater blir formidlet på en måte som gjør 

at deltagernes stemmer blir hørt, det vil si forsker ikke endrer den gitte informasjon til fordel 

for sin førforståelse og sine holdninger (Lincoln og Guba, 1985). Som nevnt tidligere, ble 

observatør involvert i intervjuprosessen under det første fokusgruppeintervju. Selv om dette 

ble diskutert mellom meg og observatør etter det første intervjuet og korrigert til neste, kan 

dette ha påvirket datainnsamling og deltagernes egne meninger ang. aktuelle temaer som ble 

tatt opp i løpet av fokusgruppeintervjuet.  

Jeg transkriberte alt materiale selv, og påbegynte dette arbeidet neste dag etter hvert intervju. 

Dette kan være en fordel når det gjelder å notere alle synsinntrykk mens det er lett å huske, 

selv om alt transkribert materiale er en form for tolkning (Malterud, 2013). Man bør også 

utvikle en evne til å få frem informanten 

es meninger på en objektiv måte (Polit og Beck, 2012). Jeg har følt et stort ansvar for å 

formidle informantenes synspunkter på en så objektiv måte som mulig og som er tro mot 

deres meninger. I tillegg har jeg vært opptatt av å ikke tolke deltagernes utsagn ut ifra mine 

egne forestillinger eller førforståelse. Det har vært en utfordring å finne balansen mellom å 

være tro mot deltagernes meninger og samtidig tolke deres utsagn til en viss grad (fra å se det 

de sier til det de snakker om). Dette har vanskeliggjort arbeid med resultatkapittelet, som 

måtte skrives i flere omganger.  

Mulighet for å overføre data videre (transferability) innebærer generalisering av data, det vil 

si brukbarhet i forhold til andre grupper informanter (Lincoln og Guba, 1985). Det er viktig å 

påpeke at alle deltagere er kvinner, og datainnsamling har ikke gitt informasjon som kan 

generaliseres og gjelde mannlige siste års sykepleierstudenter. Selv om utvalget besto kun av 

kvinnelige siste års sykepleierstudenter, var det en stor spredning i forhold til alder (22-55 år), 

med kun en deltager uten tidligere arbeidserfaring fra helsevesenet. Dette gir en grunn til å 

tenke at data kan muligens generaliseres når det gjelder kvinnelige siste års 

sykepleierstudenter med tidligere arbeidserfaring som helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere 

eller assistenter. 
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4 Resultater 

Hensikten med studien og forskningsspørsmålet danner rammen for presentasjonen av 

resultatene. Resultatkapittelet gir innblikk i viktige for siste års sykepleierstudenter forhold 

når det gjelder å velge første arbeidssted etter endt utdanning. Både fellestrekk og særtrekk 

blir presentert i resultatkapittelet. Studentenes utsagn blir sitert og angitt i kursiv. Studiens 

deltagere omtales som «studenter», «sykepleierstudenter», «deltagere» eller «informanter». 

Det er forsøkt å presentere studentenes synspunkter på en måte som er forenlig med deres 

stemmer. 

Analyseprosessen resulterte i fem kategorier: 

• Utdanningsforhold 

• Sykepleierrollen 

• Muligheter for faglige utfordringer 

• Institusjonsrelaterte forhold 

• Arbeidsforhold 

4.1 Utdanningsforhold 

4.1.1 Innhold i studieprogrammet 

Siste års sykepleierstudenter vurderer innhold i studieprogrammet som en påvirkende faktor 

når det gjelder deres valg av sykehjem som det første arbeidssted. Det er flere aspekter ved 

studieprogrammet som inngår i studentenes vurderinger, for eksempel innholdet i emneplanen 

og arbeidskrav (forventninger i forhold til læringsutbyttene). Dette gjelder spesielt første 

sykehjemspraksis. Ifølge deltagerne blir det veldig mye fokus på grunnleggende behov, men 

de lærer lite om hva det innebærer å arbeide som sykepleier på sykehjem.  

Når det gjelder varighet og plassering av første sykehjemspraksis i forhold studieforløpet, er 

det stor uenighet blant informantene. Noen skulle ønske at første praksisperiode var på 

sykehus, andre mener at det beste er likevel å ha den første praksisperioden på sykehjem, 

spesielt når man har ikke tidligere arbeidserfaring fra helsevesenet. Det kan være aktuelt å 

gjøre denne perioden kortere og heller ha flere ukers praksis i sykehjem i løpet av siste 
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studieår. Informantene ser viktigheten av å ikke fjerne praksisperioden i sykehjem fra siste 

studieår fordi mange ønsker å øve seg på sykepleieroppgaver de siste månedene før 

studieavslutning.  

Deltagerne i studien ønsker også økt fokus på endringer av arbeidskrav når det gjelder 

sykehjemspraksis i siste studieår. De ønsker å fordype seg i de læringsutbyttene de selv mener 

er viktige for deres utvikling av sykepleieridentitet, og ikke nødvendigvis hovedsakelig 

administrasjon og ledelse. På denne måten vil det få positive konsekvenser i form av økt 

rekruttering av nyutdannede sykepleiere til sykehjem, mener de.  

Siste års sykepleierstudenter vurderer innholdet i undervisninger. Måten hvordan sykehjem 

blir presentert på for studenter kan være helt avgjørende når sykepleierstudenter vil vurdere 

sykehjem som et potensielt arbeidssted etter avsluttet utdanning. Mange studenter vet for lite 

om sykehjem fra før, derfor har høgskolen et ansvar om å grundig forberede studenter til 

første praksisperiode, mener de.  

Det er rom for forbedringspotensial når det gjelder hvordan informasjonen om sykehjem blir 

videreformidlet til studenter. Det tas ofte som en selvfølge at veldig få studenter mener at 

sykehjem kan være et attraktivt arbeidssted. Man bør snakke om sykehjem på en mer 

engasjert måte og vise at de største læringsutbyttene finnes nettopp på sykehjem, det finnes 

muligheter for varierte oppgaver, man møter ulike pasientgrupper, samt knytte dette opp mot 

Samhandlingsreformen: 

«… men det at skolen òg bevisst kanskje bruker mere … å rette undervisningen og får fram 

det her … ulikhetene da … kanskje … mellom … sykehus kontra sykehjem … eventuelt … 

hjemmesykepleie … mulighetene i kommunehelsetjenesten kontra spesialisthelsetjenesten … 

PAUSE …»  

På denne måten kan flere sykepleierstudenter bli inspirert, noen av dem endre syn på 

sykehjem, og andre - bli enda mer engasjert i eldreomsorgen, mener informantene.  

4.1.2 Læringsmiljø og praksiserfaringer 

Siste års sykepleierstudenters opplevelser av praksis og læringsmiljø har betydning for senere 

valg av arbeidssted fordi studentene sammenlikner alle praksissteder i forhold til deres trivsel 

og læringsutbytter. Hvis de har hatt positive opplevelser i løpet av praksisperioden, hatt god 
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kontakt med både kontaktsykepleier og lærerveileder fra høgskolen, ønsker de seg tilbake til 

avdelingen som ansatt. Å få god kontakt med sin kontaktsykepleier er spesielt viktig fordi 

dette vil påvirke deres læring og trivsel. Informantene ønsker en veileder som er flink til å 

finne og tilpasse utfordringer for sin student, og følger opp hennes/hans læringsprosess. 

Studentene ønsker å føle seg verdsatt og bli godt tatt imot på en praksisplass der alle ansatte 

er positivt innstilte til å ha studenter. 

Studentene ser seg selv som en ressurs, de kan bidra med den nyere kunnskapen de har 

tilegnet seg på høgskolen, som praksisplasser kanskje ikke har enten hatt tilgang til eller tid til 

å innhente. Når informantene har blitt møtt med interesse og nysgjerrighet i forhold til deres 

kunnskaper av både sykepleiere og leger, blir de bevisstgjort på hva de egentlig kan, og de 

blir stimulert til å reflektere over aktuelle problemstillinger. Da føler studentene seg inspirert 

og engasjert, som fører i sin tur til et ønske om å arbeide på en slik avdeling etter endt 

utdanning, ifølge informantene.  

Deltagerne i studien ser sammenheng mellom valg av framtidig arbeidsplass og opplevd 

trivsel i løpet av en praksisperiode. Noen har hatt negative oppfatninger av sykehjem før den 

første praksisperioden, men de har endret syn på den type arbeidsplass etter å ha trivdes på 

avdelingen og etter å ha fått økt innsikt i de eldres hverdag på sykehjem. Kontaktsykepleiere 

kan avverge at studentene danner seg et mangelfullt bilde av sykehjem som er basert på 

samfunnets eller enkelte ansattes negative holdninger ved hjelp av å ha større fokus på 

bevisstgjøring og refleksjonssamtaler med studenter. På denne måten kan studentene endre 

sitt syn på sykehjem som en framtidig arbeidsplass og eldre generelt: 

« … når du får nye studenter … bruke studentene som en ressurs … jeg har vært på  

praksisplasser hvor de sier … med en gang de sier: å, er så glad i å ha studenter, her sier de 

liksom … også til og med overlegen og alt … er jo helt opp i studenten … … spør oss litt 

da … at de er veldig opptatt av å … høre med oss … men hva har dere lært på skolen og … 

(ler litt) … da er det … har du lest forskning på det … og … ikke sant … og så viser det seg at 

vi har jo en del å komme med … som kanskje ikke vi har tenkt på fordi at vi er såpass inne i 

det da … da får du jo en veldig bra selvtillit da … når du på en måte … føler du kan bidra 

med noe … (ler litt) … som student …» 
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4.2 Sykepleierrollen 

4.2.1 Utvikling av sykepleieridentitet 

Nesten alle siste års sykepleierstudenter gruer seg til den nye rollen som sykepleier fordi 

mange føler seg usikre på om de har lært nok til å kunne klare å stå på egne ben, ifølge 

informantene. Trygghetsfølelse eller mangel på den som nyutdannet sykepleier, samt hvordan 

de definerer sin rolle som sykepleier, kan ha store konsekvenser for hvilken arbeidsplass de 

velger å søke seg til. Den siste praksisperioden i sykehjem er svært viktig for utvikling av 

sykepleieridentitet og gir mulighet til å fremdeles fordype seg i enkelte emner og temaer. 

Dette gjelder uansett om sykepleierstudenten har tidligere arbeidserfaring fra helsevesenet 

eller ikke: 

«… og da så jeg på forskjell … at jeg følte: å, nå er jeg faktisk snart klar, tenkte jeg på … det 

var liksom en lettelse … for du hele tiden går, tenker og gruer litt egentlig - er du egentlig 

sykepleier eller ikke? … og får liksom en bekreftelse på den praksisen nå … nå er det greit 

…» 

Sykepleierstudenter vurderer siste sykehjemspraksis som vellykket og som en sannsynlig 

framtidig arbeidsplass hvis de har fått mange muligheter til å øke sin profesjonelle selvtillit 

under den siste praksisperioden i sykehjem. Hva de ønsker å fordype seg i, varierer fra student 

til student, men det viktigste er at de får denne muligheten til å forbedre seg før de søker seg 

til et arbeidssted.  

Muligheter til å få tilstrekkelig trening på å løse problematiske situasjoner knyttet til 

samarbeid og kommunikasjon med andre faggrupper assosierer informantene med utvikling 

av sykepleieridentitet. Det å tørre si fra og begrunne sin faglige mening anser informantene 

som en del av sykepleierrollen, men samtidig er dette noe de fleste gruer seg til. De 

indentifiserer seg med sterke og modige sykepleiere som klarer å motstå andres meninger og 

begrunne sine faglige synspunkter. Studentene forbinder dette med sykepleierrollen, men 

samtidig er de også usikre på hvordan de kan takle lignende situasjoner selv. Opplever siste 

års sykepleierstudenter at de ikke takler dette, kommer de til å søke seg til et arbeidssted der 

de opplever minst mulig psykisk press, sannsynligvis vil det si sykehusavdelinger med mange 

tilgjengelige erfarne sykepleiere og leger.  
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4.2.2 Oppgaver og ansvar 

Sykepleieoppgaver og ansvar er de områdene på sykehjem som virker minst tiltrekkende når 

siste års studenter vurderer om å søke det første arbeidssted som nyutdannede sykepleiere. 

Selv om noen av deltagerne har endret sin mening angående sykehjem etter kliniske studier i 

løpet av siste studieår, bekrefter de at etter den første praksisperioden ikke ønsket en 

arbeidsplass der man kunne fort bli fysisk sliten i tillegg til oppgaver som mye stell.  

Noen informanter har vært overbevist om at de måtte ha mer øvelse på enkelte praktiske 

ferdigheter før de eventuelt kunne vurdere sykehjem som sin framtidige arbeidsplass grunnet 

mengden av oppgaver og ansvar en sykepleier kan ha på sykehjem. Mange studenter har da 

kommet til en konklusjon om at det er nettopp dette sykepleieroppgaver og sykepleie på 

sykehjem generelt dreier seg om – mange oppgaver og mye ansvar, det finnes ikke noe mer.  

Deltagerne vurderer innhold i sykepleieroppgaver, og hvordan disse er definert på den 

aktuelle avdelingen, for eksempel i form av pasientgrupper de skal jobbe med, og hvilket 

fokus avdelingen har. Flere informanter skiller mellom sykepleier- og sykepleieoppgaver, der 

det siste knyttes til lavstatusarbeid. Sykepleieroppgaver forstås som et gjøremål som kan 

utføres kun av sykepleier, disse oppgavene er unike på den måten at de kan ikke gjøres av 

andre faggrupper. Informantene mener at yngre sykepleierstudenter kan ha tendens til å ha 

problemer med å se helheten i det en sykepleier gjør, det vil si med sykepleieroppgaver mener 

de instrumentelle ferdigheter som å sette en injeksjon, skylle SVK (sentralt venekateter) og så 

videre, men overser muligheten til å øve seg på det kliniske blikk og å lære å se helheten 

under «enklere» oppgaver som stell, eliminasjon, ernæring, kommunikasjon og lignende. De 

har konkludert med at arbeid på sykehjem innebærer mange sykepleieoppgaver, for eksempel 

svært mye stell og gjøremål knyttet til eliminasjon; det å passe på å få dekket grunnleggende 

behov hos pasienter generelt kan defineres som svært uinteressante og til og med kjedelige 

oppgaver. Selv om generelle sykepleieoppgaver som kan gjøres av alle faggrupper anses som 

lavstatusarbeid, mener informantene likevel at oppgaver som stell er ikke avgjørende om en 

siste års sykepleierstudent søker seg til sykehjem eller ikke.  

Generelt kan informantene deles i to hovedgrupper: de som ønsker å fokusere på behandling, 

og de som tenker livskvalitet, helhet og miljørettede tiltak. De studentene som er opptatt av 

instrumentelle ferdigheter, mener at Samhandlingsreformen er et forhold som har ført med 

seg god reklame av sykehjem grunnet flere «sykepleieroppgaver», for eksempel intravenøs 
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behandling og mer varierte gjøremål til sammenlikning med tiden for noen år siden da ansatte 

på sykehjem måtte sende pasienter til sykehus for å få antibiotika intravenøst. På denne måten 

har Samhandlingsreformen allerede bidratt til å indirekte gjøre sykehjem mer attraktive for 

siste års sykepleierstudenter og nyutdannede sykepleiere. Deltagerne som forbinder 

sykepleieroppgaver med krav om å tenke helhetlig, mener at Samhandlingsreformen har ikke 

ført med seg kun det positive, men presser sykepleiere til å utvikle en type «fabrikktenkning» 

der man blir mer og mer opptatt av å ta imot sykere pasienter eller sende de videre til andre 

avdelinger eller sykehus for å skape nye plasser til nye pasienter. Dette virker lite attraktivt 

med tanke på fremtidig arbeidsplass.  

Informantene er også opptatt av ansvaret de som nyutdannede sykepleiere kommer til å ha. 

Her gir ikke studentene et entydig svar. Flere deltagere mener at det er uforsvarlig å være 

bundet til et bestemt antall pasienter hver dag og samtidig ha bakvakt for andre avdelinger i 

tillegg til medisinsk ansvar, en ordning mange sykehjem fremdeles praktiserer. Slike 

ordninger virker lite attraktivt for siste års sykepleierstudenter med tanke på sykehjem som en 

framtidig arbeidsplass. For noen kan sykehjem være en fantastisk læringsarena, men med 

forutsetning om at den nyutdannede ønsker å ha mye ansvar og utfordre seg ved å være den 

eneste sykepleieren på avdelingen eller til og med hele sykehjemmet. Selv om de fleste 

studentene mener at det kan være skremmende å jobbe på et sykehjem som nyutdannet 

grunnet mange oppgaver og mye ansvar, synes andre det motsatte: det kan være en bra start 

for nyutdannede på grunn av lavere tempo enn på sykehus, og de kaller det for «mykere 

overgang». For andre vil antall gjøremål og det medisinske ansvaret for svært mange 

pasienter med kompliserte problemstillinger virke skremmende:  

«… jeg tenker at du får i hvert fall en veldig bratt læringskurve hvis du går nyutdannet ut i en 

sykehjemsjobb fordi vi får … du får jo det kjempestore ansvaret med en gang … og ikke så 

mange å lene deg på liksom … « 

Disse studentene opplever at sykehjem stiller indirekte krav til alle sykepleiere om å være 

veldig bevisst sin rolle og sine arbeidsoppgaver, som ikke dessverre alle er. Dette vil påvirke 

deres valg av første arbeidssted etter avsluttet utdanning, mener de.  
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4.3 Muligheter for faglige utfordringer 

4.3.1 Kompetanseheving og faglig utvikling 

Alle deltagerne i studien ønsker å arbeide på en avdeling der det er mye fokus på fagutvikling 

og kompetanseheving, det er disse forholdene studentene vurderer før de søker seg til en 

arbeidsplass. På spørsmål om hva som hadde vært avgjørende for å velge en 

sykehjemsavdeling som det første arbeidssted hvis man fikk flere arbeidstilbud med lik 

stilling og godt arbeidsmiljø, svarer studentene at et godt fagmiljø hadde vært det aller 

viktigste for dem. Med dette mener de faglige utfordringer som man forsøker å løse, evne til å 

tenke nytt, å kunne utvikle seg videre som sykepleier.  

Informantenes ønsker å arbeide på et sykehjem der det settes høye krav til alle faggrupper om 

å oppdatere seg på nyere kunnskap og forskning, og det bør skje konstant, ikke sporadisk, 

mener de. Dette er spesielt viktig grunnet stadig endring av profesjonelle retningslinjer, 

økende krav og ny forståelse av problemområder:  

«… det å være på en avdeling er en prosess som hele tiden skal være forbedring … føler jeg 

da … og hele tida tenker også at kan jeg gjøre det bedre …» 

Studentenes erfaring er at sykepleiere på sykehjem ikke nødvendigvis viser motvilje til å delta 

på internundervisninger, men de har ikke mulighet til å gå fra avdelingen grunnet, for 

eksempel avdelingens rutiner eller underbemanning. Andre informanter mener det stikk 

motsatte: de skulle ønske at sykepleiere på sykehjem generelt viste mer engasjement til å delta 

på kurs og være med på alle typer oppdatering. De ser sammenheng mellom avdelingens 

prioriteringer, utslitte ansatte og manglende ønske om å bruke sine fridager på oppdatering.  

Alt dette kan virke veldig kaotisk for sykepleierstudenter som eventuelt vurderer sykehjem 

som en framtidig arbeidsplass, det kan føre til at de ønsker å søke seg til sykehus isteden – der 

oppdatering allerede er integrert i institusjonens utviklingsplan.  

Etter den siste praksisperioden i sykehjem har mange sykepleierstudenter innsett hvor 

kompliserte problemstillinger kan man egentlig møte på ulike sykehjemsavdelinger. Selv om 

det har vært mer fokus på kompetanseheving på sykehjem i senere år, har de fått inntrykk av 

at denne planen ikke har nådd langtidsavdelinger, til og med i selve ansattes øyne ses disse 

avdelingene som siste instans for eldre med kroniske sykdommer, og med andre ord, 
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avdelinger med lavest status, mener informantene. Deltagerne mener at ved innføringen av 

Samhandlingsreformen har høyere statusavdelinger på sykehjem (øyeblikkelig hjelps 

avdelinger og lindrende enheter) blitt mer attraktive for sykepleierstudenter på grunn av 

prosedyrer man nå utfører på disse stedene og muligheter til kompetanseheving, men 

langtidsavdelinger har blitt tapere i dette nye systemet. Flere eldre bor hjemme i lengre tid enn 

tidligere, når pasientene endelig får en fast plass på en langtidsavdeling, kan de allerede være 

sengeliggende og lite kontaktbare. Uverdig behandling av eldre, i tillegg til svært få 

muligheter til å lære noe nytt og oppdatere seg som sykepleier, gjør at langtidsavdelinger etter 

deres syn fremdeles regnes som minst tiltrekkende arbeidsplasser for snart nyutdannede 

sykepleiere.  

Muligheter for utvikling på en arbeidsplass innebærer for informantene også endringer. Det 

kan gjelde alt fra endring av enkelte rutiner til idéer om å starte store prosjekter. Med tanke på 

sykehjem som en framtidig arbeidsplass, vurderer de hvordan ansatte godtar forslag om 

endringer på den aktuelle arbeidsplassen. Et aktuelt dilemma for informantene er på den ene 

siden et ønske om å passe inn i miljøet, de føler seg usikre, men på den andre siden – å ønske 

å bidra med faglig utvikling og endring. Studentenes fokus er å heve sin kompetanse, samt 

bidra til et bedre faglig miljø. Disse mulighetene kan være avgjørende om siste års 

sykepleierstudenter velger å søke seg til sykehjem eller ikke, mener informantene. Deltagerne 

ser seg selv som nyutdannede med mye kompetanse, selv om de har lite profesjonell erfaring. 

Det at sykehjem stiller seg positivt til kompetanseheving i form av å ta inn 

sykepleierstudenter og utfordre seg selv faglig, virker attraktivt for siste års 

sykepleierstudenter med tanke på videre karrierevalg.   

Det kan også virke mer attraktivt å søke seg til en sykehjemsavdeling med flere nyutdannede 

og nyansatte grunnet mulighet til å danne en sykepleiergruppe som kan stå sammen og foreslå 

forbedringer og oppdatering. Flere informanter mener at det kan ha skjedd en endring på 

sykehjem i senere år, som betyr at man sjeldnere opplever at nyutdannede sykepleiere blir 

oversett når de kommer med innvendinger om, for eksempel interne rutiner eller manglende 

kompetanse.  

Selv om enkelte informanter mener at det er tryggere å begynne på sykehus på grunn av høy 

kompetanse hos ansatte og prioritert oppdatering, sier andre studenter at de kunne tenke seg å 

begynne på sykehjem grunnet mange muligheter til kompetanseheving når det gjelder ulike 
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pasientgrupper man møter på sykehjem. Disse informantene ønsker ikke å kun spesialisere 

seg på et lite og spesifikt felt som man gjør på sykehus. På sykehjem møter man alle typer 

pasienter med ulike diagnoser og alvorlighetsgrad i tillegg til aldersforandringer og 

muligheter til å observere pasientene over tid. For noen kan dette bety at det kan være greit å 

velge sykehjem som første arbeidssted, få mer profesjonell erfaring og finne ut hva man 

eventuelt ønsker å fordype seg i etter hvert.  

Flere informanter nevner fagutvikling som et satsingsområde. Noen kunne tenke seg å delta i 

et banebrytende prosjekt, å være med på å utvikle faget, selv om det kunne innebære bosetting 

et annet sted i en periode. Andre hadde takket nei til prosjektet fordi man ønsker å få mer 

arbeidserfaring først. Selv om alle informanter ser viktigheten av å utvikle faget, snakker de 

lite om dette. 

4.4 Institusjonsrelaterte forhold 

4.4.1 Bemanning og organisering av personalet 

Alle deltagerne i studien er opptatt av bemanning på sykehjem som kan føre til større ansvar 

for nyutdannede sykepleiere enn det de i utgangspunktet hadde hatt. Bemanning og 

organisering av personalet er et viktig område for siste års sykepleierstudenter når de vurderer 

sykehjem som et potensielt fremtidig arbeidssted. Bemanningsgrunnlaget på sykehjem 

generelt virker lite attraktivt, mener informantene. Flere påpeker at Samhandlingsreformen 

har muligens ført med seg en skyggeside: selv om flere instrumentelle oppgaver kan virke 

tiltrekkende for enkelte sykepleierstudenter og nyutdannede sykepleiere, vil dette alene ikke 

løse framtidens rekrutteringsproblemer, da bør man heller tenke på forsterkning av bemanning 

på sykehjem tilsvarende økende krav til kvalitet og arbeidstempo. Man bør lette 

arbeidsbyrden på andre måter, mener informantene: 

«… jeg tenker det er … greit å ha flotte, fine … mhm … rom … og intravenøse … apparat … 

ernæringsapparater … helt nytt på … men det må være folk … det må være bemanning nok … 

og det må være kompetanse til å håndtere det …»  

Nesten alle informanter gir uttrykk for at det å begynne på sykehjem kan virke svært 

skremmende med tanke på bemanning og organisering av personalet. Det betyr at mange 
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sykehjemsavdelinger sliter ikke bare med å ha nok sykepleiere per vakt, men fordeler 

tilgjengelige ressurser på en feil måte. Velger de sykehjem som sitt første arbeidssted etter 

avsluttet utdanning, vil sykepleierdekningen påvirke deres arbeidshverdag direkte, for 

eksempel ved å ha ingen å rådføre seg med angående oppståtte situasjoner. I tillegg får alle 

sykepleiere mye mer ansvar når arbeidsstedet ikke har sørget for tilstrekkelig bemanning i 

utgangspunktet fordi mange sykehjem baserer sine avdelingsrutiner på å være fulltallig. Hele 

systemet raser sammen som et korthus når flere av ansatte blir sykemeldte i tillegg til 

underbemanning fra før, selv om man har i utgangspunktet utarbeidet gode og oppdaterte 

avdelingsrutiner, mener studentene.  

En annen faktor som skremmer siste års sykepleierstudenter er manglende garantier på at 

nyutdannede får en læringsperiode de første månedene. I praksis kan det bety at den 

nyutdannede blir presset til å ta på seg mye mer ansvar enn tidligere avtalt, for eksempel å ha 

bakvakt grunnet underbemanning i helgene, og dette skjer uten forvarsel og uten å kunne 

venne seg til den nye rollen i et par måneder. De påpeker at alt dette er trolig en av årsakene 

hvorfor nyutdannede sykepleiere velger å søke seg til andre steder enn sykehjem. Enkelte vil 

sannsynligvis velge sykehus som den første arbeidsprioritet fordi de mener at 

grunnbemanning er mye bedre fordelt der. 

4.4.2 Tilgang til oppdaterte faglige ressurser 

Siste års sykepleierstudenter ønsker å arbeide på en avdeling der kvalitetssikring anses som en 

viktig oppgave og et felles mål for alle ansatte. Som snart nyutdannede sykepleiere føler 

sykepleierstudentene seg usikre på enkelte områder, derfor ønsker de å kvalitetssikre det 

arbeidet de gjør. Ved usikkerhet ønsker studentene også å bruke i utgangspunktet tilgjengelige 

for alle faggrupper ressurser på nett, som VAR (tidligere PPS), Noklus (Norsk 

kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser) eller NEL (Norsk Elektronisk Legehåndbok). 

Dessverre bruker mange sykehjemsavdelinger fremdeles ikke, for eksempel VAR eller 

baserer enkelte av sine avgjørelser på utdaterte versjoner, mens andre har ikke oversikt over 

tilgjengelige hjelpenettsider i det hele tatt. Dette også kan virke skremmende for siste års 

sykepleierstudenter da det beviser at avdelingen skårer lavt på kvaliteten og ikke setter høye 

krav til forsvarlig sykepleie.  Deltagerne ønsker ikke å begynne sin arbeidskarriere på en slik 
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sykehjemsavdeling, da velger de heller sykehus der ledelsen satser på effektivisering av 

tilgjengelige systemer, ifølge informantene.  

Velger siste års sykepleierstudenter sykehjem som det første arbeidssted etter avsluttet 

utdanning, ønsker de å begynne på en avdeling som jobber systematisk med forbedring av 

tilgjengelige systemer. Dette kan innebære å bruke ett felles dokumentasjonssystem for alle 

pasientgrupper og ikke dobbeltføring eller flere systemer til ulike pasientgrupper. Det kan 

også innebære å effektivisere måten ansatte delegerer oppgaver til andre ansatte på; å minske 

muligheter til misforståelser og basering av rutiner på uskrevne regler, som i sin tur kan føre 

til feilmedisinering eller til og med pasientskade. En av årsakene til at nyutdannede 

sykepleiere søker seg til sykehus kan være at sykehjem etter deres mening satser for lite på 

arbeid med kvalitetssikring og oppdatering av systemer: 

«… så følte jeg at … mhm … det er så mange systemer … at jeg følte det ble veldig mye … litt 

kaos på grunn av … alle de forskjellige systemene som sykepleierne og helsefagarbeiderne 

måtte gjennom for å få notert på alle mulige papirer og gått gjennom … mhm … for det var 

veldig hektisk den perioden jeg var … og jeg føler at … det bidro en del til det kaoset … 

mhm … mye òg … ikke at det bare var få sykepleiere, men også … systemet … som var på 

avdelinga …» 

4.4.3 Arbeidsmiljø og samarbeid 

Arbeidsmiljø og samarbeid er et av de aller viktigste områder for siste års sykepleierstudenter 

når det gjelder vurderinger av en framtidig arbeidsplass på sykehjem etter avsluttet utdanning. 

I løpet av sine praksisperioder har studentene observert godt og dårlig arbeidsmiljø både på 

sykehjem og sykehus, så dette kan ikke være et særegent fenomen for sykehjem, mener 

informantene.  

Det er ikke alltid mulig å innhente informasjon om framtidig arbeidsplass, men deltagerne i 

studien innrømmer at arbeidsmiljø har veldig mye å si ikke bare for rekrutteringen av nye 

ansatte, men også om man blir værende i jobben. Som snart utdannede sykepleiere har de 

fleste sykepleierstudenter allerede gjort seg noen tanker om hvor de ønsker å begynne sin 

karriere. Noen har utarbeidet strategier for å finne ut om en avdeling kan være noe for dem ut 

ifra enkelte kriterier de har satt opp. De forsøker å innhente informasjon angående ansatte på 
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den konkrete avdelingen, det vil si om arbeidstakere har tendens til å jobbe på samme 

avdeling i mange år eller om det kan observeres «gjennomtrekk». Ser de at mange ansatte 

slutter etter en viss periode eller blir langtidssykemeldte, tolker de dette som avdeling med et 

dårlig arbeidsmiljø. Fordelen med å ha ulike praksisperioder på forskjellige 

sykehjemsavdelinger kan være også at studentene får en unik mulighet til å observere 

arbeidsmiljøet og ta en avgjørelse som ikke er basert kun på rykter og synsing, mener de.  

Siste års sykepleierstudenter søker en arbeidsplass der man ideelt sett har et godt arbeidsmiljø 

og et samarbeidsmønster som inspirerer til kreative, men faglig forsvarlige løsninger. De 

ønsker å videreutvikle seg som sykepleiere og å føle seg trygge på grunn av samarbeidet med 

ansatte, ikke være engstelige for hvem de kommer til å jobbe sammen med eller hvordan noen 

vil reagere når sykepleieren må prioritere andre gjøremål enn, for eksempel arbeid på 

kjøkkenet eller skyllerommet. Studentene mener at mange samarbeidskonflikter på sykehjem 

skapes unaturlig grunnet forventningen om at alt skal gjøres av absolutt alle ansatte. Isteden 

ønsker informantene å ha en synlig og faglig sterk leder som er både i stand til å inspirere 

arbeidstakere til innovasjon, er interessert i ansattes faglige meninger og klarer å veilede dem 

når noen trenger det.  

Selv om alle informantene ønsker å videreutvikle seg som sykepleiere og bidra faglig med det 

de kan, mener de at det er like viktig å trives på arbeidsplassen som å yte en faglig forsvarlig 

sykepleie i samarbeid med andre ansatte. Det er denne kombinasjonen informantene søker på 

en sykehjemsavdeling hvis de skal vurdere den som en framtidig arbeidsplass. De ønsker å 

opptre som profesjonelle yrkesutøvere, men er usikre på om de kan takle utfordringer knyttet 

til arbeidsmiljø og samarbeid på sykehjem. Mange mener at de som snart nyutdannede 

sykepleiere er avhengige av et godt arbeidsmiljø og samarbeidsmønster blant alle ansatte:  

«… da ville jeg ha jobbet på et sykehjem … med tungt stell … med godt miljø … enn med 

prosedyrer på et sykehus, uansett hvor kult jeg synes prosedyrer er, men … jeg takler ikke et 

dårlig miljø …» 
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4.5 Arbeidsforhold 

4.5.1 Ansettelsesforhold 

Ansettelsesforhold er et område som siste års sykepleierstudenter vurderer med tanke på 

første arbeidssted etter avsluttet utdanning. Nesten alle informanter forteller at de har 

utarbeidet en liste med kriterier de søker på en arbeidsplass før studentene bestemmer seg for 

å sende inn sine søknader. Som regel er det ikke bare en spesifikk rutine på avdelingen de ser 

etter, men gjerne en kombinasjon av forhold som er viktige for dem som snart nyutdannede 

sykepleiere og for å kunne trives i jobben. Deltagerne i studien gir uttrykk for at det kan være 

nesten umulig å få en 100 % stilling, men de ønsker i hvert fall så stor stilling som mulig. De 

mener at små stillinger på sykehjem virker lite attraktivt, selv om arbeidsgiver kan ha et annet 

syn på dette. Er man ung og i etableringsfasen med familie og små barn, er det uaktuelt å ha 

kun 20% stilling, noe mange sykehjem tilbyr. Flere sykepleierstudenter mener at det kan være 

lettere å få en større stilling i kommunen enn på sykehus, det kan føre til at de baserer sine 

valg på dette.  

Andre studenter er interesserte i type skift, det vil si om de må jobbe natt eller rundturnus og 

lignende. Informantene med små barn ønsker å finne en arbeidsplass nærmest mulig deres 

bosted for å kunne organisere privatlivet rundt det, de kan ikke tenke seg å bruke mye tid på 

kjøring til og fra arbeid. Flere av informantene har jobbet på sykehjem ved siden av studiene, 

så de har allerede gjort avtaler om å fortsette på samme sted, men som sykepleier. Noen av 

dem ønsker å bli ansatt to steder, valget er både sykehjem og hjemmesykepleien, og dette 

velger de for å få mer varierte oppgaver. Siste års sykepleierstudenter som bor utenfor store 

byer, velger å søke seg til sykehjem fordi det er dette bosettelseskommunen har å tilby når det 

gjelder arbeidssteder. De som har gjort avtaler med sin kommune om å fortsette å jobbe i 

nærområdet i et bestemt antall år, ønsker å bytte i hvert fall sykehjemsavdeling da det å gå 

over til en annen profesjonell rolle virker utfordrende for dem.  

Selv om alle er enige i at underbemanning kan være en av de mest avgjørende faktorene for å 

søke seg til et annet sted enn sykehjem, mener studentene samtidig at man behøver ikke 

nødvendigvis å stole på rykter om dårlig sykepleierdekning fordi det kan vise seg å bare være 

nettopp det – rykter: 
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«… man må jo undersøke lite granne hvordan det er på den plassen … kan ikke bare tenke at 

… sykehjem er for dårlig bemanna, da vil jeg ikke … men det er … liksom … det inntrykket … 

man sitter med i alle fall da at det er sånn overalt …» 

Det er også flere studenter som er mest opptatt av å få en jobb i det hele tatt. De innrømmer at 

det hadde vært like greit å begynne på sykehjem, som på sykehus. Valget er avhengig av 

hvem som svarer først på søknaden. Siden noen virksomhetsledere på sykehjem kan ha 

tendens til å vente lenge før de svarer på søknader, vil det selvfølgelig føre til at disse 

sykepleierstudentene kommer til å velge arbeid på sykehus. Noen av informantene velger å 

avvente med arbeidssøknader fordi de er etablert og derfor er de ikke avhengig av å ta imot 

den første jobben de får. De ønsker heller å bruke god tid på å identifisere de forholdene som 

er svært viktige for dem å ha på en arbeidsplass før de bestemmer seg for å søke seg til et 

sted.  

4.5.2 Arbeidsforhold 

Arbeidsforhold er en av de faktorene som kan påvirke sykepleierstudenters valg av 

arbeidssted som nyutdannet sykepleier. Flere informanter er opptatt av det fysiske 

arbeidsmiljø og tilrettelegging for pasientene. I tillegg, ønsker de ikke å søke seg til en «tung 

pleieavdeling» for å ikke ødelegge sin helse. Selv om noen mener at omgivelser på et 

gammelt sykehjem kan virke nesten romantisk på et vis og kan minne ansatte om tradisjoner 

fra en annen generasjon, ønsker de fleste informantene å arbeide på et nyere sykehjem med 

mange fasiliteter: 

«… det frister jo å mye mer å søke … på en plass som er litt sånn … landlige omgivelser … 

(ler) … litt mere sånn … uteområder og … at du har litt muligheter da … at du ikke blir 

sittende i sjette etasje liksom …» 

Dette velger de grunnet tilgjengelighet for pasientene og ansatte, det vil si nymalte vegger, 

mer plass til utstyr og større fokus på HMS (Helse, miljø og sikkerhet), som i sin tur kan lette 

både ansattes og pasienters hverdag, ifølge studentene. Dette innebærer også bedre 

brannrutiner og mulighet til å evakuere pasientene hvis det skulle være aktuelt. Alt dette kan 

virke attraktivt for siste års sykepleierstudenter, mener informantene.  
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5 Diskusjon 

Hensikten med denne studien har vært å utforske siste års sykepleierstudenters vurderinger av 

forhold som har betydning for om de vil søke stilling på sykehjem eller ikke etter avsluttet 

utdanning. Analyseprosessen resulterte i fem kategorier: utdanningsforhold, sykepleierrollen, 

muligheter for faglige utfordringer, institusjonsrelaterte forhold og arbeidsforhold. 

Informantene har snakket om forhold som kan ha direkte eller indirekte innvirkning på deres 

valg av første arbeidssted etter avsluttet utdanning. De har beskrevet faktorer som kan være 

avgjørende for å velge en sykehjemsavdeling som en arbeidsplass, for å kunne trives i jobben, 

bli værende i jobben og generelt vurdere sykehjem som et attraktivt arbeidssted.  

Funnene i min studie er i samsvar med tidligere forskning, men studien har også tilføyet ny 

kunnskap om siste års sykepleierstudenters vurderinger av sykehjem. Ingen av artiklene jeg 

har funnet viser samme kombinasjon av forhold som kan være av betydning for siste års 

sykepleierstudenters arbeidspreferanser etter avsluttet utdanning. Mange forskere diskuterer 

betydning av et godt læringsmiljø og praksiserfaringer (Andrews, 2005; Bergland og Lærum, 

1999; Bjørk, 2014; Brown, 2008; Carlson, 2014; Ganz, 2006; Kloster, 2007; Lamont, 2015; 

Lea, 2015; Robinson, 2008; Skaalvik 2011; Skaalvik, 2012;). Andre forfattere diskuterer 

innhold i oppgaver og ansvar (Bergland og Lærum, 1999; Stevens, 2011), innhold i 

studieprogram (Ganz, 2006; Gould, 2012; Happell, 1999; McCann, 2010; Koh, 2012), 

samarbeid (Brynildsen, 2014; Gidman, 2011) og arbeidsmiljø (Happell, 1999); dog ingen 

andre studier viser samme eller lignende kombinasjon, unntatt Fréchette (2013).  

Funnene i min studie viser at siste års sykepleierstudenter vurderer en bestemt kombinasjon 

av forhold, det at denne kombinasjonen er tilstede eller fravær av den kan være av betydning 

om de velger sykehjem som det første arbeidsplass eller ikke. Dette samsvarer også med 

tidligere forskning som viser at flere forhold bør være tilstede (både indre og eksterne 

motivasjonsfaktorer) for at den ansatte skal trives i arbeid og føle seg motivert til det 

(Herzberg 1997). Utdanningsforhold representerer en kombinasjon av både indre og eksterne 

forhold. Innhold i studieprogrammet handler om utvikling og kompetanseheving, to viktige 

indre motivasjonsfaktorer som de fleste arbeidstakere rangerer høyest (Herzberg, 1997). 

Læringsmiljø og praksiserfaringer handler om en kombinasjon av både indre og eksterne 

motivasjonsfaktorer. Et miljø blir generelt ansett som et eksternt forhold, noe som finnes 
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utenom en, men noe som kan samtidig påvirke ens motivasjon til arbeid (Herzberg, 1997). 

For å kunne trives i et læringsmiljø, er det også viktig at sykepleierstudenten opplever å bli 

sett. Informantene har sagt at de ønsker å bli sett som ressurs, det vil si det er svært viktig for 

dem at ansatte på praksisstedet eller arbeidsplassen anerkjenner dem (Herzberg, 1997), 

bekrefter at de er i stand til å oppnå konkrete profesjonelle mål. Dette samsvarer med tidligere 

forskning om motivasjon til arbeid: prestasjon og oppnåelse av mål kan føre til tilfredshet 

med jobben og utvikling av positive holdninger og innstilling til arbeid generelt (Herzberg, 

1997). Dessuten er forfremmelse og anerkjennelse en forutsetning for mange arbeidstakere for 

å kunne trives. Både prestasjon, oppnåelse av mål, forfremmelse og anerkjennelse 

representerer indre motivasjonsfaktorer, det vil si forhold som er av størst betydning i en 

arbeidssammenheng (Herzberg, 1997).  

Sykepleierrollen representerer indre motivasjonsfaktorer. Både sykepleieridentitet, oppgaver 

og ansvar handler om indre motivasjonskrefter. Utvikling av sykepleieridentitet, definisjon og 

innhold av sykepleieroppgaver og ansvar er knyttet til personlig og profesjonell utvikling og 

selvrealisering; opplevelse av tilstrekkelig nivå av disse kan påvirke individets valg eller bytte 

av arbeidsplass dersom individet mistrives (Herzberg, 1997).  

Muligheter for faglige utfordringer er knyttet til kompetanseheving og faglig utvikling, to 

indre motivasjonsfaktorer. Det at informantene vurderer disse som svært viktige forhold når 

det gjelder den første arbeidsplassen etter avsluttet utdanning, virker lite overraskende. Ifølge 

Herzberg og medarbeidere (1997), er utvikling generelt et av de mest sentrale indre forhold. 

Dette er også nært knyttet til muligheter for kreative løsninger i en arbeidskontekst og 

opplevelse av at den ansattes kompetanse er ettertraktet (Herzberg, 1997).  

Institusjonsrelaterte forhold representerer nesten utelukkende eksterne motivasjonsfaktorer 

(Herzberg, 1997). Bemanning, organisering av personalet, tilgang til oppdaterte faglige 

ressurser (aktuelle for arbeidsplassen systemer) og arbeidsmiljø er knyttet til eksterne 

faktorer, det vil si objektive aspekter ved jobben som den enkelte arbeidstaker alene kan gjøre 

veldig lite med (Herzberg, 1997). Samarbeid kan handle både om arbeidsmiljø generelt og 

forbedringsarbeid og muligheter for endring (utvikling), dette kan defineres som en 

kombinasjon av både indre og eksterne motivasjonsfaktorer (Herzberg, 1997).  
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Arbeidsforhold og ansettelsesforhold kan defineres som eksterne forhold. Dette gjelder både 

det fysiske arbeidsmiljø, arbeidssikkerhet og særegne avtaler (i form av ferieavtaler, 

lønnsøkning, stilling og lignende) (Herzberg, 1997).  

Det at informantene vurderer både indre og eksterne forhold, er lite overraskende. Ifølge 

tidligere forskning, søker de fleste arbeidstakere arbeidsplasser der ansatte er både fornøyde 

med eksterne forhold (for eksempel arbeidsmiljø, bemanning og arbeidsforhold) og er 

motiverte selv (indre forhold, for eksempel muligheter for utvikling, forfremmelse og 

anerkjennelse) (Herzberg, 1997). Siden en slik ideell kombinasjon kan være et sjeldent 

fenomen, forsøker studentene å rangere forhold som betyr for dem mest når det gjelder 

vurderinger av sykehjem som det første arbeidssted etter avsluttet utdanning.  

Det er viktig å påpeke at ingen av informantene har sagt at de aldri kunne tenke seg å arbeide 

på sykehjem, men heller at det er mange forhold som kan påvirke deres avgjørelser. Det er 

heller ingen som har sagt at de ikke ønsker å arbeide med eldre som en pasientgruppe i det 

hele tatt. Dette er i motsetning til tidligere forskning om sykepleierstudenters holdninger som 

viser at dette er en påvirkende årsak til å velge et annet arbeidssted enn sykehjem (Bergland 

og Lærum, 1999; Ganz, 2006; Happell, 1999; King, 2013; Koskinen, 2012; Neville, 2014; 

Stevens, 2011). Siden det finnes mye litteratur som viser at sykepleierstudenter hverken 

ønsker å arbeide på sykehjem eller er interessert i geriatri og eldre som en pasientgruppe, kan 

det være en grunn til å vurdere om det har skjedd en endring hos sykepleierstudenter og 

muligens i samfunnet generelt. En annen årsak til disse svarene kan være et gruppesyn som 

informantene har utviklet i løpet av fokusgruppeintervjuene, og at det har ikke nødvendigvis 

sammenheng med individuelle vurderinger av sykehjem (Krueger og Casey, 2015; Polit og 

Beck, 2012). 

Det er også viktig å påpeke at siste års sykepleierstudenter vurderer sykehjem ikke bare som 

studenter, men som neste generasjon arbeidstakere. De tenker mye på hva de ønsker av en 

framtidig arbeidsplass selv (indre forhold), og hva arbeidsplassen kan tilby dem i form av 

muligheter eller utfordringer i framtiden (eksterne forhold) (Herzberg, 1997). For å ta en 

avgjørelse om de velger sykehjem som sitt første arbeidsted etter avsluttet utdanning eller 

ikke, vurderer de ikke bare enkelte indre eller eksterne forhold, men en kombinasjon av disse. 

Fréchette og medarbeidere har tidligere kommet til lignende konklusjon (Fréchette, 2013). De 

beskriver flere forhold som kan være av betydning for sykepleierstudenter i en 
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rekrutteringssammenheng og har kalt disse for arbeidstype, direkte og indirekte 

kompensasjon, arbeidsmerke og kvalitet (Fréchette, 2013). Det er samsvar mellom denne 

studien og min når det gjelder viktighet av utfordringer og muligheter for kompetanseheving, 

arbeidsmiljø og innhold i arbeidsoppgaver (Fréchette, 2013). Informanter i min studie snakker 

lite om turnusordninger og kompensasjon; kvalitet blir definert implisitt som et overordnet 

mål i all sykepleie de utøver og ikke er nødvendigvis som et konkret forhold som er 

avgjørende når de velger sykehjem som det første arbeidssted eller ikke -  ulikt det Fréchette 

og medarbeidere har konkludert med (2013).  Disse resultatene kan selvfølgelig også tyde på 

ulikheter når det gjelder kulturelle kontekster.  

Det er viktig å påpeke at siste års sykepleierstudenters vurderinger av forhold ved sykehjem er 

nært knyttet til deres ønske om å velge sykehjem som det første arbeidssted eller ikke; dette 

bruker informantene som to synonyme begreper. Dette er grunnen til at diskusjonen 

omhandler både vurderinger av aktuelle forhold, og siste års sykepleierstudenters ønsker om å 

søke seg til sykehjem eller ikke.  

5.1 Utdanningsforhold 

Informantene vurderer utdanningsforhold som viktig forhold for deres arbeidspreferanser etter 

endt utdanning. Innhold i studieprogrammet, læringsmiljø og praksiserfaringer kan påvirke 

deres valg av det første arbeidssted. Det finnes lite tidligere forskning angående arbeidskrav 

og tilpasning av emneplaner studenters læringsbehov, men enkelte forskere anbefaler ikke å 

ha kliniske studier i sykehjem i løpet av første studieår grunnet studentenes manglende evne 

til å identifisere egne læringsmuligheter (Kloster, 2007). Det at studentene er uenige angående 

plassering og varighet av praksisperioder i sykehjem, kan også tyde på at dette gjelder mange 

ulike personligheter med individuelle behov (Herzberg, 1997). Studentenes forventninger i 

forhold til utdanningsforhold kan i tillegg bety at alle individer (sykepleierstudenter) er i 

større eller mindre grad påvirket av sin bakgrunn, personlighet og kultur, og disse 

forventningene sier noe om studentenes personlige grunner til å velge å studere sykepleie i 

utgangspunktet (Ganz, 2006), dette er ikke nødvendigvis tegn på forhold som bør endres.   

Informantene er enige i at innholdet i undervisninger bør diskuteres og justeres tilsvarende 

samfunns- og rekrutteringsbehov. Informantenes ønske er å få mer informasjon om 
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arbeidshverdag på sykehjem, det de kan oppleve, og hvordan man kan samarbeide med andre 

faggrupper på en mest effektiv måte. Dette er i samsvar med tidligere forskning (Gidman, 

2011).  

Med tanke på rekruttering flere år etter studiestart, bør man arbeide med å endre måten 

hvordan sykehjem blir presentert. Det ses en sammenheng mellom et godt utarbeidet 

undervisningsprogram, positive opplevelser i løpet av praksisperioder, og 

sykepleierstudenters holdninger til sykehjem og eldre generelt. Denne kombinasjonen kan 

påvirke siste års sykepleierstudenters vurderinger av og ønske om å begynne sitt arbeidsliv på 

et sykehjem. Selv om tidligere forskning gir ikke et entydig svar om negative holdninger kan 

skyldes manglende ønske om å begynne sin arbeidskarriere på et sykehjem, viser enkelte 

studier at studentenes syn på sykehjem kan endres i både positiv og negativ retning etter 

undervisninger i klinisk og teoretisk geriatri (McCracken, 1995). Det er grunn til å anta at 

flere sykepleierstudenter kunne tenkt seg å arbeide med eldre hvis det hadde vært et mer 

positivt syn på eldreomsorg innen helsevesenet og blant selve ansatte også, i tillegg til 

samfunnet generelt. Informantene mener at utdanningspersonell selv er med på å ubevisst 

styrke samfunnsholdningen om at det kan være lite givende og kjedelig å jobbe på sykehjem 

grunnet en undertone lærere bruker når de snakker om sykehjem. En tidligere studie, 

anbefaler for eksempel, å introdusere eldreomsorg på en skånsom måte, det vil si lære 

studentene først å kommunisere med friske eldre før de eventuelt møter både kognitivt og 

fysisk pleietrengende eldre på et sykehjem (Gould, 2012). Studentene kan også trenge hjelp i 

forhold til overføring av gode holdninger til praksis, muligheter til å observere erfarne 

sykepleiere og hvordan man yter god omsorg (Kloster, 2007). Har studenter i tillegg mulighet 

til å møte friske eldre eventuelt før kliniske studier i sykehjem, kan dette ha en positiv 

innvirkning på studentenes holdninger og videre - på rekrutteringsprosessen (Bergland og 

Lærum, 1999; Happell, 1999; Koh, 2012; Neville, 2014).  

Generelt vurderer deltagerne i denne studien læringsmiljø som et viktig forhold for deres valg 

av framtidens arbeidsplass fordi praksisperioder kan være årsak til mye stress og usikkerhet 

hos studentene (Kloster, 2007; Robinson, 2008). Begynner sykepleierstudenter på en 

praksisperiode uten nødvendige kunnskaper om eldre, kan dette bidra til at siste års 

sykepleierstudenter endrer sine arbeidspreferanser. Det kan ha sammenheng med kapasiteten 

til å mestre utfordringer på sykehjem og eldreomsorg generelt (Bergland og Lærum, 1999). 
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Litteratur bekrefter også at man bør satse på tett samarbeid mellom utdanningssteder og 

sykehjem (Brown, 2008; Brynildsen, 2014), forsøke å forbedre læringsmiljø med tanke på 

rekrutteringsprosesser i framtiden (Bjørk, 2014; Haron, 2013) og gjøre dette også ved hjelp av 

dyktige veiledere/kontaktsykepleiere (Andrews, 2005). Studentene er en ressurs, og de ønsker 

å bli sett på som det, de ønsker å bli møtt med respekt og interesse. Tidligere forskning 

bekrefter at sykepleierstudenter kan være lite interessert i å jobbe i eldreomsorg hvis de har 

observert at pasienter eller ansatte har blitt uverdig behandlet (Ganz, 2006). Isteden ønsker de 

å bli inspirert, for eksempel av positive rollemodeller ute i praksis eller 

undervisningspersonell. Dette er interessant da tidligere studier både bekrefter dette (Bergland 

og Lærum, 1999), og samtidig viser at lærere har lite påvirkningskraft når det gjelder 

arbeidspreferanser (Ganz, 2006).  

Innhold i studieprogrammet gjelder en kombinasjon av både interne og eksterne forhold hos 

framtidens arbeidstakere, i dette tilfellet - neste generasjon sykepleiere. Mulige endringer og 

forbedringstiltak blir vurdert ut ifra deres indre motivasjonskrefter, det vil si interne forhold 

(Herzberg, 1997). Det er ikke overraskende at deltagerne i studien fokuserer mye på innhold i 

studieprogrammet og eventuelle endringer. Dette har sannsynligvis også sammenheng med 

ønske om oppnåelse av mål og prestasjon, dette er to interne forhold som betyr aller mest for 

alle individer i en studie- og arbeidssammenheng (Herzberg, 1997). Selv om studentene kan 

være uenige om hvilke konkrete arbeidskrav og innhold i studieprogrammet bør endres for at 

de kan bli tryggere på seg selv, kan det være snakk om personlige mål som de ønsker å oppnå 

ved å studere sykepleie og senere når det velger sitt første arbeidssted. Får studenter større 

frihet til å bestemme arbeidskravene de ønsker å oppnå i løpet av en praksisperiode på 

sykehjem for å øke sin profesjonell trygghet, er det tenkelig at flere vil velge sykehjem som 

en framtidig arbeidsplass etter endt utdanning. Grunnen til dette kan være opplevelsen av å 

lykkes, i tillegg til at oppgavene man utfører gir bekreftelse på at man innehar nødvendig 

kunnskap (Herzberg, 1997). 

5.2 Sykepleierrollen 

Alle informanter sier seg enig i at de gruer seg til den nye rollen – de er usikre om de innehar 

nok kunnskap tilsvarende det kompetansenivået den nye arbeidsplassen krever. Deres 

trygghetsfølelse kan definere valg av arbeidsplass etter endt utdanning. Deltagernes 
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hovedfokus i siste sykehjemspraksis bør være å videreutvikle sin sykepleieridentitet, som kan 

innebære å løse problematiske situasjoner relaterte til samarbeid og kommunikasjon, i tillegg 

til pasientrelaterte oppgaver. Det er slik siste års sykepleierstudenter definerer 

sykepleieridentitet. Målet med dette er å framstå som modne og faglig sterke, samt trygge på 

seg selv profesjonsutøvere, men dette er vanligvis ikke tilfellet når det nærmer seg dagen når 

de kan kalle seg for ferdig utdannede sykepleiere. De ønsker at det blir bedre tilrettelagt for 

dem å kunne ha tid til å «finne seg selv», i hvert fall når det gjelder siste sykehjemspraksis. 

Dette betyr at de stiller seg positivt til oppgaver som kan lette overgangen fra å være student 

til en profesjonsutøver. Blir det gjort, vil flere velge sykehjem som sin første arbeidsplass når 

de er ferdig utdannede sykepleiere, mener informantene.  

Det kan være problematisk å kunne garantere at alle siste års sykepleierstudenter får nok tid 

til å utvikle ferdig sin sykepleieridentitet og føle seg trygge som snart nyutdannede 

sykepleiere. Derfor kunne det være aktuelt å innføre rekrutteringsprogrammer for 

nyutdannede sykepleiere. Tidligere forskning viser at enkelte sykehus og sykehjem i andre 

land (Canada, USA og Australia) har analysert sine rekrutteringsstrategier og hatt ekstra fokus 

på faktorer som kan være viktige for sykepleiere (Puntil, 2005; Specht, 2005). Flere 

institusjoner har valgt å innføre rekrutteringsprogrammer, for eksempel ved å ha ekstra 

interesse i nyansatte eller sykepleierstudenter som har gitt uttrykk for engasjement innenfor et 

bestemt fagområde. Et slikt tilbud kan innebære 1,5- 3 års opplæringsprogram med en 

kontaktsykepleier som veileder, gjentatte møter med involverte ansatte og ledere, og en svært 

detaljert læringsplan. Dette kan ha en positiv innvirkning på antall arbeidssøkere (Puntil, 

2005; Specht, 2005). Det kan også være aktuelt for enkelte nyutdannede sykepleiere å delta i 

et opplæringsprogram som tilbyr dem hjelp angående administrative oppgaver, samt utvikle 

en følelse av tilhørighet, slik det har blitt gjort i andre land (Puntil, 2005; Robinson, 2007).  

Kombinasjon av den nye rollen og definisjon av oppgaver og ansvar på sykehjem er de 

forholdene som virker minst tiltrekkende for siste års sykepleierstudenter. De er smertelig klar 

over at sykepleieransvar ikke kan velges bort og er definert av statlige myndigheter, i tillegg 

til at antall oppgaver som må gjøres i løpet av en arbeidsdag har tendens til stadig økning i 

kommunal sektor (Vike, 2004). Sykepleieroppgaver på sykehjem assosieres ofte med lavere 

status og til tider unødvendig tidsforbruk (Vike, 2004). Instrumentelle ferdigheter forbindes 

med «rene» sykepleieroppgaver, som kun denne faggruppen er kvalifisert til å utføre. Det er 
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et kjent fenomen at sykepleierstudenter ikke ønsker å jobbe med eldre og på sykehjem 

grunnet negative arbeidsutfordringer og få høyteknologiske arbeidsoppgaver, spesielt når 

mange pasienter har demens. Dette område blir vurdert av sykepleierstudenter som 

«deprimerende» og til tider «kjedelig» og «meningsløst», i tillegg til belastende arbeidsmiljø, 

både fysisk og mentalt (Kloster, 2007). Den type arbeid kan føre til opplevelse av å ikke 

strekke til spesielt når mange sykehjemsavdelinger allerede sliter med underbemanning og 

ikke tilstrekkelig effektiv arbeidsfordeling, samt stort antall ansatte som er ufaglærte. Generelt 

viser funnene i min studie at sykepleierstudenter enten ønsker å ha fokus på instrumentelle 

ferdigheter eller så setter de helhet og livskvalitet som det høyeste mål for deres arbeid. 

Tidligere studier bekrefter også at sykepleierstudenter har tendens til å velge en arbeidsplass 

(sykehus) med mange muligheter på å trene på nye prosedyrer da det tekniske assosierer de 

med alt sykepleie er, i tillegg til at sykepleierstudenter kan ha tendens til å skille mellom 

sykepleier- og sykepleieoppgaver (Bergland og Lærum, 1999; Fagerberg, 2000; Gould, 2012; 

Happell, 1999; Stevens, 1995; Stevens, 2011). Det samme gjelder også vurdering av 

Samhandlingsreformen som en påvirkende faktor. For noen betyr dette at sykehjem 

automatisk blir betraktet som en attraktiv arbeidsplass grunnet tilgang til flere instrumentelle 

oppgaver, mens andre mener at reformen medfører mer ansvar og oppgaver som ingen ansatte 

har kapasitet til (Vike, 2004). Definering av oppgaver en sykepleier skal utføre er svært viktig 

for siste års sykepleierstudenter og sannsynligvis også nyutdannede sykepleiere, det viser en 

tidligere studie med fokus på rekruttering (Fréchette, 2013).  

Dessuten bør dette også sees i en større sammenheng: det hvilke sykepleieroppgaver 

studentene setter pris på, er sannsynligvis også knyttet til deres opprinnelige 

arbeidspreferanser, for eksempel om de har valgt å studere sykepleie kun på grunn av et sterkt 

ønske om å ta videreutdanning så fort det lar seg gjøre. Disse studentene er som regel lite 

interessert i pasientsentrert sykepleie, og dette påvirker følgelig deres valg av første 

arbeidssted etter endt utdanning, som er ofte sykehus (Rognstad, 2004). Det betyr at deres 

valg av arbeidssted og vurdering av dette har ikke nødvendigvis har noe med sykehjem eller 

eldre å gjøre. Studenter som er ikke redde for å «møte seg selv» og knytte tett kontakt med 

pasienter vil sannsynligvis velge sykehjem som det første arbeidssted, der man kan bli godt 

kjent både med beboere eller pårørende over lang tid, andre sykepleierstudenter kan ha 

tendens til å velge en sykehusavdeling der pasienter kan være innlagt i svært korte perioder 

(Kloster, 2007). 
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Mange siste års sykepleierstudenter prioriterer arbeidsplasser med mulighet for mange 

instrumentelle ferdigheter og forbinder sykepleieroppgaver med dette, ønsker ingen av 

studentene om å fjerne stell og grunnleggende behov fra listen av oppgaver en sykepleier bør 

ha oversikt over og kunne utføre til tider selv. Det er også interessant at enkelte deltagere 

mener det motsatte enn det tidligere forskning antyder (Berglang og Lærum, 1999; Stevens, 

2011): oppgaver og ansvar skremmer dem ikke, de mener at sykehjem kan være et «mykere» 

start sammenliknet med sykehus. Det er mulig at denne gruppen siste års sykepleierstudenter 

velger sykehjem på grunn av sitt ønske om å ha større beslutningsmyndighet, som tidligere 

forskning antyder (Bergland og Lærum, 1999).  

Hvor trygge siste års sykepleierstudenter føler seg når det gjelder den nye rollen (sykepleier), 

kan avgjøre om de synes innhold av oppgavene på en sykehjemsavdeling innebærer 

overveldende mange og komplekse problemstillinger, eller motsatt - om de vurderer det som 

en tiltrekkende og positiv faktor. Arbeidsoppgaver er et svært viktig område for alle individer 

da arbeidet i seg selv (innholdet) kan motivere dem til å gjøre en bedre jobb og på denne 

måten være en kilde til tilfredshet. Dessuten er det viktig å påpeke at disse oppgavene bør gi 

mening (Herzberg, 1997). Dette er kanskje årsaken til at sykepleierstudenter har tendens til å 

assosiere enkelte prosedyrer med alt det sykepleien innebærer, det gir mening for dem. I 

tillegg, fungerer alle institusjoner som en læringsarena for individer (Herzberg, 1997), det er 

et symbol på utvikling framover.  

Det at studentene er uenige om arbeid på sykehjem innebærer mye sykepleieransvar, kan bety 

at enkelte forbinder ansvar med selvstendighet (positive emosjoner). Ved å ha mange 

gjøremål opplever de en viss kontroll over det som skal gjøres i løpet av en arbeidsdag, og at 

de har nok myndighet til å vurdere hvordan jobben skal gjøres (Herzberg, 1997). 

Arbeidsoppgaver, ansvar og måloppnåelse (interne forhold) er nært knyttet til langtidsutsikter, 

og langtidsmål er nesten alltid svært viktig for arbeidstakere (Herzberg, 1997).  

5.3 Muligheter for faglige utfordringer 

Alle informanter ønsker å arbeide på en avdeling der det er mye fokus på fagutvikling og 

kompetanseheving. Et godt fagmiljø kan være avgjørende for om de velger en 

sykehjemsavdeling. Dette er et miljø der man jobber aktivt med problemløsing og tenker 
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innovativt, gir muligheter til å oppdatere seg. Dette er i samsvar med tidligere forskning som 

viser at nyutdannede søker seg til arbeidssteder der man vet at det er mange positive 

utfordringer med høy grad av varierte arbeidsoppgaver, mye pasientkontakt og støtte (Ganz, 

2006).  Før informantene velger å søke seg til et bestemt arbeidssted, vurderer de hvilken 

sykehjemsavdeling som har lyst ut en stilling. Det gir mening at langtidsavdelinger vurderes 

som minst attraktive arbeidsplasser siden ansatte på slike avdelinger ofte sliter med satsing på 

oppdatering. Det er grunn til å tenke at enkelte sykepleierstudenter ikke tør begynne på en slik 

avdeling også grunnet Samhandlingsreformen og utviklingen den har medført i form av 

høyere krav til faglig kompetanse og generelt sykere pasienter.  

Studentene ser seg selv som en viktig ressurs og ønsker å bidra med oppdatert kunnskap, for 

eksempel det de har lært på høgskolen og i løpet av alle praksisperioder de har hatt (for 

eksempel bistå med innleggelse av perifert venekateter eller skyll av sentralt venekateter, og 

lignende). Problemet her kan være et dilemma studentene opplever: på den ene siden ønsker 

de å passe seg inn i det nye miljøet, men samtidig setter de veldig høyt alle muligheter til å 

forbedre faglige forhold på den nye arbeidsplassen og komme med endringer. Før deltagerne 

velger å søke seg til en sykehjemsavdeling, vurderer de hvor mange yngre og nyutdannede 

sykepleiere allerede jobber på avdelingen da dette blir assosiert med mindre motstand mot 

endringer og ønske til kompetanseheving. De ønsker å arbeide på en avdeling der man ikke 

prioriterer økonomiske mål på bekostning av tilstrekkelig kompetansenivå, dette er også i 

samsvar med tidligere forskning (Vike, 2004).  

Et av forhold som siste års sykepleierstudenter vurderer er om ledelsen har tilrettelagt for 

faglig oppdatering på den aktuelle arbeidsplassen (for eksempel, alle eller i hvert fall de fleste 

ansatte får mulighet til å delta på kurs), men det er interessant at deltagerne i studien er uenige 

i om sykehus kan tilby flere muligheter til utvikling enn sykehjem. Flere informanter mener at 

sykehjem generelt tilbyr like mange utviklingsmuligheter, men disse er ikke vist eller forklart 

eksplisitt ved hjelp av ansatte på sykehjem. På sykehjem kan en sykepleier møte alle 

pasientgrupper (på denne måten blir man ikke spesialist på kun ett organsystem,), 

eldreomsorg innebærer ofte veldig kompliserte problemstillinger som en sykepleier må lære å 

løse uten hjelp av tilgjengelige leger eller mange andre sykepleiere. En av forklaringene til 

dette kan være at sykehjem som et arbeidssted setter krav til sykepleiere (implisitt) om å være 
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modne nok som profesjonsutøvere til å se de spennende utviklings- og læringsmulighetene 

som skjuler seg bak imperfekte rutiner og systemer.  

Det er interessant at fagutvikling blir nevnt som et viktig forhold i studenters søken av 

framtidig arbeidsplass, men de snakker veldig lite om det. Man kan stille spørsmål ved 

årsaker til dette: er det fordi studentene har lite erfaring med deltagelse i forskningsprosjekter 

eller mener de at dette er lite relevant når de vurderer sykehjem som sitt første arbeidssted?  

Utfordringer og utvikling generelt er et av de aller viktigste interne forhold som kan motivere 

ansatte til å utføre en god jobb (Herzberg, 1997). Studentene snakker ikke kun om utvikling 

framover (det å oppnå sine personlige mål), men også om å delta i det faglige felleskapet og 

motivere andre ansatte til utvikling og kompetanseheving. De ønsker å bli sett 

(annerkjennelse), men også både å inspirere andre og hele tiden utfordre seg selv profesjonelt 

(utvikling både fram- og oppover). Dette er i samsvar med tidligere forskning innen arbeids- 

og karrierepsykologi (Herzberg, 1997).   

5.4 Institusjonsrelaterte forhold 

Institusjonsrelaterte forhold på sykehjem kan avgjøre om siste års sykepleierstudenter velger å 

søke seg dit eller ikke etter endt utdanning. Velger siste års sykepleierstudenter sykehjem som 

det første arbeidssted etter avsluttet utdanning, ønsker de å begynne på en avdeling som 

jobber systematisk med forbedring av tilgjengelige systemer og faglige ressurser.  

Grunnet Samhandlingsreformen har sykehjem fått flere muligheter til å behandle eldre enn 

tidligere, men største utfordringen på sykehjem er fremdeles bemanning (Vike, 2004). Når 

fokuset flyttes fra mål om å tenke på pasientens beste, og til budsjettmessige avgjørelser uten 

emosjoner involvert, kan det føre til at også nyutdannede som i utgangpunktet ønsket å jobbe i 

eldreomsorgen velger å søke seg til andre steder enn sykehjem fordi det kan oppleves som 

svært problematisk å takle slike avgjørelser (Vike, 2004). For siste års sykepleierstudenter er 

det viktig å begynne sitt arbeidsliv på en avdeling der interne rutiner er ikke påvirket av en 

overbevisning om at omsorgskvalitet er uavhengig av antall ansatte (Vike, 2004). 

Kvalitetssikring og tilgjengelige oppdaterte ressurser er et svært viktig forhold for 

informantene. Sliter en sykehjemsavdeling med lav bemanning, krevende oppgaver og mye 
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ansvar, i tillegg til å ha få sykepleiere og leger å rådføre seg med, vil den største kilden til ny 

kunnskap være tilgang til oppdaterte ressurser på nett. Har sykehjemmet ingen tilgang til slike 

ressurser eller faggrupper baserer sine valg på utdaterte versjoner, vil sannsynligvis den 

nyansatte velge et annet arbeidssted kort tid etter å ha blitt ansatt på avdelingen. Da har 

studentene ingen mulighet til å kvalitetssikre det utførte arbeid. Årsaken til dette kan være at 

siste års sykepleierstudenter og sannsynligvis også nyutdannede sykepleiere er redde for å 

gjøre feil, dette er i samsvar med tidligere forskning (Robinson, 2008).  De forstår at ikke alle 

sykehjem kan ha et imponerende stort årsbudsjett som man skulle ønske, men de mener at det 

er i hvert fall en forutsetning å ha utarbeidede effektive systemer og tilgang til ressurser på 

nett.  Jeg har ikke funnet tidligere forskning som sier noe om viktigheten av tilgang til 

oppdaterte faglige ressurser, så dette kan muligens være et nytt funn.  

Arbeidsmiljø og samarbeidskvalitet er et av de aller viktigste forhold for siste års 

sykepleierstudenter. Dette bekrefter også tidligere studier med fokus på rekruttering 

(Fréchette, 2013). Mange sykepleierstudenter kan føle seg usikre, og det er unødvendig å bli 

presset til å bli mer utrygg enn man allerede er. En indirekte forventning om at alle skal rekke 

og gjøre alt av oppgaver som finnes på avdelingen, i tillegg til en svært ineffektiv 

oppgavefordeling, er lite attraktivt. Som det ble nevnt tidligere, vurderer informantene 

muligheter til å aktivt delta i innovasjonsarbeidet på arbeidsplassen og motivere andre ansatte 

til bedre samarbeid, som i sin tur kan generelt forbedre arbeidsforhold på avdelingen. 

Tidligere forskning bekrefter også at arbeidstakere har tendens til å akseptere store 

systemendringer lettere når ansatte får mulighet til å delta i planlegging og utarbeidelse av 

avdelingens rutiner, så dette burde ledere stille seg positivt til (Herzberg, 1997). Informantene 

søker arbeid på en avdeling med gode samarbeidsrutiner og kommunikasjon, der det er rom 

for delegering og endring av den opprinnelige dagsplanen. Dette er i samsvar med tidligere 

forskning som viser at 72 -85% av studenter ønsker å søke seg til et arbeidssted der man 

opplever et godt tverrfaglig samarbeid og godt arbeidsmiljø (Fréchette, 2013; Gidman, 2011). 

Det er også viktig å påpeke at sykepleierstudenters opplevelse av trivsel er avhengig av deres 

plassering innen arbeidsmiljøet (miljø som et hierarki), graden av opplevelse av tilknytning er 

også av betydning (Herzberg, 1997).  

For at sykehjem skal virke mer attraktivt som en framtidig arbeidsplass for siste års 

sykepleierstudenter, kan det være aktuelt ha økt fokus på effektivisering av måten ansatte 
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delegerer oppgaver til andre ansatte på: ikke ha rutiner som er basert på uskrevne regler og å 

minimisere muligheter til misforståelser, som i sin tur kan føre til medisineringsfeil eller til og 

med pasientskade.  Det at sykehjem etter deres mening satser for lite på arbeid med 

kvalitetssikring og oppdatering av tilgjengelige faglige ressurser, kan være en av årsakene til 

at nyutdannede sykepleiere søker seg til sykehus. Dette kan ha sammenheng med mange 

sykepleierstudenters opplevelser av at de forsøker å tenke pasientens beste, men samtidig blir 

de også påvirket av maktkamper blant ulike faggrupper (Vike, 2004). Det er viktig å definere 

hva den enkelte studenten mener med et godt arbeidsmiljø fordi det å ikke være misfornøyd 

med et miljø betyr ikke automatisk at man er fornøyd med samme miljøet, det viser kun 

fravær av enkelte negative faktorer (Herzberg, 1997).  

Institusjonsrelaterte forhold gjelder hygienefaktorer hos individer, og det betyr at veldig få 

sykepleierstudenter og ansatte generelt vil i utgangspunktet være fornøyde med alle eksterne 

områder på arbeidsplassen, dette er kontekstavhengig og fører sjeldent til trivsel (Herzberg, 

1997). Institusjonsrelaterte forhold er også nært knyttet til ledelsens rolle da mange av de 

faktorer som påvirker ansattes hverdag vil være basert på lederens visjon og langtidsmål for 

avdelingen (Herzberg, 1997). Når en avdelingsleder viser at han/hun ser ansatte som enkelte 

individer og ikke en anonym masse som kan bidra til med innsparing, vil sannsynligvis både 

sykepleierstudenter i løpet av studietiden og senere som arbeidstakere oppleve at de blir sett 

(annerkjennelse) (Herzberg, 1997). Det sentrale spørsmålet er å finne ut hva potensielle 

ansatte ønsker av sine arbeidsplasser, og hvilke behov de har som arbeidstakere. Det kan virke 

logisk at ledelse på sykehjem bør konsentrere seg om å tilfredsstille ansattes eksterne og 

interne behov, men samtidig kan denne oppgaven vanskeliggjøres ved at alle individer er 

ulike og derfor kan forventninger og krav hos den enkelte være kontekstavhengig (Herzberg, 

1997). Det er svært viktig at også arbeidsplassens kontekst tas i betraktning, og at man 

konsentrerer seg ikke kun om motivasjon som sådan (Latham, 2007). Har ledelsen på et 

sykehjem ikke mulighet til å påvirke eksterne forhold, bør de velge å ha fokus på, for 

eksempel godkjenning av et visst nivå kreativitet hos ansatte, det bekrefter tidligere forskning 

(Herzberg, 1997). På denne måten kan siste års sykepleierstudenter oppleve at de har hatt en 

god praksisperiode, men dette kan også indirekte motivere studentene om å søke seg til 

avdelingen som nyutdannede sykepleiere.  
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5.5 Arbeidsforhold 

Siste års sykepleierstudenter stiller flere krav når de vurderer arbeids - og ansettelsesforhold. 

Om de får tilfredsstilt alle eller enkelte av kravene vil sannsynligvis ikke påvirke deres trivsel, 

selv om de snakker om en kombinasjon av forhold som er ønskelig på ansettelsestidspunktet 

(Herzberg, 1997). Det er interessant at informantene nevner geografisk avstand som et viktig 

forhold. Dette hverken bekrefter eller avkrefter tidligere forskning, da litteratur gir ikke et 

entydig svar (Fréchette, 2013; Kloster, 2007). 

Arbeidsforhold og det fysiske miljøet er et av eksterne forhold (hygienefaktorer) som påvirkes 

av en ytre kontekst (Herzberg, 1997). Det er viktig å påpeke at det å være fornøyd eller 

misfornøyd med sin jobb er ikke to motsetninger, men heller to sider av samme sak; det 

motsatte av å være misfornøyd er ikke å være fornøyd, men heller å ikke være misfornøyd 

(Latham, 2007).  For at arbeidet skal gi noen mening og at siste års sykepleierstudenter skal 

oppleve at de har søkt seg til en attraktiv arbeidsplass, bør man i tillegg ha økt fokus på selve 

jobben (innhold), ansvar, annerkjennelse, oppnåelse av mål og muligheter for utvikling, det 

vil si interne forhold som kan motivere til arbeid (Herzberg, 1997; Latham, 2007). Dette er 

viktig fordi eksterne motivasjonsfaktorer alene kan ikke føre til trivsel og motivasjon til 

arbeid (Herzberg, 1997).  

5.6 Implikasjoner av studien 

Hensikten med studien har vært å utforske siste års sykepleierstudenters vurderinger av 

sykehjem som kan være av betydning for om de velger å søke seg til sykehjem eller ikke. Det 

var forventet at studentene vurderte utdanningsforhold da dette spiller en stor rolle i 

utviklingen av sykepleieridentitet. På denne måten har det også vært forventet at informantene 

vurderte aspekter ved sykepleierrollen.  

Selv om tidligere forskning viser at de fleste sykepleierstudenter ikke ønsker å arbeide på 

sykehjem og eller med eldre som pasientgruppe generelt (Bergland og Lærum, 1999; 

Happell,1998; Kloster, 2007), viser min studie at siste års sykepleierstudenter er positivt 

innstilt når det gjelder valg av sykehjem som et potensielt arbeidssted etter avsluttet 

utdanning. Ingen av mine informanter har sagt at de ikke ønsker å jobbe på sykehjem, men 

heller at det finnes et stort forbedringspotensial når det gjelder institusjonsrelaterte forhold 
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(for eksempel forhold som samarbeid og arbeidsmiljø). Dette er også nytt og kan muligens 

tyde på en endring. Dette tyder ikke bare på en endring blant sykepleierstudenter når det 

gjelder syn på eldreomsorg, men at det i tillegg kan være gjeldende i en større sammenheng, 

det vil si hvordan eldre blir omtalt i media og i samfunnet generelt. Samfunnsholdninger kan 

ha en innvirkning på studenters arbeidspreferanser (Bergland og Lærum, 1999; Neville, 

2014), så dette er i samsvar med tidligere forskning.  

Det er også interessant at studentene vurderer ikke bare ansettelsesforhold (for eksempel 

stillingsstørrelse), men også hvor godt tilrettelagt er arbeidsplassen når det gjelder det fysiske 

miljø (arbeidsforhold). Det var forventet at studentene vurderte muligheter for faglig utvikling 

og tilgang til oppdaterte faglige ressurser, men det er interessant at fagutvikling er et forhold 

som bli kun nevnt.  

Siste års sykepleierstudenter har vurdert forhold (både i ansettelses- og arbeidssammenheng) 

som kan påvirke deres arbeidspreferanser etter avsluttet utdanning.  Denne studien kan gi svar 

på hvilke enkelte forhold ved utdanningssystemet, praksissteder og sykehjem bør rettes 

oppmerksomhet på så at sykehjem kan oppfattes som et attraktivt arbeidssted for 

sykepleierstudenter og eventuelt nyutdannede sykepleiere.  

Et av de viktigste satsingsområdene bør være samarbeid mellom utdanningssteder og 

praksisplasser (sykehjem i denne sammenheng). Forståelsen av læringsutbytter og arbeidskrav 

kan variere sterkt fra student til student, men dette gjelder også kontaktsykepleiere som er 

ansatte på sykehjem. Fra den ene siden er det viktig å diskutere og avklare gjøremål 

sykepleierstudenter skal utføre i praksis og læringsutbytter de skal oppnå i løpet av 

praksisperioder i enda større grad enn det har blitt gjort fram til nå. Fra den andre siden er det 

også viktig å avklare forventninger knyttet til rolle som kontaktsykepleier. Det at enkelte 

kontaktsykepleiere sliter med sin rolle som veileder, kan bety at utdanningsinstitusjoner bør 

ha større fokus på undervisende funksjon og veiledning i løpet av alle studieår og mens man 

er student selv – for å kunne bli mer enn kontaktperson på praksisplassen, men også en dyktig 

veileder. For lite satsing på dette området kan tolkes som en av årsakene til mangelfull 

veiledning og støtte av studenter i deres læringsprosess under praksisperioder på sykehjem, 

som igjen i sin tur påvirker sykepleierstudenters opplevelser i praksis, danner et syn om 

sykehjem og har en innvirkning på deres ønske om å søke seg dit etter avsluttet utdanning. 

Dette bekrefter også tidligere forskning (Andrews, 2005; Bjørk, 2014; Ganz, 2006). 
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Generelt trenger sykepleierstudenter hjelp til å knytte teori til praksis i en større grad. Det bør 

åpnes mer for muligheter for å få større ansvar i løpet av første praksisperioden hvis studenten 

er moden for det (Gould, 2012). Det er viktig å tilrettelegge for at studentene kan ha tid til å 

lære mer om hele spekteret av sykepleiers oppgaver, vurderinger og begrunnelser som blir 

gjort underveis. Dette er i samsvar med tidligere forskning som anbefaler 

utdanningsinstitusjoner å blant annet ha mer fokus på akuttsykepleie i eldreomsorg og 

sykehjem, og kvalitetssikring og kompleksitet av problemstillinger, dette er spesielt aktuelt 

for siste års sykepleierstudenter (Gould, 2012). 

Kontaktsykepleieres rolle er å hjelpe studenter med å oppsøke lærerike situasjoner som kan 

føre til at sykepleierstudenter får tilstrekkelig trening på å løse problematiske situasjoner 

knyttet til samarbeid og kommunikasjon med andre faggrupper man møter på arbeidsplassen. 

Dette kan innebære nødvendighet for økt samarbeid mellom høgskolen og praksisplassen i 

enda større grad når det gjelder å frigjøre mer tid for kontaktsykepleiere til å veilede 

studenter, for eksempel ved å ha tid til å utføre refleksjonssamtaler med studenter og på denne 

måten ha større fokus på bevisstgjøring.  

Samtidig kan det være aktuelt å avklare læringsmuligheter på sykehjem i løpet av 

praksisforberedende dager på høgskolen i enda større grad, det vil si å ha hovedfokus på 

innholdet - det studentene kan møte i praksis. Istedenfor å få mye generell informasjon om 

praksisforløpet, er det viktig at undervisningspersonell snakker mer om aktuelle 

problemstillinger, situasjoner studentene kan oppleve i praksis, rollen som sykepleierstudent, 

pasientgrupper og samarbeid med faggrupper.  

Økt samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og sykehjem kan bety også kommunenes 

satsing på forbedring av forhold ved sykehjem som kan være av betydning for 

sykepleierstudenter når de skal vurdere å søke seg til sykehjem eller ikke etter avsluttet 

utdanning. I tillegg er det grunn til å vurdere muligheter for å gjøre langtidsavdelinger på 

sykehjem mer attraktive for siste års sykepleierstudenter ved å ha mer fokus på tilgang til 

oppdaterte fagressurser på nett og satsing på bedre fysisk miljø og tilrettelegging. På denne 

måten kunne man avverge en holdningsutvikling om langtidsavdelinger som «tunge 

pleieavdelinger».  
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Det er også grunn til å vurdere forbedring av rutiner ved ansettelse på sykehjem, for 

eksempel, utarbeide strikte retningslinjer og frister for svar på søknader. På denne måten kan 

siste års sykepleierstudenters syn på sykehjem og vurdering av det som et potensielt 

arbeidssted endres.  

5.7 Videre forskning 

Videre forskning er nødvendig for å avdekke flere forhold som kan påvirke siste års 

sykepleierstudenters valg av det første arbeidssted etter endt utdanning, spesielt med tanke på 

økende antall eldre og rekrutteringsutfordringer på sykehjem om flere år. Det kan være behov 

for mer forskning for å undersøke hvilke forhold som kan påvirke trivsel og ønske om å bli 

værende i jobben som ferdigutdannet sykepleier. Det er aktuelt å avdekke flere forhold med 

forbedringspotensial på sykehjem, teste ut eventuelle tiltak og forsøke å implementere disse 

tiltakene i praksis, spesielt med tanke på rekrutteringsbehov i nærmeste framtid grunnet 

økende eldre befolkning.   

Min studie viser at siste års sykepleierstudenter vurderer ikke bare enkelte forhold ved 

sykehjem, men også en kombinasjon av disse. Det er nødvendig å avdekke flere og andre 

kombinasjoner av indre og eksterne forhold som kan være av betydning for siste års 

sykepleierstudenters arbeidspreferanser etter avsluttet utdanning.  

Alle informanter i denne studien er kvinner. Det kan være behov for mer forskning når det 

gjelder vurderinger av sykehjem, gjort både av kvinnelige og mannlige siste års 

sykepleierstudenter.  

Videre forskning bør knyttes til sammenhengen mellom utdanningsforhold og siste års 

sykepleierstudenters arbeidspreferanser etter avsluttet utdanning. Det samme gjelder utvikling 

av sykepleieridentitet, evne til å identifisere læringsmuligheter i kommunale helsetjenester og 

vurdering av sykehjem som en eventuell arbeidsplass. Videre forskning er nødvendig når det 

gjelder mellomlederes rolle for utvikling av samarbeidsmønstre og arbeidskultur på sykehjem. 

Det bør også avdekkes forhold som kan påvirke samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og 

sykehjem, samt implementering av nyere kunnskap i praksis. 
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Det er også viktig å avdekke flere forhold som kan være av betydning når det gjelder siste års 

sykepleierstudenters vurderinger av sykehjem etter innføring av Samhandlingsreformen.  
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6 Konklusjon 

Studiens hensikt har vært å utforske siste års sykepleierstudenters vurderinger av forhold som 

kan være av betydning for om de vil søke stilling på sykehjem eller ikke etter avsluttet 

utdanning.  

Denne studien har et utforskende design med en kvalitativ tilnærming. Det ble utført 3 

fokusgruppeintervjuer med siste års sykepleierstudenter på en høgskole i Sør-Norge. 

Analyseprosessen resulterte i 5 kategorier: utdanningsforhold, sykepleierrollen, muligheter for 

faglige utfordringer, institusjonsrelaterte forhold og arbeidsforhold. 

En kategori er utdanningsforhold. Studentene vurderer innhold i studieprogrammet som et 

påvirkende forhold når det gjelder deres karrierepreferanser etter avsluttet utdanning.  De ser 

sammenheng mellom et godt læringsmiljø på praksissteder og et ønske om å velge sykehjem 

som det første arbeidssted. 

Neste kategori er sykepleierrollen som innebærer studentenes vurderinger av muligheter til å 

videreutvikle sykepleieridentitet. Oppgaver og ansvar på sykehjem er to svært viktige forhold. 

Studentene vurderer innhold i sykepleieroppgaver og hvordan disse er definert på 

arbeidsplassen, samt hvor mye ansvar de kommer til å ha som ferdig utdannede sykepleiere.  

Tredje kategori belyser muligheter for faglige utfordringer på en arbeidsplass. Siste års 

sykepleierstudenter søker en arbeidsplass med mye fokus på kompetanseheving og muligheter 

for faglig utvikling. Utvikling og endringer er viktig. Siste års sykepleierstudenter ser seg selv 

som en viktig ressurs for den arbeidsplassen de velger, og de ønsker å bidra til faglig utvikling 

og positive endringer.  

En viktig kategori er institusjonsrelaterte forhold. Dette innebærer bemanning og organisering 

av personalet. Lav grunnbemanning på sykehjem og manglende garantier på å ha andre 

sykepleiere i nærheten til å rådføre seg med gjør at dette vurderer siste års sykepleierstudenter 

som et av de aller minst tiltrekkende forhold på sykehjem. Studentene ønsker å begynne sine 

arbeidskarrierer på en arbeidsplass der de kan kvalitetssikre arbeidet de gjør, for eksempel ved 

hjelp av oppdaterte hjelperessurser på nett kvalitetssikre sitt arbeid. Arbeidsmiljø og 

samarbeid er også lite tiltrekkende forhold på sykehjem. Et godt arbeidsmiljø er av betydning 
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både når de vurderer å søke seg til sykehjem eller ikke, og for å bli værende i jobben. 

Studentene ønsker å jobbe en arbeidsplass med samarbeidsrutiner som inspirerer ansatte til å 

søke kreative, men faglig forsvarlige løsninger. 

Siste kategori er arbeidsforhold som innebærer både ansettelsesforhold og arbeidsforhold. 

Siste års sykepleierstudenter ønsker å begynne sine arbeidskarrierer på en arbeidsplass som 

tilbyr heltidsstillinger. Valg av arbeidsplass kan være avhengig av muligheter kommuner har 

å tilby. For noen kan dette innebære å få jobb i det hele tatt, uten å ha spesielle ønsker om å 

begynne enten på sykehjem eller sykehus. Alle siste års sykepleierstudenter er opptatt av 

fysisk arbeidsmiljø og tilrettelegging både for pasienter og ansatte.  
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Vedlegg I: Tilgang til forskningsfeltet 
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Vedlegg II: Intervjuguide 

 

Åpningsspørsmål 

✓ Kan dere si hva dere heter, og hvor dere har hatt kliniske studier (hvilke sykehus- og 

sykehjemsavdelinger) så langt? 

Innledende spørsmål 

✓ Hvilke erfaringer har dere fra kliniske studier i sykehjem? Hvordan påvirker dette 

valget av første arbeidsplass etter endt utdanning? 

✓ Nå som dere er i siste året av utdanning, har dere gjort noen tanker om hvor dere 

ønsker å søke arbeid etter endt utdanning? Evnt. hvilke tanker? 

Nøkkelspørsmål 

✓ Hva tenker dere om sykehjem som det første arbeidssted? 

✓ Hva er viktig når dere vurderer hvor dere skal søke den første sykepleierjobben? 

Hvilke faktorer påvirker dette valget? 

✓ Hvilke forhold er avgjørende når dere vurderer om å søke dere til sykehjem eller andre 

steder? 

✓ Hva gjør et sykehjem til et attraktivt arbeidssted? 

 

Oppsummeringsspørsmål 

✓ (Tar en kort oppsummering av det vi har snakket om) Er det en riktig/presis 

oppsummering? 

✓ Hvis dere skulle oppsummere det vi har snakket om, er det noe dere hadde forandret? 

✓ Er det andre ting vi burde ha snakket om, som vi ikke har belyst i dag? 

 

Oppfølgingsspørsmål 

✓ (Hvis ingenting av dette er nevnt i løpet av intervjuet) Hvilken betydning har 

opplæringstilbud, oppfølging, o.l. for siste års sykepleierstudenter med tanke på et 

potensielt arbeidssted på sykehjem? 

✓ (Hvis noe er nevnt) Vi har ikke snakket om ….  Hvilken betydning har … for dere?  

✓ Kan det være andre/flere forhold som kan påvirke deres valg om å søke arbeid på 

sykehjem etter endt utdanning? 

✓ (Hvis studentene har snakket om det, har jeg dette som et avsluttende spørsmål. Hvis 

ikke- oppfølgingsspørsmål). Hvilke forhold er mer avgjørende enn andre for at siste 

års sykepleierstudenter velger sykehjem? 
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Vedlegg III: Svaret fra NSD 
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Vedlegg IV: Informasjonsskrivet 

 Forespørsel om deltagelse i forskningsprosjektet 

«Siste års sykepleierstudenters vurdering av sykehjem som 

det første arbeidssted etter endt utdanning». 

Bakgrunn og formål 

Formålet med studien er å beskrive hvilke forhold som er viktige når siste års 

sykepleierstudenter vurderer om de skal velge arbeid på sykehjem eller ikke etter endt 

utdanning. Det er viktig å få mer kunnskap om hvordan siste års sykepleierstudenter vurderer 

det å arbeide på sykehjem, og hva de mener bidrar til at sykehjem er et attraktivt sted å søke 

seg til etter endt utdanning. Prosjektet er en mastergradsstudie ved Universitetet i Oslo, 

Avdeling for Sykepleievitenskap. 

 

Siste års sykepleierstudenter ble valgt fordi studentene har hatt kliniske studier både i 

sykehus, sykehjem og hjemmesykepleie. Det er sannsynlig at studentene har gjort seg noen 

tanker om hvor de ønsker å jobbe etter endt utdanning og hvorfor. 

 

Hva innebærer deltakelse i studien? 

Deltagelsen i studien innebærer å være med i et fokusgruppeintervju, dvs. en samtale i gruppe 

med ca.10 sykepleierstudenter. Fokusgruppeintervjuet vil vare ca.1-2 timer. Spørsmålene vil 

omhandle forhold som kan påvirke studenters valg av arbeidssted, og hvilke vurderinger siste 

års sykepleierstudenter gjør mht. å velge sykehjem eller ikke som første arbeidssted etter endt 

utdanning. Intervjuene blir tatt opp med diktafon.  

 

Hva skjer med informasjonen om deg?  

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Lydfilene vil bli lagret på en 

stasjonær pc ved Høgskolen i Telemark (på en sikker server) med eget brukernavn og 

passord. Kun student og veileder vil ha tilgang til datafilene.  

 

Datamaterialet skal anonymiseres. Deltagerne vil ikke kunne gjenkjennes i publikasjonen. 

 



91 

 

 

Prosjektet skal etter planen avsluttes 01.12.2016. Ved prosjektslutt slettes lydfilene, og 

datamaterialet anonymiseres. 

 

Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi 

noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert.  

 

Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til studien, ta kontakt med Ineta Deksne via e-

post: ineta.deksne@ hit. no, mob.97003317. Hovedveileder ved Universitet i Oslo, Avdeling 

for Sykepleievitenskap: Ådel Bergland. adel.bergland@medisin.uio.no, mob. 97129505.   

 

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig 

datatjeneste AS. 

 

 

 

 

 

Samtykke til deltakelse i studien 

 

 

Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta  
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
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