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Abstract

This dissertation is concerned with the learning of occupational identities in health 
care and medical services. The aim is to increase the knowledge of what characteri
zes occupational identities how these are learnt, and what potential driving forces 
exist that can contribute to the development of both occupational identities and 
health care activities.

Learning is seen as a continuous process of participation in everyday social prac
tices, in which occupational identities are formed, maintained and developed. Both 
occupational identities and social practices are context-bound. In order to shed light 
on the forming, maintaining and developing character of learning 1 have started from 
three different models; a social-interactionist, an institutional and a contextual.

The dissertation is based on case studies of three care units. A health-care centre, 
a medical clinic and an anaesthesia clinic. The study comprises two data-collection 
phases. The first phase includes interviews with personnel and management at the 
three care units. The second phase includes self-observation studies in the form of 
diaries kept by personnel at the medical and anaesthesia clinic.

It appears from the results that there are both similarities and differences between 
occupational groups and the activities in which they work. There also exist certain 
differences that have to do with the individuals’ experience, career paths and length 
of employment. On this basis, occupational identities can be analyzed on a occu
pational-related, an activity-related and an individual-related level. Learning can 
also from this point of view be seen as an interplay between those three levels.
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Förord

Denna avhandling kan ses som ett resultat av ett multikontextuellt 
möte där jag själv har varit deltagare. Även om det är jag som står 
som författare för avhandlingen, på gott och ont, är det många som 
har bidragit till denna avhandlings tillkomst.

Avhandlingen har finansierats genom två forskningsprojekt. 
Initialt finansierade Landstinget i Östergötland avhandlingen 
genom projektet: Strategier för kompetensutveckling inom hälso- 
och sjukvården. Projektet hade en referensgrupp ledd av Birgitta 
Larsson som till en början var till stor hjälp. Under de senaste åren 
har Rådet för arbetslivsforskning finansierat avhandlingsarbetet 
genom projektet: Yrkesroller, arbete och lärande inom hälso- och 
sjukvården.

Vid de tre vårenhetema har såväl ledning som personal spelat 
en stor roll. Tack för att ni tog er tid att svara på frågor och skriva 
dagböcker!

Då jag har varit verksam både vid Institutionen för pedagogik 
och psykologi (IPP) och vid Centrum för studier av människa, tek
nik och organisation (CMTO) vid Linköpings universitet vill jag 
tacka alla som under seminarier, kurser, raster och lärarmöten bi
dragit med idéer till avhandlingen.

Under avhandlingens framväxt har min handledare professor 
Per-Erik Ellström varit en god diskussionspartner. Med sitt engage
mang, sin känsla för struktur och sin noggrannhet har han bidragit 
till avhandlingens utveckling. Tack Per-Erik!

Arbetskamraterna i den arbetslivspedagogiska forskningsgrup
pen: Bo Davidson, Anna Fogelberg-Eriksson, Maria Gustavsson, 
Elenrik Kock, Liselott Lindström, Barbro Nilsson, Dan Rönnqvist 
och Per-Olof Svedin har haft stor betydelse både för avhandlingen 
och för mig privat. Till Dan och Maria riktar jag ett särskilt tack. Ni



har båda läst och kommenterat flera versioner av avhandlings- 
manuset. Dan introducerade mig en gång till hälso- och sjukvården. 
Vi samarbetade i det första projektet. Även om Dans och mina 
åsikter ofta har gått isär har jag alltid uppskattat vårt nära sam
arbete. Maria och jag har vänt och vridit på teorier om lärande. Vi 
har vidgat våra vyer genom att åka på konferenser för att sedan 
fortsätta att diskutera långt in på nätterna.

Under de år som jag har veckopendlat har jag haft flera lägen- 
hetskamrater. De har både bidragit med att ge mig perspektiv på 
avhandlingsskrivandet och förgyllt min tillvaro i ”den andra sta
den”.

Professor Kajsa Ellegård gav mig initialt kunskaper i tids
geografi och idéer om dagboksstudien. Yvonne de Martin deltog i 
genomförandet av intervjuerna vid en av vårdenheterna. Vid slut
seminariet granskade fil. dr. Anna-Liisa Närvänen manuset nog
grant. Alan McLean översatt sammanfattningen till engelska tack 
ska ni ha. Ett särskilt tack till Birgitta Larsén som har gjort ett jätte- 
bra jobb med att slutredigera manuset.

Slutligen går tankarna till min familj och mina nära vänner. Ni 
har alla fått stå ut med att jag inte har haft tid för er. Framförallt vill 
jag tacka min sambo Stefan Carlsson som har levt med en lägenhet 
full av pappershögar, även då jag själv inte varit hemma. Han har 
alltid stött mitt skrivande och mitt resande i hopp om att avhand
lingen ska bli färdig. Det är den nu!

Stockholm i augusti 1999

Camilla Thunborg



1. Inledning

Denna avhandling handlar om lärande av yrkesidentiteter inom häl- 
so- och sjukvården. Frågor om lärande i arbetslivet har under sena
re år fått allt större uppmärksamhet (se t.ex. Ellström, 1992; Enge- 
ström, 1993; Lave & Wenger, 1991; Löfberg, 1995). Detta dels då 
lärande ses som ett sätt att kontinuerligt utveckla innehåll och ar
betsmetoder inom företag och organisationer och på detta sätt bidra 
till kunskapssamhällets utveckling, dels då lärande i arbetslivet ses 
som ett sätt att utveckla människors kompetens och därmed deras 
resurser och möjligheter att påverka sina livsvillkor (Rubenson, 
1996).

Ofta diskuteras lärande av yrkesidentiteter i anslutning till hur 
utbildningssystem bidrar till aktörers introduktion till ett yrke (se 
t.ex. Becker m. fl., 1961). Detta är dock inte ett centralt fokus i 
denna avhandling. Avhandlingen utgår heller inte ifrån att lärande 
av yrkesidentiteter innebär en ”inskolning” av individer till ett på 
arbetsplatsen dominerande system av föreställningar, normer, vär
deringar och handlingsmönster.

Hur ska då lärande av yrkesidentiteter förstås? Lärande kan ses 
utifrån att föreställningar, normer, värderingar och handlings
mönster ständigt formas och omformas av aktörer i vardagen. 
Lärande antas då ske genom samspel mellan aktörer (med olika 
kunskaper, förmågor, värderingar och handlingsmönster) och mel
lan aktörer och kontext (t.ex. kulturella, fysiskt-materiella och soci
ala sammanhang). Hälso- och sjukvården, inklusive dess yrkes
grupper kan både ses utifrån reproduktion och förändring. Att foku
sera på lärande av yrkesidentiteter innebär således att både anpass
ning till och utveckling av yrkesidentiteter och verksamheter ställs i 
fokus inklusive vad som möjliggör och hindrar detta (jämför Ell
ström, 1996a; Engeström, 1987). Många perspektiv inom detta om-



råde innehåller ofta trots ett mer eller mindre uttalat aktörsperspek
tiv, en deterministisk tendens. Anpassningen till den givna förhärs
kande ordningen tar överhanden. Fokus sätts på reproduktion och 
stabilitet, snarare än på möjligheter till förändring av rådande för
hållanden. Att se lärande som betydelsefullt för att både reprodu
cera och/eller förändra yrkesidentiteter och praktiker är således ett 
centralt fokus.

Att studera lärande av yrkesidentiteter implicerar också andra 
frågor av intresse. En sådan fråga är hur individer och grupper i ut
bildning och vardagligt arbete formar föreställningar om vad de 
borde kunna, vara och göra. Detta får i sin tur effekter för vad de 
anser viktigt att lära och vilka strategier som de ser som viktiga för 
att lära och utvecklas. Sådana resonemang hänger i hög grad sam
man med lärande av yrkesidentiteter. Dessa föreställningar hänger 
också samman med yrkesgruppers professionella status, utifrån 
vilken kunskap som anses viktig och vilka yrkesgrupper som anses 
besitta denna kunskap. Josefsson, (1994) och Molander ( 1993) be
handlar relationen mellan teoretisk och praktisk kunskap i förhål
lande till utbildning och praktiskt arbete (jämför också Rolf, 1994). 
Dessa båda kunskapsformer är betydelsefulla för att förstå lärande i 
dagligt arbete, framförallt inom hälso- och sjukvården.

För att fördjupa diskussionen om yrkesidentiteters betydelse för 
såväl aktörers lärande som verksamheters och yrkens utveckling 
krävs en analys av det arbete som utförs i vardagen och aktörers fö
reställningar om både sitt arbete och sitt lärande. I det följande pre
senteras avhandlingens tema och syften närmare.

1.1 Syfte och frågeställningar
Syftet med denna avhandling är mot ovanstående bakgrund att öka 
kunskaperna om lärande av yrkesidentiteter inom hälso- och sjuk
vården. Detta syfte kan preciseras i tre frågeställningar enligt föl
jande:

1. Vad karaktäriserar läkares, sjuksköterskors och undersköterskors yrkes
identiteter som de kommer till uttryck i föreställningar, handlings- och
intcraktionsmönster, vid olika vårdenheter?

2. Hur lärs, dvs. formas, upprätthålls och utvecklas, dessa yrkesidentiteter?
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3. Vilka potentiella drivkrafter finns för att utveckla yrkesidentiteter och 
verksamheter?

Dessa frågeställningar kräver ett antal kommentarer. För det första 
behandlas lärande som formning, upprätthållande och utveckling av 
yrkesidentiteter (se vidare avsnitt 1.4). För det andra har dessa frå
geställningar studerats i form av fallstudier vid tre vårdenheter, en 
vårdcentral, en medicinklinik och en anestesiklinik. För det tredje 
behandlas yrkesidentiteter utifrån föreställningar, handlings- och 
interaktionsmönster. Föreställningar beskrivs utifrån samtliga tre 
vårdenheter. Handlings- och interaktionsmönster behandlas endast 
utifrån medicinkliniken och anestesikliniken (se vidare kapitel 4).

1.2 Begreppet yrkesidentitet
Begreppet yrkesidentitet försöker förena individers identitet med 
deras position eller yrke (Pingel & Robertsson, 1998; Robertsson & 
Pingel, 1996). En yrkesidentitet kan sägas vara en delaspekt av 
individens totala eller integrerade identitet som kan ses i relation 
till olika livsvärldar (Andersen, Illeris, Kjærsgaard, Larsen, Salling- 
Olesen & Ulriksen, 1994). Yrkesidentiteter kan också ses som kol
lektiva där det finns vissa gemensamma föreställningar, handlings- 
och interaktionsmönster hos aktörer inom samma yrke eller inom 
en viss verksamhet (Sahlin-Andersson, 1994a). Sahlin-Andersson 
(1994b) poängterar den sociala karaktären av yrkesidentiteter och 
definierar begreppet på följande sätt:

Identitet hänger samman med förväntningar och presentationer. Identi
teten formas av och formar förväntningarna på hur någon kommer att 
agera /.../ En persons identitet härleds ur referenser och relationer till 
andra. (Sahlin-Andersson, 1994b, s. 186-187)

Av ovanstående citat framgår att yrkesidentiteter är sociala identi
teter. De kan tolkas som en presentation i termer av hur aktörer 
talar om sig själva, men också i termer av hur de i olika situationer 
handlar. Tydligt tycks också vara att aktörers presentationer av sig 
själva alltid uttrycker en relation till andra aktörer. Sahlin-Anders
son ( 1997) skriver vidare:
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Identiteter finns med andra ord inte som något fast i grupper eller in
divider. De konstrueras och omkonstrueras fortlöpande i samspelet 
mellan individer och grupper samt i samspelet mellan grupper och 
dem de jämförs med. De konstrueras vidare i ljuset av i samhället 
spridda kategoriseringar och föreställningar. (Sahlin-Andersson, 1997, 
s. 226)

Utifrån citaten tycks det inte finnas några identiteter som är fri- 
kopplade från de sociala relationer och de sammanhang som de in
går i. Goffman (1959) skiljer mellan två typer av presentationer 
som aktörer ger uttryck för i interaktion med andra, ”expressions 
given” och ”expressions given off’. Med den förstnämnda avses 
verbala symboler och uttryck som aktörer ger för att presentera sig 
själv och som andra enkelt kan tolka och förstå eftersom de tas för 
givna. Denna typ av presentation definieras ofta som traditionell 
kommunikation. Den andra typen av presentationer omfattar istället 
handlingar som andra tolkar utifrån de föreställningar som de har 
om situationen i fråga. Dessa presentationer kan skilja sig ifrån 
dem som frambringas verbalt och har också med hur situationen 
iscensätts av aktörerna och hur aktörerna i detta iscensättande för
söker kontrollera och påverka tolkningen av den (se vidare Goff
man, 1959).

Hur ska då begreppet aktör förstås i detta sammanhang? Aktö
rer kan förstås och analyseras som individuella yrkesutövare men 
också som kollektiv yrkesgrupp i en eller över flera verksamheter. 
Man kan därför fråga sig hur individuella respektive generella yr
kesidentiteter är. I denna avhandling ses yrkesidentiteter både ut
ifrån ett individuellt och ett yrkesgruppsperspektiv inom och mel
lan olika vårdenheter. Begreppet yrkesidentitet som det kommer att 
användas i denna avhandling kan sammanfattas enligt följande:

Yrkesidentiteter är sociala identiteter. De antas komma till uttryck i 
hur aktörer presenterar sig i form av föreställningar, handlings- och in- 
teraktionsmönster. Dessa presentationer sker alltid i relation och med 
referens till andra aktörer.
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l. 3 Varför studera yrkesidentiteter?
Begreppet yrkesidentitet har alltmer hamnat i fokus inom sociolo
gisk, psykologisk och pedagogisk teoribildning (Du Gay, 1996; 
Lave & Wenger, 1991). Begreppet yrkesidentitet försöker över
brygga åtskillnaden mellan individ och omgivning, subjekt och ob
jekt. Intresset för att studera yrkesidentiteter kan förstås mot bak
grund av den debatt om människors yrkeskompetens där inte enbart 
kunskaper och färdigheter ses som betydelsefullt i arbetslivet utan 
också sociala, attitydmässiga och personlighetsrelaterade förmågor 
(se vidare Ellström, 1992; Salling-Olesen, 1996a; 1996b). Dess
utom antas människors yrkesidentiteter också i hög grad påverka 
människors totala identiteter i vardagslivet i stort (jämför Andersen
m. fl., 1994).

Intresset hänger också samman med hur individer tar till sig 
vissa värden som hänger samman med ett visst yrke och gör dem 
till sina egna personliga förhållningssätt (jämför Rogoffs begrepp 
”participatory appropriation” eller Vygotskys begrepp internalise
ring, se Wertsch, 1985). Därmed är yrkesidentiteter en del av män
niskors totala identiteter. Frågan om vad som är personlighet och 
frågan om vad som är gemensamt uppbyggda föreställningar och 
handlingsmönster inom ett visst yrkeskollektiv hänger därmed sam
man (jämför Andersen m. fl., 1994). Detta innebär också att männi
skors personliga identiteter påverkar och bidrar till de gemensam
ma föreställningar som finns inom ett yrke genom samspel med 
andra (jämför externalisering, Engeström, 1987; Wertsch, 1985). 
Att fokusera på yrkesidentiteter gör att samspelet mellan kulturella 
eller kollektiva identiteter och individuella identiteter hamnar i fo
kus i denna avhandling.

Det finns också ett annat skäl till att studera yrkesidentiteter 
som har med förändringar inom hälso- och sjukvården att göra. 
Under de senaste åren har flera planerade förändringsförsök gjorts 
(se t.ex. Engeström, 1997; Hellqvist, 1997; SOU 1996:169; Öhr- 
ming, 1994). Landstingsförbundet (1991) har bl. a. framhållit ökad 
patientorientering och serviceinriktning, en mindre hierarkisk orga
nisation med större samverkan mellan olika personalgrupper och 
personal och patienter samt ökad vårdkvalitet som betydelsefullt 
för en modern sjukvårdsorganisation. Det har också funnits visst 
stöd för dessa resonemang i tidigare forskning (se t.ex. Gustafsson,
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Carlson & Henriksson, 1991; Gustavsson, Arnetz & Ellström; 
1992; Rombach, 1990; Rönnqvist & Ellström, 1992).

Gemensamt för många av de planerade förändringsförsöken är 
att de tycks ha varit svåra att implementera (se Engeström, 1996; 
Hellqvist, 1997; Öhrming, 1994). Det finns förmodligen flera orsa
ker till detta. Från många håll anses dock hälso- och sjukvården 
vara så traditionsbunden och rutiniserad samt yrkesrollerna så insti
tutionaliserade att utveckling och förändring hindras (se vidare 
Hellqvist, 1997; Lindgren, 1992; Rönnqvist, 1992).

Med utgångspunkt i att planerade förändringsförsök är svåra att 
genomföra kan man fråga sig i vad mån förändringar sker, på vilket 
sätt och hur? I vardagliga situationer kan förändringar antas ske 
kontinuerligt. Dessa förändringar behöver dock inte ha med plane
rade förändringar att göra (jämför Burns & Flam, 1987; Hultman, 
1998; March, 1981 ), utan kan istället ses som ett resultat av arbete 
och lärande i vardagen. Lärande kan ses som en central aspekt av 
förändring. Det finns i detta sammanhang därför också utifrån 
denna utgångspunkt anledning att studera lärande av yrkesidentite
ter. En analys av hur yrkesidentiteter lärs kan bidra till en diskus
sion om drivkrafter för förändring av vårdverksamheter och utveck
ling av hälso- och sjukvården i stort.

1.4 Perspektiv på lärande
Kopplingen mellan yrkesidentiteter och lärande hänger samman 
med den debatt som under senare år förts mellan olika perspektiv 
på lärande (se t.ex. Anderson, Reder & Simon, 1997; Greeno, 
1997; Still & Costall, 1991; Vera & Simon, 1993). Kritik har riktats 
mot perspektiv som ser individen som en mer eller mindre autonom 
varelse frikopplad från omgivningen, men också mot perspektiv 
som ser det mänskliga subjektet som determinerat av yttre betingel
ser och faktorer. Båda dessa typer av perspektiv bygger således på 
en dualism mellan subjekt- objekt, individ- omgivning.

Inom t.ex. strukturfunktionalismen behandlas det mänskliga 
subjektet som styrt av yttre betingelser. Här diskuteras bl. a. lämp
liga handlingar för individer eller specificerade sociala positioner, 
där människor antas socialiseras till värderingar, normer och roller 
som är funktionella för samhället i stort och som påverkas av sam
hällsutvecklingen (Durkheim, 1984; Parsons 1959). Inom dessa
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perspektiv är såväl normer som roller centrala för att förstå mänsk
ligt beteende. Normer antas visserligen till en början utvecklas ra
tionellt hos aktörerna. Dessa normer objektifieras dock sedan och 
lever sitt eget liv utanför de människor som skapat dem. De roller 
som omges av normerna övertas sedan av andra aktörer som inter
naliserai' dem (Parsons, 1959). Till de normer som omger rollerna 
kopplas sedan sanktioner för hur ett icke lämpligt beteende ska 
hanteras. Funktionalismen har kritiserats för sin objektiva syn på 
mänskligt handlande, men också för sin syn på jämvikt och konsen
sus beträffande aktörernas roller. Dess syn på roller ses som de- 
terminerade av normativa värderingar som efter ett tag antas leva 
sitt eget liv (Giddens, 1984).

Det finns vissa paralleller mellan funktionalister, strukturalister 
och traditionell psykologisk inlärningsteori. De behavioristiska per
spektiven utgår ifrån att mänskligt beteende formas av yttre beting
elser och faktorer (Hergenhahn, 1988; Skinner, 1974). Behavio
risteina betonar identiteter utifrån individens eller organismens for
made beteenderepertoar. Så här uttalar sig Skinner om detta:

A member of the human species has identity, in the sense that he is 
one member and no other. He begins as an organism and becomes a 
person, or self as he acquires a reportoire of behaviour. He may beco
me more than one person or self if he acquires more or less incompa
tible reportoires appropriate to different occasions. In self-knowledge, 
the knowing self is different from the known. In selfmanagement the 
controlling self is different from the controlled. But all selves are the 
products of genetic and environmental histories. (Skinner, 1974, s.
247)

Inom andra psykologiska perspektiv på inlärning ses människan 
som en mer eller mindre unik och rationell varelse som har förmå
gan att aktivt samspela med och påverka omgivningen, där aktör 
och omgivning ses som vitt skilda företeelser som kan beskrivas 
oberoende av varandra. Fokus på inlärning har här istället legat på 
hur individen uppmärksammar, tolkar och hanterar information 
från omgivningen, vilken sedan automatiseras i olika typer av 
handlingsmönster (Anderson, 1990; Simon, 1988, Simon & Ka
plan, 1989). Individen konstruerar utifrån denna information en 
mental karta, ett förhållningssätt och/eller ett perspektiv på sig själv
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och världen. Individens tolkning av världen ses därmed som mer 
eller mindre unik (Hunt, 1989). Flera forskare i pedagogik diskute
rar delvis utifrån denna utgångspunkt lärande som en individuell 
konstruktion (Hagström, 1995; Löfberg, 1995). Inom traditionell 
inlärningsteori (såväl behavioristisk som kognitiv) har lärande ock
så studerats avskilt från mänskligt vardagligt handlande i så måtto 
att inlärningssituationer har planerats och effekterna av denna pla
nering har studerats i människors kunskaper och/eller beteenden. 
Inom sådana perspektiv har generella modeller för hur individer lär 
varit i fokus.

Under senare tid har frågan om vad som lärs hamnat i förgrun
den framför hur lärande sker (Lave, 1992; Lave, 1993; Lave & 
Wenger, 1991). Det finns en åtskillnad som tillskrivits Bruner 
mellan ”learning about” och learning to be”. Med ”learning about” 
sökes kunskaper om hur lärande av ett innehåll i termer av t.ex. 
kunskaper och färdigheter sker. Med ”learning to be” avses istället 
lärande av identiteter eller att vara och bli i en viss situation eller 
ett visst yrke. Medan många forskare har fokuserat på ”learning 
about” (se t.ex. Marton, 1981, Marton & Booth, 1997) så behandlar 
denna avhandling, med fokus på yrkesidentiteter istället, snarast 
aspekten ”learning to be”. Lärandets karaktär kan och har på många 
håll diskuterats i förhållande till hur det påverkar individer eller 
verksamheter. Här diskuteras bl. a. att lärande kan ha en yt- respek
tive en djupdimension (se t.ex. Marton, Dahlgren, Svensson, & 
Säljö, 1976; Marton, Hounsell & Entwistle, 1986). Lärande kan 
vara såväl positivt som negativt för individen. Det positiva lärandet 
innebär att individen utvecklas på olika sätt medan det negativa 
t.ex. kan innebära inlärd hjälplöshet på en individuell nivå (Ell- 
ström, 1992). Inom litteraturen diskuteras också huruvida lärande 
leder till en anpassning av det rådande i en verksamhet eller en 
förändring av verksamhetens betingelser (se t.ex. Ellström, 1996a; 
1996b; Engeström, 1987; 1994; Argyris & Schön, 1978)'. Detta 
gäller också i hög grad resonemang om identiteter.

'Distinktionen mellan anpassnings- och utvecklingsinriktat lärande görs av 
Ellström, 1992, 1996a, 1996b, Engeström, använder begreppen expansivt och 
innovativt lärande för att beskriva utvecklingsinriktat lärande 1987, 1994. Även 
Argyris och Schön (1978) gör en likartad distinktion i termer av lärande som 
single, och double-loop.
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Det synsätt på lärande som denna avhandling utgår ifrån handlar 
om att lärande för det första ses som en aspekt av vardagliga verk
samheter där frågan om vad som lärs inte är given utan ett resultat 
av människors deltagande i en viss praktikgemenskap. För det an
dra fokuseras de sociala situationer där lärande sker. Lave (1992) 
diskuterar detta på följande sätt:

People only leam in practice, they always learn in practice. To claim 
that learning is socially situated is to claim that learning is an aspect of 
activity in the world, not a separate thing /.../ If learning is an aspect 
of an activity, the question of interest for researchers becomes what, 
not whether people learn. But what is that ’what’ that learners are 
learning? Learning viewed as socially situated activity must be groun
ded in a social ontology, that conceives of the person as an acting 
being, engaged in activity in the world. Learning is, in this purview, 
more basically a process of coming to be, of forging identities in acti
vity in the world. (Lave, 1992, s. 2-3)

Hur ska då innehållet i lärandet, dvs. vad som lärs förstås? Av 
ovanstående citat framgår att identiteter lärs i en ständigt pågående 
process av sociala aktiviteter i vardagen. Vad som lärs antas där
med också skilja sig från individ till individ, från situation till si
tuation och från verksamhet till verksamhet. Utgångspunkten för att 
tala om lärande i denna avhandling är således att:

Lärande är en kontinuerlig process av deltagande i vardagliga sociala 
praktiker, där yrkesidentiteter formas, upprätthålls och utvecklas. Så
väl yrkesidentiteter som sociala praktiker är kontextuellt bundna, dvs. 
är specifika för sitt sammanhang (kulturellt, fysiskt-materiellt, socialt, 
etc.)

Mot bakgrund av denna syn på lärande är sammanfattningsvis föl
jande utgångspunkter centrala i denna avhandling:

• Yrkesidentiteter i hälso- och sjukvården lärs i och genom olika 
personalgruppers deltagande i sociala situationer inom olika 
vårdverksamheter. Såväl yrkesidentiteter som verksamheter ses 
i relation till kontext.

• Det finns skillnader och likheter mellan olika personalgrupper 
inom och mellan vårdverksamheter när det gäller vad som lärs,
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vad som karaktäriserar detta lärande samt vilka potentiella 
möjligheter och hinder som finns såväl för att utveckla 
yrkesidentiteter i dessa verksamheter som för att utveckla 
verksamheterna själva.

1.5 Avhandlingens analysnivåer
Genom att individers handlande antas vara inbäddat i sociala si
tuationer och dessa situationer är inbäddade i kontextuella sam
manhang måste deltagande och lärande också diskuteras i förhål
lande till kontext. Med kontext avses de sammanhang som verk
samheter och situationer är inbäddade i. Dessa sammanhang kan 
vara historiska, kulturella, fysiskt-materiella eller institutionella. De 
kan också förstås på olika nivåer. Scribner (1985) menade att Vy
gotsky talade om historien som kontext på tre nivåer i studiet av 
mänskliga mentala funktioner:

• Den generella nivån som beskriver världsutvecklingen i stort 
utifrån samspelet mellan två olika processer, biologisk utveck
ling och kulturell utveckling.

• Den individuella nivån som beskriver människans utveckling 
utifrån två i viss mån sammanflätade processer, biologisk och 
kulturell utveckling.

• Den psykologiska nivån som beskriver högre psykologiska 
funktioners utveckling utifrån båda ovan nämnda nivåer, dvs. 
den generella nivån och den individuella nivån.

Scribner (1985) framhöll dock att det krävs ytterligare en nivå för 
att koppla samman den generella och den individuella nivån näm
ligen det enskilda samhällets nivå. Här impliceras att olika sam
hällen eller kulturer utvecklas på olika sätt mot bakgrund av såväl 
den generella som den individuella nivån. På samma sätt utvecklas 
den individuella nivån av såväl den generella som samhällsnivån 
och slutligen den generella nivån av den individuella och den sam
hälleliga nivån. Cole (1995; 1996) intresserar sig vidare för hur oli
ka nivåer av kontext relaterar sig till varandra och utvecklas genom 
och i varandra. Han gör en indelning i tre nivåer av kontext; näm
ligen microgenetic, mesogenetic och macrogenetic. Kontext kan 
således beskrivas på olika nivåer beroende på vad som studeras så
som t.ex. en individs kontext, en verksamhets kontext eller ett visst
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samhälleligt kontext. För att förstå lärande i kontextuella verksam
heter och situationer har t.ex. Rogoff (1995) gjort en metaforisk in
delning i tre analysnivåer. Den översta nivån kallar hon ”apprenti
ceship", den andra, situationella nivån ”guided participation” och 
den individuella nivån för ”participatory appropriation (se vidare 
Rogoff, 1995). Med utgångspunkt ifrån diskussionen om kontext 
behandlar denna avhandling:

• en allmän hälso- och sjukvårdsnivå;
• en yrkesgruppsnivå;
• en verksamhetsnivå och;
• en individnivå.

Att lärande sker som en kontinuerlig process av deltagande i var
dagen och att individen deltar aktivt i denna process kan leda till 
förändringar i olika grad och på olika kontextuella nivåer. Visst lä
rande konstitueras på individnivå, i individens föreställningar och 
handlingsmönster (se vidare Ellström, 1992). Visserligen kan den
na förändring ses som en potential för förändring av verksamheten, 
men det är inte säkert att den överförs till eller genererar verksam
hetsförändringar. Visst lärande konstitueras i situationen (Greeno & 
Moore, 1993) och kan därmed ses som en dold potential för en för
ändring av verksamheten men det är inte säkert att denna på ett av
görande sätt påverkar individens föreställningar och/eller kompe
tens eller verksamhetens utveckling (Engeström, 1987; 1994). Slut
ligen kan vissa gemensamma föreställningar om vad som ska göras, 
hur och varför på olika sätt förändras (jämför Ellström, Gustavsson 
& Thunborg, 1997).

Ett problem i detta sammanhang är tidsaspekten. När kan man 
säga att vissa föreställningar och handlingsmönster har förändrats 
eller när ändrar verksamheten karaktär? Enligt företrädare för ett 
kontextuellt lärperspektiv sker lärande kontinuerligt, och påverkar 
ömsesidigt olika nivåer. Det finns således potentialer för förändring 
inbyggda hos deltagarna, i situationer och i verksamheter samt i 
förhållandet mellan dessa. Med en historisk tillbakablick blir det 
också tydligt att en förändring av verksamheter sker över tid och 
därmed också en utveckling av yrkesidentiteter. Denna förändring 
blir dock alltid en produkt av gammalt och nytt (jämför Engeströms



syn på verksamhetssystem, 1993). Därigenom är det svårt att fånga 
identiteters utveckling över tid utan tillgång till longitudinella stu
dier av verksamheter. Inom flera perspektiv på lärande betonas där
för lärandets förutsättningar och vilken potential som finns för att 
utvecklas i vardagen. En diskussion kring lärandets förutsättningar 
kan därigenom bidra till kunskaper om drivkrafter för utveckling av 
såväl yrkesidentiteter som verksamheter.

1.6 Forskningsansats
Avhandlingen baserar sig på fallstudier av tre vårdenheter. Dessa 
skiljer sig med avseende på vårdform, storlek på produktionsenhet, 
teknologinivå och akutinriktning samt arbetsorganisation och ar
betsformer. Närmare bestämt studeras en vårdcentral, en medicin
klinik och en anestesiklinik. Fallstudierna syftar till att jämföra oli
ka yrkesgruppers föreställningar, handlings- och interaktionsmön- 
ster i termer av likheter och skillnader (jämför Yin, 1984). Fallstu
dier ger en möjlighet att använda flera olika typer av data som se
dan kan trianguleras. Fallstudiemetodiken ger också vid handen en 
möjlighet att både spegla det unika och att ge en viss generalitct ge
nom replikation (se vidare Yin, 1984). Genom inomfallsanalyser 
kan verksamheten studeras, genom mellanfallsanalyser kan en jäm
förelse mellan verksamheter göras. De olika datainsamlingsmeto- 
der som ingår i fallstudierna är dokument, intervjuer, och dag
böcker. Intervjuerna syftar främst till att både ge en beskrivning av 
vårdenheterna som kontext och till att belysa olika aktörers före
ställningar. Dagböckerna syftar till att beskriva handlings- och in- 
teraktionsmönster i arbetet. Samtidigt måste poängteras att dag
böcker snarast är en beskrivning av handlings- och interaktions- 
mönster som görs av aktörerna än en objektiv beskrivning av dessa 
mönster. (För en utförligare diskussion om forskningsansats och 
fallstudiens metodologi, se vidare kapitel 4).

Denna avhandling kan sägas ha tre kunskapsintressen: ett teore
tiskt, ett metodologiskt och ett empiriskt intresse. Det teoretiska 
och empiriska intresset har dock en överordnad roll i förhållande 
till det metodologiska. Det teoretiska intresset syftar till att öka 
kunskaperna om lärandet, dess innehåll och processer i vardagligt 
arbete samt de drivkrafter som finns för att utveckla yrkesidenti
teter och verksamheter. Det empiriska kunskapsintresset fokuserar
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på hälso- och sjukvården och syftar till att öka kunskaperna om 
yrkesidentiteters karaktär i vardagliga vårdverksamheter. Eftersom 
lärprocesser inte kan förstås utan tillgång till metoder för att studera 
dessa och heller inte utan tillgång till ett empiriskt material som 
bidrar till teoretisering och metodutveckling får det teoretiska och 
empiriska intresset också ett metodologiskt fokus. Detta har i denna 
avhandling inneburit ett försök att vid sidan av intervjuer pröva en 
tidsgeografisk ansats för insamling av data om handlings- och in- 
teraktionsmönster i dagligt arbete.

Att förstå, beskriva och förklara hur yrkesidentiteter lärs i var
dagligt arbete kräver för det första att få tillgång till de situationer 
där yrkesidentitetema både formas och presenteras, dvs. till aktö
rers handlings- och interaktionsmönster. För det andra krävs att för
stå och beskriva de föreställningar som aktörerna har kring sitt yrke 
och arbete. För det tredje krävs att förstå och beskriva verksam
heternas unika karaktär, inriktning och omfattning samt den verk
lighet som dessa verksamheter lever i. Att förstå och beskriva inne
bär naturligtvis stora svårigheter. Det som ofta förknippas med för
ståelse är att se världen med aktörernas egna ögon. Detta är na
turligtvis snarare en ambition än ett faktum. Min ambition är att 
försöka spegla både de handlingsmönster och de uppfattningar som 
olika personalgrupper har i och kring sitt arbete och sitt lärande. 
Det är dock inte alltid så att deras uppfattningar, handlings- och 
interaktionsmönster överensstämmer med varandra. Detta leder till 
att försöka skapa både en balans mellan det som sägs och görs och 
peka på de skillnader som finns.

Att ha en förklarande ansats refererar ofta till orsak och verkan 
samband i enlighet med ett positivistiskt perspektiv (jämför orsaks- 
förklaringar, Gilje & Grimmen, 1992). Utifrån utgångspunkten att 
det finns ett dialektiskt förhållande mellan aktörer och de verksam
heter som de verkar i är det inte rimligt att tillämpa en sådan orsak
verkan modell (jämför också Nordin, 1995). Att förklara innebär 
istället här att försöka teoretisera kring varför yrkesidentiteter ka
raktäriseras som de gör inom olika verksamheter (Alvesson & 
Sköldberg, 1994). Varför-frågan refererar också till att söka utveck
la en större teoretisk referensram kring hur lärprocesser uppstår i 
kontextuella sammanhang samt vilka drivkrafter som finns för att
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utveckla yrkesidentiteter och verksamheter (jämför Kvale, 1992; 
1997).

1.7 Avhandlingens fortsatta uppläggning
Avhandlingen kan indelas i tre delar. 1 den första delen beskrivs av
handlingens teoretiska utgångspunkter. Närmare bestämt behand
las, i kapitel 2, hälso- och sjukvårdens organisation och yrkesgrup
per. Därefter belyses hur yrkesidentiteter lärs, utifrån tre teoretiska 
ansatser. Detta kapitel behandlar också potentiella drivkrafter för 
utveckling av yrkesidentiteter och verksamheter (kapitel 3). Del ett 
avslutas med avhandlingens metod (kapitel 4). Del två är en empi
risk del som beskriver de tre vårdenheterna (kapitel 5), föreställ
ningar om arbete (kapitel 6), handlings- och interaktionsmönster 
(kapitel 7), ideala befattningshavare (kapitel 8) och lärstrategier 
(kapitel 9). I slutet av varje kapitel görs en jämförande analys mel
lan yrkesgrupper och verksamheter. 1 del tre görs, i kapitel 10, en 
jämförande analys mellan yrkesgrupper och verksamheter. I det 
avslutande kapitlet (kapitel 11) diskuteras resultatet och det empi
riska materialet i ljuset av de teoretiska utgångspunkterna.
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2. Organisation och yrkes
grupper

Utvecklingen av hälso- och sjukvårdens organisation och olika yr
kesgruppers framväxt har påverkat varandra ömsesidigt. Samtidigt 
som hälso- och sjukvården har genomgått en revolutionerande ut
veckling till följd av politiska reformer och kunskapsutveckling ses 
den ofta som relativt traditionsbunden (Gustafsson, 1987). Detta 
kapitel syftar till att belysa organisationens och dess yrkesgruppers 
framväxt och utveckling. Min ambition är inte att vara heltäckande 
på detta område utan snarare att ge en beskrivning, av några cen
trala utvecklingstendenser. Därför präglas beskrivningarna också 
av referenser från tidigare forskning snarare än av primära histori
ska källor. I avsnitt 2.1 behandlas hälso- och sjukvårdens organisa
tion. Därefter, i avsnitt 2.2, kommer jag att diskutera olika yrkes
gruppers framväxt, professionella status och kultur.

2.1 Hälso- och sjukvårdens organisation
Hälso- och sjukvårdens organisation har beskrivits på många sätt. 
Ofta har den använts som exempel på en professionell organisation. 
Kännetecknande för många professionella organisationer är att det 
finns åtminstone två parallella hierarkier, en professionell och en 
administrativ (jämför Mintzberg, 1979; Rönnqvist, 1992). Den pro
fessionella hierarkin består av såväl professionella som icke-profe- 
sionella grupper, men också av flera olika professionella områden. 
Professionella organisationer antas ha starka sub-kulturer men rela
tivt svaga organisationskulturer (jämför Granberg, 1997). Detta 
eftersom varje professionellt område utgör ett subsystem med sina 
mål och sin kultur. Den administrativa hierarkin bygger istället på 
byråkratiska principer (se vidare Mintzberg, 1979). Med utgångs
punkt från den administrativa hierarkins svårigheter att styra den 
professionella har också hälso- och sjukvårdens organisation be
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skrivits som både byråkratisk och anarkistisk (jämför Freidson, 
1986).

Det räcker dock inte med att belysa relationen mellan den pro
fessionella och den administrativa hierarkin för att förstå komplexi
teten i hälso- och sjukvårdsorganisationen. Hälso- och sjukvården 
är dessutom en politiskt styrd organisation. Politiskt styrda organi
sationer kännetecknas ofta av att beslut växer fram genom förhand
lingar och kompromisser mellan olika intressegrupper (Mintzberg, 
1983). Dagens debatt om hälso- och sjukvården utgörs i hög grad 
av ett spänningsförhållande mellan professionella, administratörer 
och politiker (SOU 1996:169; Östergren & Sahlin-Andersson, 
1998). Flertalet anställda inom hälso- och sjukvården har dock 
ingen central roll i debatten. Av de landstingsanställda är 82 pro
cent kvinnor, flertalet arbetar deltid och har underordnade posi
tioner (Landstingsförbundet, 1991). Deras röster har varit relativt 
svaga i de senaste årens debatt.

I det följande diskuteras hälso- och sjukvårdens historiska 
framväxt. Därefter belyses dagens debatt om hälso- och sjukvård
ens organisation och det spänningsförhållande som finns mellan 
olika intressegrupper.

2.1.1 Hälso- och sjukvårdsorganisationens historia
Framväxten av en modern sjukvårdsorganisation tog sin början un
der 1800-talets andra hälft. Detta trots att dagens organisation har 
rötter tillbaka i medeltiden (se vidare Gustafsson, 1987)'. Hälso- 
och sjukvården började expandera kraftigt under denna tidpunkt, en 
expansion som skulle komma att nå sin kulmen under 1960 och 70- 
talen. Denna expansion kan sägas ha påverkats av flera olika fakto
rer bl. a.:

• Befolkningsökningen och därav ökade vårdbehov (Berglind & 
Pettersson, 1980).

• Industrialiseringen som framförallt korn att påverka vårdens 
inre organisering (Gustafsson, 1987). 1

1 Gustadsson utkristalliserar bl. a. tre mönster som antas ha betydelse för dagens 
hälso- och sjukvårdsorganisation nämligen läkargruppens framväxt och organise
ring, se vidare 2.2.2, lasarettsväsendets framväxt och landstingens tillkomst.
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• Arbetsmarknadsförändringar som gjorde kvinnor till arbets
kraft i olika etapper och som bidrog till utbyggnaden av hälso- 
och sjukvården framförallt dess lasarettsväsende (Johansson,
1994; 1995).

• De fackliga och professionella intressen som bidrog till olika 
yrkeskategoriers utveckling (Johansson, 1995; Emanuelsson,
1990).

• De politiska ideologier som låg till grund för folkhemmet och 
utbyggnaden av offentlig sektor samt den lagstiftning som 
dessa ideologier lade grunden till (Johansson, 1994; 1995; 
Evertsson, 1995).

• Fortsatt kunskapsutveckling inom olika specialiteter (Berglind 
& Pettersson, 1980).

Under 1800-talet skedde en kraftig befolkningsökning. Befolk
ningen mer än fördubblades från 1770-1870-talet. Naturveten
skapens genombrott inom medicin som bl. a. ledde till obligatorisk 
vaccination mot smittkoppor, samt bättre hygien i samhället i stort 
framförs ofta som två orsaker. Den stora befolkningsökningen fick 
två konsekvenser för hälso- och sjukvården. För det första ökade 
vårdbehoven, och som ett svar på detta ökade läkarnas andel vid 
sjukhusen (Berglind & Pettersson, 1980)2. För det andra minskade 
äktenskapsfrekvensen inom den framväxande medelklassen, vilket 
skapade utrymme för att ett ökande antal kvinnor kunde anställas 
inom det framväxande skolsystemet och inom vården som sjukskö
terskor (Johansson, 1995).

Under 1930-talet diskuterades ”Folkhemmet” och även hälso- 
och sjukvården fördes in i denna diskussion (Johansson, 1995). 
Kvinnornas uppgifter i samhället diskuterades inom arbetsmark
nadspolitik och befolkningspolitik. Dels ville man öka kvinnans 
status i hemmet dels ville man ge offentlig service till hemmen. 
Denna diskussion ledde till en början till konkurrens mellan män 
och kvinnor på arbetsmarknaden då kvinnorna genomsnittligt hade 
lägre löner. Under beredskapstidcn fick kvinnorna emellertid en

2 1850 fanns en läkare per 7.500 invånare att jämföra med år 1900 då det fanns 
en läkare per 4.500 invånare. Det fanns dock stora skillnader mellan städer och 
landsbygd. På landsbygen gick det endast en läkare på 15.000 invånare.
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naturlig plats på arbetsmarknaden (Johansson, 1995; Simonen; 
1995). Kvinnornas intåg på arbetsmarknaden ses ofta som en starkt 
bidragande orsak till den svenska sjukvårdens fortsatta expansion 
(Johansson, 1995).

Under perioden 1920-1946 ökade antalet vårdplatser från 
11.000 till 24.000. Denna utveckling låg i statens intresse som ock
så bidrog till en femdubbling av lasarett och sjukstugor mellan 
1930 och 1945 (Evertsson, 1995). Under denna tid tillkom också 
flera olika specialiteter. Under 1940-talet ökade sjukvårdskost
naderna, personalbristen och vårdplatsbristen, vilket ledde till om
fattande utrednings- och förändringsarbete (Evertsson, 1995). 1943 
infördes rondsystemet inspirerat av ”tayloristiska” organisations
principer inom industrin (Gustafsson, 1987). Bristen på vårdperso
nal försökte man lösa genom att formulera en ny läroplan för sjuk
sköterskor. De skulle avlasta och assistera läkare och behövde 
därför bättre teoretiska kunskaper i medicin.

En annan idé som föddes på lokal landstingsnivå var att ge duk
tiga sjukvårdsbiträden en åtta veckor lång utbildning. På så sätt till
skapades utbildning för sjukvårdsbiträden. Undersköterskeyrket 
tillkom också på detta sätt. De kom att hamna mellan sjuksköter
skor och sjukvårdsbiträden organisatoriskt (Evertsson, 1995). Un
der 1960-talet skedde den största expansionen av akutsjukvården. 
Idag finns cirka 60 formella specialiteter, medan antalet subspe- 
cialiteter antas uppgå till cirka 400 (Evertsson, 1995).

2.1.2 Dagens debatt om hälso- och sjukvården
Av föregående avsnitt framgick att hälso- och sjukvårdens fram
växt och utveckling påverkades av en mängd olika faktorer. Även 
dagens organisation antas påverkas av olika faktorer som bl. a.: 
politik och ekonomi; vårdbehov; kunskapsutveckling samt olika yr
kesgruppers professionella och fackliga intressen. Dessa faktorer 
påverkar naturligtvis i hög grad varandra. Sedan 1970-talet har t.ex. 
diskussioner om besparingar förts både inom offentlig sektor gene
rellt och inom hälso- och sjukvården specifikt. Kraven på bespa
ringar har lett till debatt och spänningar mellan olika aktörsgrupper 
som politiker, administratörer och professionella (SOU 1996:169). 
På den politiska arenan med stöd av nationalekonomiska rön sågs 
den offentliga sektorn som en viktig orsak bakom den ekonomiska
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krisen i Sverige i början av 1990-talet. Samtidigt diskuterades 
ideologier som betonade ökad valfrihet och ökat brukarinflytande. 
(För en mer utförlig beskrivning och diskussion, se Gustafsson, 
1994). Dessa två diskussioner fördes samman till en värderings- 
grund. Därefter genomfördes ett antal åtgärder som syftade till att 
göra offentlig sektor mer produktiv genom konkurrens (Antman, 
1994). Under 1990-talet har t.ex. marknadsmodeller införts där be- 
ställarorganisationer ska upphandla vård för vårdtagama (Antman, 
1994; Gustafsson, 1994; SOU 1996:169). Vidare infördes huslä- 
karsystemet för att sedan till viss del avvecklas (SOU 1996:169; 
Westander & Lappalainen, 1994), Debatten om husläkarsystemet 
fördes mellan politiker och administratörer, men också mellan olika 
yrkesgruppers professionella och fackliga organisationer. Det fanns 
stor oenighet både över om, och hur systemet skulle genomföras 
(Westander & Lappalainen, 1994).

Vårdbehoven i samhället har debatterats mellan politiker och 
olika professionella grupper. Grunden för debatten sammanhänger 
dels med förändrade värderingar hos befolkningen dels med demo
grafiska förändringar. Debatten om valfrihet kan i hög grad relate
ras till förändrade värderingar hos befolkningen. Med förändrade 
värderingar avses för det första att dagens befolkning är mer väl
informerad om möjliga behandlingsmetoder vilket gör att de efter
frågar vård i större utsträckning. För det andra att dagens befolk
ning kräver ett bra bemötande och en hög kvalitet på vården 
(Rombach, 1990; SOU 1996:169). Politiker, administratörer och 
den medicinska professionen är överens om att befolkningsökning 
och ökad medellivslängd påverkar vårdbehoven i samhället. Att 
människor lever längre leder automatiskt till att de får större behov 
av sjukvård, framförallt i livets slutskede (Socialstyrelsen, 1995: 
25)3. Samtidigt är dessa grupper inte överens om hur denna utveck
ling ska hanteras.

För den medicinska professionen har kunskapsutveckling och 
specialisering på olika sjukdomsgrupper varit betydelsefullt för 
deras professionella utveckling (se Evertsson, 1995, Gustafsson, 
1987; jämför också Beronius, 1994). Det är inom det medicinska 
området som kunskapsutvecklingen har gått fortast. En annan ut

3 Införandet av Ädelreformen kan t.ex. ses som ett svar på denna utveckling.
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veckling som också påverkat sjukvården och ligger i den medicin
ska professionens intresse är den medicinsk-tekniska utvecklingen. 
Vissa specialiteter är idag beroende av teknisk utrustning och den
na utveckling ger bättre förutsättningar för behandling. Att kun
skapsutvecklingen inom medicin och teknologi fortsätter är ett ge
mensamt intresse för såväl den medicinska professionen som för 
politiker och samhället i stort. Därför antas denna utveckling öka 
framgent (Socialstyrelsen, 1995:25).

Även om den medicinska och tekniska kunskapsutvecklingen 
dominerar inom hälso- och sjukvården finns också annan forskning 
som drivs av andra yrkesgruppers intressen och professionalise- 
ringssträvanden. Under senare år har forskning inom omvårdnad 
tillkommit och ökat (Erlöv & Peterson, 1996). Dessutom förekom
mer forskning inom sjukgymnastik, arbetsterapi och andra s k para- 
medicinska områden (Bellner, 1997). Trots denna utveckling finns 
det ingen större konkurrens mellan olika kunskapssyner och forsk
ningsområden. Den medicinska kunskapen har en dominerande roll 
framför andra synsätt på kunskap inom hälso- och sjukvården.

Diskussionen om kunskapsutveckling ovan ställer frågan om 
olika yrkesgruppers professionella och fackliga intressen på sin 
spets. Den medicinska professionen har en central roll i debatten. 
Övriga gruppers röster är svagare. Visserligen finns exempel där 
Vårdförbundet (SHSTF), kritiserat vissa politiska reformer (se t.ex. 
Westander & Lappalainen, 1994) eller där Svenska kommunalar
betare förbundet (SKAF) drivit frågor om förändrad arbetsorga
nisation (SOU 1996:169). Totalt sett präglas dock dagens debatt av 
ett ganska begränsat inflytande från fackligt håll (SOU 1996:169).

Den debatt som förs mellan olika aktörer finns inte enbart på 
central nivå utan förekommer också på landstingsnivå. I en studie 
av ledande aktörers uppfattningar om framtiden kunde tre utveck
lingslinjer urskiljas, nämligen traditionalism, reformism och sys
temskifte (Ellström, Rönnqvist & Thunborg, 1994).

Traditionalisterna kännetecknades av att vilja bevara sjukvård
ens befintliga strukturer och innehåll. Det stora problemet, för dem, 
var att tillgodose vårdbehoven inom ramen för krympande resurser. 
Reform i sterna såg den medicinska och tekniska utvecklingen som 
viktigast för framtiden. Denna utveckling antogs ske bäst inom ra
men för befintliga strukturer. Systemskiftarna, slutligen, såg min-
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skade resurser, marknadsorientering och kunskapsutveckling som 
drivkrafter för att skapa en effektivare sjukvård med fokus på pa
tienterna (Ellström, Rönnqvist & Thunborg, 1994).

I ovan nämnda studie återfanns aktörer från den medicinska 
professionen inom reformism och traditionalism, medan adminis
tratörerna istället representerade systemskiftet. Bland chefsöver
läkare var bilden mer splittrad (Ellström, Rönnqvist & Thunborg, 
1994). Även Östergren & Sahlin-Andersson (1998) tar upp denna 
splittring hos läkare i ledande positioner.

2.1.3 Sammanfattande kommentarer
1 detta avsnitt har jag försökt belysa hälso- och sjukvårdens organi
sation utifrån hur den har vuxit fram i det moderna samhället samt 
utifrån de senaste årens debatt mellan politiker, administratörer och 
den medicinska professionen.

Att hälso- och sjukvården är både politiskt, administrativt och 
professionellt styrd har visat sig både historiskt och i dagens debatt. 
Centrala frågor rör ekonomiska beslut och politiska reformer, i re
lation till kunskapsutveckling och vårdbehov. De diskussioner som 
förs på central nivå, tolkas och hanteras också olika av aktörer på 
lokal nivå.

Den medicinska professionen har haft ett stort genomslag för 
sina intressen i vården. Andra yrkesgrupper, liksom patienterna, har 
däremot haft ett relativt sett begränsat inflytande i de senaste årens 
debatt. Detta trots att patienternas behov och förändrade värde
ringar har använts som ett huvudargument för olika politiska beslut 
(jämför Gustafsson, 1994).

2.2 Olika yrkesgrupper inom hälso- och 
sjukvården

Hälso- och sjukvården kan, som tidigare nämndes, ses som en pro
fessionell organisation. Detta innebär att vissa yrkesgrupper ses 
som professionella till skillnad från andra4. Vad kännetecknar då en 
profession? I följande avsnitt kommer jag att behandla några syn

4 För en närmare diskussion om skillnaden mellan arbete, profession och yrke, se 
Reuling, (1998).
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sätt på professioner. Därefter beskrivs läkaryrkets, sjuksköterske- 
yrkets och undersköterskeyrkets framväxt och professionella status.

2.2.1 Vad är en profession?
Det finns olika synsätt på professioner. Funktionalistiska synsätt 
fokuserar på professionella gruppers roll i samhället (Durkheim, 
1984). Utgångspunkten är att vissa funktioner och roller måste fin
nas för att samhället ska fungera. För att betraktas som en profes
sionell grupp måste därför vissa kriterier uppfyllas. En profession 
definieras utifrån detta synsätt i termer av att behärska en syste
matisk kunskapsbas; att upprätthålla vissa etiska nonner; att ha en 
markerad kåranda och samhällelig sanktion samt professionell auk
toritet (Parsons, 1959).

Andra synsätt fokuserar på professionaliseringsprocessen, den 
makt och de strategier som olika yrkesgrupper använder för att bli 
professionella (se t.ex. Freidson, 1970; Rönnqvist, 1992; Selander, 
1989). Två olika strategier nämns i detta sammanhang, social ute
stängning (se närmare Freidson, 1970; 1986; Selander, 1989) och 
associering (se vidare Johansson, 1997). Då en yrkesgrupp har fått 
både yrkes- och kunskapsmonopol inom ett visst område med till
hörande samhällelig legitimitet ses den som professionell. En yr
kesgrupp som endast lyckats få monopol på ett av dessa områden 
ses som semi-professionell (se vidare Hellberg, 1978).

Abbott (1988) utvecklar ovanstående resonemang. Han utgår 
ifrån vad professioner gör på de tre arenorna: arbetsplatsarenan; 
legitimeringsarenan och den allmänna opinionsarenan. Arbetsplats
arenan har med arbetsinnehåll och arbetsorganisation att göra, legi- 
timeringsarenan med hur kunskap och yrke legitimeras formellt. 
Slutligen kan yrkesgrupper bilda opinion i massmedia eller i kon
takt med klienter. De olika arenorna hänger samman för professio
nella grupper. Det räcker inte att ha samhällelig legitimitet utan det 
krävs också legitimitet i vardagen och i den offentliga debatten.

Abbott ( 1988) definierar professioner som exklusiva yrkesgrup
per som tillämpar abstrakt kunskap på specifika fall. Vad är det då 
som yrkesgrupper konkurrerar med varandra om? Enligt Abbott 
(1988) är det den abstrakta kunskapen. Professionella grupper kan 
delegera arbete men inte abstrakt kunskap. Arbetsuppgifter som är 
vanliga för professionella grupper är diagnos, inferens och behand-
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ling. Under diagnosfasen hämtar professionella information från 
praktiken till det professionella kunskapssystemet. Inferens innebär 
att information från diagnosfasen används för att utveckla det pro
fessionella kunskapssystemet. 1 behandling, slutligen, förs informa
tion från kunskapssystemet tillbaka till praktiken. Även om infe
rens innebär att kunskapssystemet utvecklas är detta inget som 
ständigt förekommer i professionella gruppers arbete. Behandling 
och diagnos hanteras i många fall rutinmässigt vilket gör att kun
skapssystemet endast upprätthålls (jämför vidare Abbott, 1988).

2.2.2 Lä karyrkets framväxt och professionella status
Läkaryrket har en lång historia. Dagens läkare har inte mycket ge
mensamt med sina kolleger på medeltiden. Trots detta finns flera 
intressanta utvecklingslinjer från denna tid som kan vara viktiga att 
beakta för att förstå läkaryrket idag. Under medeltiden var medici
nare och kirurger två olika yrkesgrupper. Medicinarna var teore
tiker utifrån en akademisk tradition. Kirurgerna var ett skrå som 
försåg kronan med fältsjukvård (se vidare Gustafsson, 1987). Dessa 
båda yrken gick efter åtskilliga år av strider samman i slutet av 
1700-talet. Läkaryrket kom därmed att vila på både en teoretisk, 
akademisk grund och en praktisk skråtradition. Under 1800-talet 
fick läkaryrket sin kunskapsmässiga grund i medicin, baserad på 
naturvetenskap (Berglind & Petterson, 1980). Att dagens medicin
ska specialiteter baseras på antingen medicin eller kirurgi kan för
stås bl. a. utifrån denna historiska bakgrund.

Läkargruppen kan ses som en profession oavsett vilket synsätt 
på professioner som man antar. Läkare antas ha både yrkes- och 
kunskapsmonopol (jämför Freidson, 1970; Rönnqvist, 1992; 
Selander, 1989). Det är läkarprofessionen som har till uppgift att 
besluta om medicinska frågor på alla nivåer, som utdömer ansvar 
och som beslutar om indragen legitimation för läkare (Socialstyrel
sen, 1995:25). Läkarprofessionen står också för utbildning av läka
re. De har vidare haft en central roll både historiskt och i dagens 
debatt om hälso- och sjukvårdens framtid (SOU 1996:169). Slut
ligen är läkarförbundet ett starkt fackförbund som påverkar löne
läge och arbetsmiljö för läkargruppen.

Det finns en gemensam kunskapsgrund i läkaryrket som också 
dominerar inom hälso- och sjukvården i stort. Bellner (1997) kallar
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den för den medicinska modellen. Den medicinska modellen vilar 
på naturvetenskaplig grund och forskningen baserar sig på experi
ment eller andra metoder med hög grad av kontrollerbarhet. Model
len tillämpas inom samtliga specialiteter, men det är ganska säll
synt med metateoretiska resonemang eller forskning som syftar till 
att integrera olika specialiteter.

Läkarnas kultur kan också beskrivas som olika inom olika spe
cialiteter (Granberg, 1997). Lindgren (1992) beskriver läkarkultu- 
ren som en kollegiekultur. Inom kollegiekulturen finns den medi
cinska kunskapssynen men kulturen grundar sig också på en ”man
lig norm” från övre medelklass (se vidare Lindgren, 1992). 1 kolle
giekulturen betonas läkarnas överordnade roll. Johansson (1994) 
beskriver t.ex. hur läkare i kommunikation med patienter utgår 
ifrån sitt medicinska perspektiv och har svårt att ta patienternas per
spektiv. Läkaryrket har också många individualistiska drag Sahlin- 
Andersson ( 1994a) beskriver t.ex. att läkare förväntas fatta indivi
duella beslut och ta individuellt ansvar i sitt arbete. Av andra grup
per ses de också som individuella aktörer snarare än som en grupp.

Hur påverkar då läkares kultur ”unga” läkares socialisation till 
yrket. Becker m. fl. (1961) studerade läkarutbildningen 1 USA. Av 
deras studie framkommer bl. a. att läkarstudenterna utvecklade en 
stark utbildningskultur fram till praktiktiden. Under praktiktiden 
kom de i kontakt med två viktiga kodex som under resterande delen 
av utbildningen användes både för att värdera utbildningens inne
håll och kvalitet, men också som vägledning i de egna studierna. 
Dessa kodex var medicinskt ansvar och klinisk erfarenhet. Akre & 
Ludvigsen (1997) har studerat läkares introduktion till arbetet. De 
liknar den vid ett lärlingssystem där mer erfarna läkare och prak
tiskt arbete har stor betydelse för mindre erfarna läkare. De handle
der och konsulteras av äldre, de prövar själva med och utan insyn 
av erfarna läkare. Erfarna läkare kräver istället att få åka på konfe
renser för att utvecklas (se vidare Akre & Ludvigsen, 1997). Läka
res lärmöjligheter har också diskuterats i förhållande till andra 
grupper i vården. Enligt en studie av Rönnqvist (1992) visade det 
sig att läkare i högre grad än andra yrkesgrupper deltog i kompe
tensutvecklingsaktiviteter. I en senare studie (se Rönnqvist & 
Thunborg, 1996; Rönnqvist, Thunborg & Ellström, 1999) visar det
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sig istället att sjuksköterskorna deltog i fler aktiviteter än läkar- 
gruppen.

2.2.3 Sjuksköterskeyrkets framväxt och profes
sionella status

Sjuksköterskeyrket kan sägas ha växt fram tillsammans med den 
moderna sjukvårdsorganisationen (Emanuelsson, 1990; Gustafsson, 
1987; Johansson, 1995). I vissa sammanhang beskrivs den emeller
tid utifrån barnmorskornas utveckling, en yrkesgrupper som har en 
betydligt längre historia (Sandin, 1983; Wendt, 1984). Befolknings
ökning, kvinnliga strategier och ökade vårdbehov ses som några 
exempel på bakomliggande faktorer till sjuksköterskeyrkets fram
växt (Emanuelsson, 1990; Gustafsson, 1987; Johansson, 1995). De 
första sjuksköterskorna kom att utbildas och verka inom diakoni
anstalterna och Röda korset. Sjuksköterskeyrket influerades dock i 
hög grad av den frivilliga fältsjukvården i England där Florence 
Nightinggale var verksam. Till en början vilade också sjuksköter
skeyrket på en kristen ideologi där det självuppoffrande kallet do
minerade (Erlöv & Peterson, 1996).

Sjuksköterskorna drev aktivt en kampanj mot de vakmadammer 
och sjukvakterskor som fanns inom sjukvården. Dessa ansågs vara 
dåligt lämpade för att ta hand om sjuka, då de bl. a. sågs som oren
liga, alkoholiserade och lata (Emanuelsson, 1990; Gustafsson, 
1987). Sjuksköterskorna hade dock inte för avsikt att låta dessa 
grupper sluta i vården utan organiserade och ledde istället deras 
arbete. 1 tabell 2:1 redovisas några intressanta årtal i sjuksköter
skeyrkets historia.

Av nedanstående tabell framgår att utbildningsfrågorna kom 
före de fackliga frågorna. Genom formell utbildning kunde sjuk
sköterskorna muta in sitt yrkesområde. Det var också genom utbild
ning som de fick en position mellan läkare och övriga yrkesgrup
per. Från början tillkom också sjuksköterskornas utbildning för att 
avlasta läkarna i medicinska frågor. Erlöv & Peterson (1996) be
skriver utifrån denna utgångspunkt att den kristna ideologin i sjuk
sköterskornas arbete började ersättas med en medicinsk ideologi 
där sjuksköterskorna blev assistenter till läkarna.
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Tabell 2:1. Sjuksköterskeyrkets framväxt i Sverige - några årtal'______________________________

Några centrala utvecklingslinjer___________________________________________________________________________Tidsperiod

Medelklasskvinnorna börjar kritisera den nuvarande vårdens 1850
inriktning.

Den första sjuksköterskeutbildningen startar inom diakoniverks am- 1851 
heten.

Influenser från England och Florence Nightinggale bildar underlag 1867 
för en sjuksköterskeutbildning för vård av sårade.

Svensk sjuksköterskeförening (SSF) bildas. 1910

Krav på enhetlig sjuksköterskeutbildning drivs igenom. 1919

Reglerad arbetstid för sjuksköterskor införs. 1930

Förbud mot avskedande till följd av äktenskap eller havandeskap. 1945

Sjuksköterskeyrket får formell legitimation. 1958

Konflikträtt för sjuksköterskor införs.__________________________________________________________________________1966

Under 1940 och 50-talen inträffade två centrala förändringar i sjuk
sköterskornas arbete. För det första infördes ett förbud mot att av
skeda sjuksköterskor för att de gifte sig eller blev med barn (Ema- 
nuelsson, 1990). För det andra organiserades hälso- och sjukvården 
efter industrins principer vilket gjorde att sjuksköterskorna i högre 
grad blev administratörer och arbetsledare (Erlöv & Petersson. 
1996). Denna utveckling hängde också samman med vårdens ex
pansion och personalbrist (se avsnitt, 2.1.1). Sjuksköterskeutbild
ningen var fram till 1960-talet uppbyggt kring ett starkt lärlingssys
tem mellan sköterskor och elever (Wendt, 1998). I Wendts (1998) 
studie vittnar många sjuksköterskor som gick elev under denna tid 
om den uttalade hierarkin och om det i många stycken krävande 
arbetet för elever. Beteendet hos sjuksköterskor som handledde 
elever under denna tid vittnar också om en motsättning mellan 
synen på sjuksköterskan som den goda och osjälviska kvinnan och 
den hårda arbetsledaren i den systerliga hierarkin (Wendt, 1998).

Under 1970-talet började man åter diskutera att sjuksköterskor
na skulle delta i patienters vård. De skulle stå för en helhetssyn på

5 Emanuelsson, 1990; Gustafsson, 1987; Johansson, 1995 utgör källor i denna 
tabell.
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patienterna i vårdarbetet. Den helhetsinriktade ideologin kan ses 
som ett tecken på detta. Under denna tid förs också omvårdnadsbe- 
greppet in som ett möjligt kunskapsområde att bygga sitt profes
sionella kunskapsområde omkring (Erlöv & Petersson, 1996). Und
er lång tid har sjuksköterskorna i forskning setts som en semi-pro- 
fessionell grupp (Freidson, 1970; Rönnqvist, 1992; Selander, 
1989). De har yrkesmonopol och formell legitimation för sitt yrke. 
Deras kunskapsmonopol och ämnesinriktning har diskuterats sedan 
dess. Omvårdnad som disciplin och kunskapsfält har under senare 
år fått större utrymme, dels genom att det tillkommit professurer på 
omvårdnadsområdet, dels genom att omvårdnad de senaste åren har 
fått legitimitet som sjuksköterskornas huvudämne i utbildning och 
kompetensbeskrivningar (Närvänen, 1994; Socialstyrelsen, 1995: 
5).

Trots detta har de haft svårt att få legitimitet för sitt kunskaps
monopol. Det antas finnas flera orsaker till detta. För det första 
finns det olika tolkningar av vad omvårdnad är (Findberg-Sand,
1993). För det andra är omvårdnadsforskningen inriktad på meta- 
teorier som till viss del är humanistiska, beteende- och socialveten
skapliga, vilket är svårt att hävda i den medicinska modellen 
(Bellner, 1997). För det tredje har kunskapsområdet omvårdnad 
visat sig svårt vad gäller kopplingen mellan teori och praktik 
(jämför Abbott, 1988). I debatten framförs att omvårdnadskunskap 
borde utvecklas från praktiken till teorin, men att den istället har 
blivit tvärtom, att den har formulerats på en teoretisk nivå som 
sedan förutsätts bli vägledande för praktiken (se Josefsson, 1994). 
Ett ytterligare problem som framförs i detta sammanhang är att de 
sjuksköterskor som arbetar med utbildning och/eller forskning har 
fjärmat sig från det arbete som sjuksköterskor utför i det direkta 
vårdarbetet (jämför Abbott, 1988).

Trots detta har sjuksköterskeutbildningen under 1990-talet aka- 
demiserats. Allt fler sjuksköterskor blir också forskare. Detta kan 
på sikt bidra till att sjuksköterskornas legitimitet som professionell 
grupp ökar (Erlöv & Petersson, 1996). Inom forskningen om sjuk
sköterskor har sjuksköterskornas professionella identitet mot denna 
bakgrund studerats. Öhlén & Segersten (1998) ser sjuksköterskors 
professionella identitet utifrån en personlig, en mellanmänsklig och

-27 -



en legal nivå. De uttrycker tydligt den personliga nivån i sjukskö
terskornas professionella identiteter:

Compassion, competence, confidence, conscience, commitment, cou
rage and assertiveness are personal attributes of the professional ident
ity of the nurse. Accordingly, development of the professional nurse 
could be understood as professional and personal growth in caring, 
which implies moral maturity. Although these attributes are essential 
for the characteristics of a nurse, nurses have them in common with 
other caring professionals. In search of specific characteristics of the 
professional identity of the nurse futher investigations are needed.
Such knowledge should also be developed by research focusing on the 
experiences of being a nurse. (Öhlén & Segersten, 1998 s. 726)

Av ovanstående citat framgår att synen på vad sjuksköterskan ska 
vara och göra är sammankopplat med synen på den professionella 
sjuksköterskan. Kallet i sjuksköterskeidentiteten har dock ersatts 
med något som här kallas för personlig mognad (jämför Erlöv & 
Peterson, 1996; Wendt; 1998). Hur ska sjuksköterskornas kultur 
förstås mot ovanstående bakgrund? Sjuksköterskornas kultur ses 
ofta utifrån ett kvinnligt perspektiv. Den ses som heterogen till sin 
karaktär. Lindgren (1992) kallar den för en korporationskultur och 
förklarar detta dels med att sjuksköterskorna har såväl ledande som 
tjänande funktioner och dels med att de kommer från den stora 
medelklassen som inte är homogen i sig. Det antas också finnas 
skillnader mellan sjuksköterskor med olika lång erfarenhet och 
anställningstid, där de som arbetat länge poängterar medicinska 
uppgifter och de ”yngre” istället ser omvårdnad som viktigast 
(Närvänen, 1994; Öhlén & Segersten, 1998). Trots detta framgår av 
Sahlin-Anderssons studie (1994a) att sjuksköterskornas i hög grad 
agerar som ett kollektiv i vardagligt arbete. Sjuksköterskors lärmöj
ligheter ses ofta som relativt goda. I Rönnqvists studie (1992) 
deltog sjuksköterskorna mindre i personalutbildning än läkarna, 
men mer än undersköterskor och sjukvårdsbiträden. I en senare 
studie (se Rönnqvist & Thunborg, 1996; Rönnqvist, Thunborg & 
Ellström, 1999) visade det sig att sjuksköterskorna deltog i flest 
personalutbildningsaktiviteter.
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2.2.4 Undersköterskeyrkets framväxt och pro
fessionella status

Undersköterskors och sjukvårdsbiträdens historia är föga uppmärk
sammad. Det är inte förrän sjuksköterskorna försöker inta sjukvår
den som arena som sjukvårdsbiträden nämns och då ofta med en 
negativ klang. Redan tidigt fanns sjukvårdsbiträden, då kallade 
vakmadammer och sjukvakterskor. De stod för matlagning, renhåll
ning och livsuppehållande vård. De kom ur arbetarklass och hade 
lite med de centrala organisatoriska frågorna att göra (Gustafsson, 
1987).

Sjukvårdsbiträdenas fackliga organisering kom att dröja inte 
minst eftersom de underordnades sjuksköterskornas utbildningsin- 
tressen. De outbildade kvinnorna var under åren 1923-1945 organi
serade i två olika förbund, SKAF och SSPF. SKAF bildades 1910 
och tillhörde LO. SSPF grundades 1923 och förbundet stod utanför 
LO. Efter mångåriga strider gick SSPF upp i SKAF 1945. SKAF 
var från början inte särskilt intresserat av att organisera sjukvårds
personal. Detta eftersom de var kvinnliga arbeten. När SSPF gick 
upp i SKAF utgjorde sjukhuspersonalen 34 procent av dess med
lemmar vilket gjorde att denna grupp efter detta fick större domi
nans i förbundet. År 1939 fick sjukvårdspersonalen sina arbetsvill
kor reglerade genom avtal, år 1942 godkändes 48 timmars arbets
vecka för sjukvårdspersonalen inom den slutna kroppsliga sjuk
vården. Detta avtal tillkom genom ett starkt agerande från SSPF 
(Emanuelsson, 1990).

Undersköterskeyrket kom till under efterkrigstiden. Några 
landsting beslutade då lokalt att försöka komma tillrätta med ar
betskraftsbristen genom att utbilda sjukvårdsbiträden till underskö
terskor. Undersköterskorna började dock utbildas innan man visste 
hur de skulle användas (se Evertsson, 1995). De kom sedan att till
sammans med sjukvårdsbiträdena utföra vård vid avdelningarna 
medan sjuksköterskorna utförde mindre vård och istället fick fler 
arbetsledande uppgifter. Vid Uppsala Akademiska sjukhus bestod 
t.ex. vårdpersonalen år 1955 av 25 procent sjuksköterskor, 15 pro
cent sjuksköterskeelever, 10 procent undersköterskor och 50 pro
cent sjukvårdsbiträden. Undersköterskorna och deras utbildning 
blev dock ingen central angelägenhet förrän under 1960-talet då de
ras utbildning reglerades. Syftet med att reglera utbildningen var att
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nationellt avhjälpa bristen på sjuksköterskor (se vidare Evertsson, 
1995).

Undersköterskors och sjukvårdsbiträdens röster har varit svaga 
i de senaste årens debatt om framtiden. Detta trots att de neddrag
ningar som gjorts framförallt har drabbat dessa grupper. Man har 
hävdat att deras löne- och arbetsvillkor är för bra i relation till sjuk
sköterskorna, och att de i jämförelse med sjuksköterskorna har 
sämre utbildning (Ellström, Rönnqvist & Thunborg, 1994). 
SKAF's intressen att förändra vårdens arbetsorganisation har fått 
ett visst genomslag för införandet av vårdlag (SOU 1996:169). 
Framtiden för undersköterskor och sjukvårdsbiträden har de senaste 
åren varit oviss. För närvarande ökar dock efterfrågan på underskö
terskor igen inom akutsjukvården till följd av dagens arbetskrafts
brist (Landstingsförbundet, 1999). Undersköterskor och sjukvårds
biträden kan inte sägas ha några anspråk på att professionalisere 
sig. De anses varken ha kunskaps- eller yrkesmonopol. Deras arbe
te antas också bestämmas av övriga grupper. Ofta har de beskrivits 
som sjukvårdens händer och fötter (Evertsson, 1995; Gustafsson, 
1987). Intressant är dock i diskussionen om omvårdnad att under
sköterskor och sjukvårdsbiträden utför den största delen av detta 
arbete (Rönnqvist, 1992). En utveckling av professionell status för 
andra grupper inom vården innebär tydligen att man släpper stora 
delar av det praktiska arbetet för att istället leda detta arbete 
(jämför Abbott, 1988, Socialstyrelsen, 1995:5).

Undersköterskornas och sjukvårdsbiträdenas kultur har beskri
vits som en kvinnlig kollektivkultur från arbetarklassen, som byg
ger på närhet, likhet och gemensamhet (Lindgren, 1992). Walldal 
( 1986) har gjort en studie av undersköterskestudenters bakgrund, 
självuppfattning, förväntade yrkesposition och rollpåverkan. Resul
taten av denna studie kan sammanfattas enligt följande:

• Flertalet undersköterskestudenter är kvinnor under 18 år som 
kommer direkt från grundskolan med 3.4 i medelbetyg. 50 
procent har arbetarbakgrund, mer än 25 procent har mödrar i 
vårdyrket. Ungefär hälften har någon form av erfarenhet från 
vården t.ex. genom s.k. prao.

• De flesta vill arbeta på sjukhus med akutvård. 40 procent vill 
arbeta som undersköterska medan 60 procent vill studera vida
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re. Antalet som vill studera vidare minskar dock under utbild
ningens gång.

• Studenterna påpekar att det krävs fysisk och psykisk styrka, 
god kondition, stabilitet, tålamod, samtals och förståelseför
måga för att bli en bra undersköterska.

• De anser att läkare är det yrke som både har störst ansvar och 
störst påverkan medan sjukvårdsbiträden anses ha minst ansvar 
och påverkan, samt att den bästa yrkesförberedelsen erhålles 
genom att arbeta som sjukvårdsbiträde. (Se vidare Walldal,
Ï986)

Av ovanstående resultat att döma tycks undersköterskor se prak
tiskt arbete som sjukvårdsbiträde som viktigare än utbildningen 
som yrkesförberedelse (jämför också Hermann, 1998). Att under
sköterskor också deltar i personalutbildning i mindre utsträckning 
än övriga grupper har visat sig i två studier (se Rönnqvist, 1992; 
Rönnqvist & Thunborg, 1996). Om detta har att göra med deras 
egen praktiska syn eller är en effekt av bristande möjligheter kan 
här diskuteras. En annan intressant notering är att flertalet under
sköterskor under 1980-talet såg sitt framtida arbete inom sjukhus
vården. Det tycks vara denna typ av arbete som har status, samti
digt som det är inom sjukhusvården som flest neddragningar av un- 
derskötersketjänster skett (Landstingsförbundet, 1999).

Det finns generellt sett få studier och beskrivningar av under
sköterskor och sjukvårdsbiträden. Ett närliggande område som 
forskningen har ägnat mer utrymme åt är det arbete som utförs av 
vårdbiträden inom hemtjänst (se t.ex. Silverberg. 1996; Szebehely, 
1995). Det är också inom denna sektor som antalet undersköter- 
sketjänster ökat de senaste åren (Landstingsförbundet, 1999).

2.2.5 Sammanfattande kommentarer
I detta avsnitt har jag tagit upp olika yrkesgruppers framväxt och 
professionella status. 1 forskningen om olika yrkesgrupper nämns 
ofta att dessa har olika kulturer. Det finns t.o.m. de som hävdar att 
hälso- och sjukvården kan ses som ett klassamhälle i miniatyr, där 
olika gruppers kultur definieras i termer av deras status i hierarkin 
(Lindgren, 1992). Att olika personalgrupper i vården är en del av
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en professionell hierarki tycks genom detta kapitel vara klart. Det 
tycks också vara svårt att ändra gamla invanda hierarkiska mönster. 
Det finns fa studier som belyser hela organisationen. Viss forskning 
fokuserar enbart på en grupp, annan på ett par grupper. Det finns 
författare som fokuserar på vårdpersonal och gemensamma ut
gångspunkter för sjuksköterskor, undersköterskor och sjukvårds
biträden. De gemensamma drag som ofta diskuteras är att dessa ar
beten är mer eller mindre underordnade, kvinnliga, omsorgsinrik- 
tade samt att de ofta bedrivs på deltid. Franssén (1997) menar att 
dessa grupper handlar utifrån tre typer av orientering: patientorien
tering; kollegial orientering och familjeorientering. Trots att vård
personalen vidare ser bemötande och patientkontakt som viktigt, 
har de dock svårt att engagera sig i patienterna i det dagliga arbetet 
(se vidare Franssén, 1997). De vardagliga situationerna tar över
handen framför deras föreställningar om vad de ska och bör göra.

2.3 Avslutande kommentarer
Hälso- och sjukvårdens organisation är komplex. Detta dels genom 
den styringsproblematik som finns dels genom de olika yrkes
grupper och deras kultur och strävanden efter professionell status. 
För att som yrkesgrupp kunna skapa en unik position i förhållande 
till andra grupper krävs viss sammanhållning samtidigt som en 
sådan sammanhållning motverkar gränsöverskridanden och föränd
ring av den rådande hierarkiska strukturen.

Av detta kapitel har det bl. a. också framgått att det finns av
stånd och spänningar mellan olika aktörer på olika nivåer inom 
organisationen. Detta leder naturligt till olika ståndpunkter kring 
professionalisering, vilken kunskap som har status och vilka upp
gifter som är viktiga att utföra. Hur ser förhållandet mellan olika 
personalgrupper ut och hur bidrar de till varandras positioner, kul
turer och identiteter? Denna fråga har bara delvis besvarats i detta 
kapitel, men utgör ett huvudfokus för den fortsatta framställningen 
i denna avhandling.
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3. Lärande av yrkesidentiteter

I detta kapitel kommer jag att diskutera hur yrkesidentiteter lärs, 
dvs. formas, upprätthålls och utvecklas i samspel inom daglig yr
kespraktik. Jag har valt tre olika teoretiska ansatser: en social-in- 
teraktionistisk; en institutionell och en kontextuell ansats. De valda 
ansatserna har i detta kapitel olika omfång. Den kontextuella ansat
sen ses som något av ett huvudperspektiv. Denna ansats är också 
den av de tre som främst fokuserar på utveckling av yrkesidentite
ter. Samtidigt har de övriga två valts dels för att närmare belysa hur 
yrkesidentiteter formas och upprätthålls, dels för att kunna disku
tera och ge olika infallsvinklar på lärande av yrkesidentiteter. En 
invändning som kan riktas mot detta val av ansatser är att två av 
dem inte explicit behandlar lärande som begrepp. De valda ansat
serna belyser dock processer som ligger nära det synsätt på lärande 
som behandlas i den kontextuella ansatsen. Därmed kan dessa an
satser sägas tillföra delvis nya aspekter till begreppet lärande och 
delvis nya sätt att se på lärande av yrkesidentiteter.

I det följande behandlas de tre ovan nämnda ansatserna. Där
efter belyses i avsnitt 3.4 olika potentiella drivkrafter för utveckling 
av yrkesidentiteter och verksamheter. I avsnitt 3.5 görs en jäm
förande diskussion mellan de olika ansatserna.

3.1 En social-interaktionistisk ansats
1 detta avsnitt kommer jag att behandla hur yrkesidentiteter lärs uti
från tankegångar som finns representerade inom pragmatism och 
symbolisk interaktionism. Det finns två skäl till detta. För det första 
bygger symbolisk interaktionism i hög grad på pragmatisk filosofi. 
För det andra antas pragmatiska tankegångar bidra till en allmän 
diskussion om mänskliga vanor, trosföreställningar, reflektion och 
distansering som sedan med hjälp av symbolisk interaktionism kan
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relateras till mänskliga identiteter. Jag har valt att kalla denna an
sats för social-interaktionistisk. Detta trots att det finns flera andra 
ansatser som betonar social interaktion.

I det följande kommer jag att närmare belysa lärande av yrkes
identiteter utifrån detta perspektiv. Närmare bestämt behandlas 
individers föreställningar om sig själva och andra, mänskliga vanor 
och trosföreställningar samt reflektion och distansering. Dessa tre 
avsnitt syftar till att belysa såväl hur yrkesidentiteter formas som 
hur de upprätthålls och utvecklas.

3.1.1 Individers föreställningar om sig själva och 
andra

Lärande av yrkesidentiteter kan sägas ha att göra med hur individer 
formar ett själv i förhållande till andra i en yrkespraktik (Baumann, 
1967; Mead, 1934). Lärande av yrkesidentiteters kan, utifrån sym
bolisk interaktionism, ses som en process i två steg. I ett första steg 
formar individer föreställningar om sig själva och andra. 1 ett andra 
formar de en attityd till världen i stort. Mead (1934) har beskrivit 
denna fonnningsprocess på följande sätt:

I have pointed out, then, that there are two general stages in the full 
development of the self. At the first of these stages, the individual self 
is constituted simply by an organization of the particular attitudes of 
other individuals towards himself and toward one another in the spe
cific social acts in which he participates with them. But at the second 
stage in the full development of the individual's self that self is con
stituted not only by an organization of these particual individual attitu
des, but also by an organization of the social attitudes of the genera
lized other or the social group as a whole to which he belongs. (Mead,
1934. s. 158)

Enligt Mead (1934) måste vi genomgå båda dessa steg för att ut
veckla en identitet. Vad är då innebörden i dessa båda steg? Mead 
( I 934) menar att det mänskliga jaget formas i sociala erfarenhets- 
och aktivitetsprocesser genom mänskligt handlande. Det är hand
lingen och kommunikationen mellan människor som skapar attity
der till oss själva och andra samt till världen i stort (Blumcr, 1986 
Mead, 1934). För att utveckla ett själv är rolltagande betydelsefullt 
(se Miller, 1981 ).
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Rolltagande sker genom signifikanta symboler, dvs. språk och ges
ter, som uttrycker en innebörd för de inblandade. Dessa symboler 
bidrar till utveckling av både tanke och själv (Blumer, 1986; Mead, 
1934; Miller, 1981 ). För att kunna ta andras roll eller andras pers
pektiv är det nödvändigt att använda språkliga gester eller signifi
kanta symboler. Rolltagande innebär inte att en person härmar nå
gon annan. Det innebär istället att ta någon annans perspektiv och 
därigenom forma en gemensam innebörd av något som sedan ligger 
till grund för individuella handlingar. Utan medvetande om inne
börder finns inget mentalt fenomen och därför heller inget själv. 
Därav antas individens utveckling av ett själv vara beroende av 
samspelet mellan signifikanta symboler, social interaktion och 
mänskligt medvetande (se vidare Miller, 1981).

Genom rolltagande blir således vissa föreställningar gemen
samma för oss själva och andra (Mead, 1934). 1 kommunikation 
med andra kan individen också distansera sig ifrån sig själv och 
därmed se sig själv som ett objekt. Detta innebär att ett självmed
vetande utvecklas som lägger grunden för ett rationellt handlande. 
Individens syn på sig själv som subjekt utvecklas indirekt genom 
hennes tolkning av hur andra ser på henne. Människor har alltså 
förmågan att se sig själva som både subjekt och objekt. Detta inne
bär att individen kan förstå sig själv genom andra. Det räcker dock 
inte att individen kan förhålla sig till sig själv och andra i en viss 
social situation. Individens förhållningssätt mot världen uttrycker 
Mead (1934) genom begreppet den generaliserade andre som kopp
lar samman individens föreställningar om sig själv och andra med 
föreställningar som är giltiga för en större grupp eller ett samhälle 
där individen ingår. Den andra fasen av individens utveckling kan 
således ske genom generaliseringar som inte kräver direkt kommu
nikation med andra (jämför Mead, 1934).

3.1.2 Mänskliga vanor och trosföreställningar
Mot bakgrund av att identiteter, enligt symbolisk-interaktionism 
antas formas i socialt samspel med andra genom processer av såväl 
identifikation som av distansering, kan man fråga sig hur individer 
upprätthåller sina identiteter i vardagen. Detta behandlas inte inom 
symbolisk interaktionism men har berörts inom pragmatismen.
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Inom pragmatismen har upprätthållande diskuterats inom ramen för 
mänskliga vanor. Peirce (Wennerberg, 1962) såg vanor som en typ 
av tro. Tro definieras som något medvetet som stillar olust och upp
rättar handlingsregler. Vanor kan karaktäriseras som en upprepning 
eller en repetition av handlingar i efterhand, men också som hand
lingsdispositioner, dvs. att det är troligt att en person kommer att 
handla på ett visst sätt framgent (Dewey, 1936). Om Peirce disku
terade vanor utifrån en filosofisk utgångspunkt betonade Dewey 
istället interaktionen mellan människor både i formning och upp
rätthållande av handlingar och handlingsdispositioner se t. ex. De
wey, 1936).

Utifrån pragmatiska resonemang kan individer således skapa 
individuella vanor. Med hjälp av dessa vanor kan individer upp
rätthålla föreställningar om sig själva och andra samt en viss attityd 
till världen (jämför Mead, 1934).

3.1.3 Reflektion och distansering
Inom pragmatismen behandlas också utveckling av mänsklig kun
skap och mänskligt handlande. Peirce (1990; Wennerberg, 1962) 
menade att människor kan försättas i tvivel på sina trosföreställ
ningar och sina vanor genom att de handlingar som de utför inte 
leder till förväntade konsekvenser. Peirce använde denna tes för att 
beskriva hur forskning och kunskapsutveckling inom vetenskap 
kan gå till. Denna tes har också använts för att beskriva mänsklig 
utveckling i sig. För att såväl kunskapsutveckling som mänsklig ut
veckling ska kunna komma till stånd antas människor som har för
satts i tvivel börja reflektera över sitt eget handlande och de före
ställningar som ligger till grund för detta handlande (jämför 
Dewey, 1933).

Det reflektiva tänkandet har främst diskuterats av Dewey 
(1933). Det reflektiva tänkandet innebär att människor analyserar 
varför deras handlingar inte leder till förväntade konsekvenser och 
därefter formulerar nya handlingsplaner och prövar nya lösningar. 
Det är den reflektiva tankeprocessen som, enligt Dewey, är för
knippad med lärande. Utgångspunkterna för det reflektiva tänk
andet har både setts som ett sätt att förstå mänskligt lärande och 
använts som modell för undervisning (jämför Dewey, 1933).
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Yrkesidentiteter och deras utveckling kan förstås utifrån ovan 
nämnda resonemang om reflektion. Då individers föreställningar 
om sig själva och världen samt de handlingsmönster som är för
knippade med dessa inte fungerar i handling, måste individen kon
fronteras med dessa föreställningar. Denna konfrontation sker i 
socialt samspel och leder fram till formandet av nya föreställningar 
om sig själv, andra och världen som i sin tur bygger under indi
viders handlande (jämför Mead, 1934). Detta innebär då också att 
identiteter omformas. I omformandet av identiteter blir Meads 
(1934) resonemang om distansering betydelsefullt. Eftersom män
niskor kan se sig själva som både subjekt och objekt kan de också 
distansera sig från sig själva och ifrågasätta sig själva.

3.1.4 Sammanfattande kommentarer
Utifrån vad som här kallas en social-interaktionistisk ansats har jag 
i detta avsnitt sökt belysa hur yrkesidentiteter lärs. För det första 
antas de formas genom kommunikation och rolltagande. Denna 
formning kan uttryckas i tre faser: att genom andra se sig själv; att 
se andra genom sig själv och att därmed utveckla ett gemensamt 
förhållningssätt till världen genom den generaliserade andre.

För det andra antas individer utveckla vissa trosföreställningar 
och handlingsdispositioner som är förenliga med de föreställningar 
om sig själva, andra och världen som de har. Dessa bidrar till att 
bilda mänskliga vanor genom vilka yrkesidentiteter upprätthålls i 
vardagen.

För det tredje, slutligen, utvecklas individer, då de handlingar 
som är förknippade med deras föreställningar inte leder till för
väntade konsekvenser. Utveckling sker mot denna bakgrund genom 
reflektion och analys samt genom formulering av nya handlings
planer som prövas i handling. Denna reflektion bidrar då också till 
att individen kan distansera sig till sig själv och på så sätt ifråga
sätta föreställningar och handlingar som också kan bidra till att 
deras identiteter utvecklas.

En kritik som ofta riktats mot ovanstående utgångspunkter är 
att de har en förenklad syn på mer övergripande strukturer såsom 
regler och normer, som också antas påverka yrkesidentiteter och 
deras upprätthållande karaktär (Du Gay, 1996; Giddens, 1984). Jag
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kommer i det följande avsnittet att behandla yrkesidentiteter utifrån 
en institutionell ansats, som betonar just denna typ av aspekter.

3.2 En institutionell ansats
Institutionalisering är ett begrepp som ofta används för att beskriva 
reproduktion av sociala system. Institutionalisering kan dels ske 
genom att olika typer av mönster i form av symboler, myter och 
ritualer legitimeras utåt och inåt i organisationer (Meyer & Rowan, 
1983), dels genom att vissa insitutionella fält eller mönster formar 
konventioner, normer och symboler om lämpliga handlingar. Dessa 
sociala mönster kan inte ses som objektiva i förhållande till aktörer
na i organisationen utan snarast som formade socialt i förhållandet 
mellan aktörer och strukturer (Scott, 1995).

1 detta avsnitt kommer jag att utifrån en institutionell ansats 
närmare belysa lärande som upprätthållande av yrkesidentiteter. 
Närmare bestämt kommer fyra förhållanden här att tas upp. För det 
första behandlas lärande av yrkesidentiteter i förhållande till orga
niserings- och institutionaliseringsprocesser. För det andra diskute
ras lärande av yrkesidentiteter utifrån gemensamma föreställningar 
och handlingsmönster. För det tredje belyses lärande av yrkesiden
titeter utifrån rutiner och strukturer. För det fjärde, slutligen, be
handlas identitetskriser utifrån en diskussion om hur yrkesidentite
ter skulle kunna utvecklas.

3.2.1 Organiserings- och institutionaliserings
processer

Lärande av yrkesidentiteter kan inom ramen för den institutionella 
ansatsen förstås i termer av mänskliga organiserings- och institutio
naliseringsprocesser (Giddens, 1984). Institutionaliseringsprocesser 
antas förekomma i organisationer och förutsätter organisering, men 
organisering och institutionalisering kan inte ses som samma feno
men. Organisering ses som en aspekt av vardagligt socialt samspel. 
Organisering antas ske genom att aktörer koordinerar sina hand
lingar gentemot varandra. Genom denna koordinering skapas en 
social ordning för vad som ska göras och hur (Giddens, 1984). 1 
denna koordineringsprocess antas också människor forma sociala 
identiteter. Giddens ( 1984) beskriver detta på följande sätt:

-38-



A social position can be regarded as a social identity that carries with 
it a certain range (however diffusely specified) of prerogatives and ob
ligations that an actor who is accorded that identity (or is an ’incum
bent’ of that position) may activate or carry out: these prerogatives 
and obligations constitute the roleprescriptions associated with that 
position. (Giddens, 1984, s. 84)

Det finns många likheter tnellan Giddens ( 1984) och företrädare för 
symbolisk interaktionism (jämför föregående avsnitt). Samtidigt för 
Giddens (1984) in ett mer psykoanalytiskt synsätt på mänskligt 
medvetande där viss formning sker i termer av symbolisk eller 
språklig verbal förmåga medan annan formning sker i och genom 
praktisk handling, medan ytterligare en annan sker omedvetet för 
aktörerna själva (jämför Miller, 1981). Giddens (1984) menar 
vidare att identiteter alltid både formas och konstitueras i mänskligt 
handlande. Mänskligt handlande antas alltid ske i sociala situatio
ner som är strukturerade och organiserade. På detta sätt har Gid
dens (1984) en mer strukturalistisk syn än företrädare för symbo
lisk interaktionism.

Institutionaliseringsprocesser innebär att vissa sociala mönster 
tas för givna som konventioner och därigenom leder till att 
handlingar som är förenliga med dessa mönster reproduceras 
(Jeppersson, 1991; Scott, 1995). Institutionaliseringsprocesserna 
antas av vissa författare vara av tre slag: regulativa; kognitivt/ kul
turella och normativa (se vidare Scott, 1995; Scott & Christensen, 
1995). Regulativa processer antas ha med regler som påverkar 
aktörers handlande, kognitivt/kulturella antas ha med gemensamma 
föreställningar och normativa processer med normer att göra1.

Utgångspunkten för att tala om lärande av yrkesidentiteter ut
ifrån en institutionell ansats har således att göra med hur vissa 
sociala mönster av föreställningar och handlingar reproduceras 
över tid och rum (Giddens, 1984; Jepperson, 1991; Scott, 1995). 
Dessa sociala mönster finns inbyggda i såväl individuella som 
kollektiva identiteter. De kan dels tas för givna av aktörerna dels 
uppfattas som yttre strukturer som påverkar vad som är möjligt och 
önskvärt att göra i en viss situation.

För en mer utförlig diskussion om regulativa processer, se Agevall (1994). 
Zucker (1991) diskuterar de kognitivt/kulturella processerna närmare.
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3.2.2 Gemensamma föreställningar och hand
lingsmönster

Hur formas då gemensamma föreställningar och handlingsmönster? 
Berger & Luckmann ( 1966) menar att sociala identiteter formas ge
nom att vissa föreställningar om vad som är möjligt och önskvärt 
att vara och göra i en viss situation tas för givna som en objektiv 
verklighet av aktörer inom en viss social praktik. Denna process 
sker genom mänskligt samspel. Då den gemensamma verkligheten 
tas för given och ses som en objektiv realitet kan handlingar och 
föreställningar som är förenliga med denna realitet reproduceras (se 
vidare Berger & Luckmann, 1966; jämför också kognitiva/kulturel- 
la samt normativa institutionaliseringsprocesser).

Sahlin-Andersson ( 1994b) beskriver identiteter som härledda ur 
referenser och relationer till andra aktörer inom eller utanför den 
egna yrkesgruppen. Identiteten blir både en konsekvens av mänsk
ligt socialt handlande, där aktörers föreställningar till sig själva och 
världen utvecklas, och en förutsättning för aktörers handlande:

För att få och upprätthålla en identitet behöver aktören nå
gon att dela sina referenser, den mening som hon tillskriver 
olika händelser och situationer med. Detta betyder emeller
tid inte att identiteten formas i varje enskild relation eller 
interaktion. Aktiviteter och relationer kategoriseras och be
skrivs i allmänt kända eller spridda termer. Det vill säga i 
termer som är möjliga för berörda aktörer att nyttja för att 
identifiera ett skeende eller en aktör. Identiteten är således 
en social konstruktion och är beroende av vad som är möj
ligt för flera att klassificera och känna igen. (Sahlin-An
dersson, 1994b, s. 187)

Det är gemensamma tanke- och handlingsmönster som formas uti
från vad aktörer ser som meningsfullt som bidrar till att institu- 
tionalisera vissa för givet tagna uppfattningar kring hur världen är 
beskaffad. Dessa processer antas också bidra till att sociala identi
teter upprätthålls. Berger & Luckmann ( 1966) ser processer för va- 
nebildning som grunden för institutioner. Institutioner bygger på 
vanor som sanktioneras och hanteras av den objektiva, dvs. den in- 
tersubjektivt uppfattade världen. På detta sätt styr denna värld män
niskors subjektivt uppfattade värld i vardagen och det samspel som 
sker.
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3.2.3 Rutiner och strukturer
En utgångspunkt för att tala om hur yrkesidentiteter upprätthålls på 
en kollektiv nivå kan tas i förhållandet mellan aktörer och struktu
rer. Giddens (1984) använder här begreppet dualitet i struktur. Han 
definierar detta på följande sätt:

The duality of structure is always the main grounding of continuities 
in social reproduction across time-space. It in turn presupposes the re
flexive monitoring of agents in, and as constituting, the durée of daily 
social activity. But human knowledgeability is always bounded. The 
flow of action continually produces consequenses which are uninten
ded by actors, and these unintended consequenses also may form un
acknowledged conditions of action in a feedback fashion. (Giddens,
1984, s. 26-27)

Relationen mellan aktörer och strukturer utgår från det som Gid
dens kallar för social reproduktion över tid och rum. Denna sociala 
reproduktion upprätthålls genom aktörers agerande men också ge
nom de strukturerande komponenter eller principer som aktörer or
ganiserar sig genom. Strukturer ser han som regler och resurser. De 
antas därmed vara både begränsande och möjliggörande för aktö
rerna.

Giddens (1984) strukturbegrepp är i vissa avseenden oklart (se 
också Åquist,1992). Strukturer definieras som både regler och re
surser. Enligt Giddens kan regler ses som strukturer då de struktu
rerar aktörernas handlingar. Dessa strukturer tolkas dock alltid 
praktiskt eller diskursivt av aktörerna . Strukturer kan, enligt Gid
dens (1984) vara av olika karaktär. De kommer dock endast till ut
tryck då människor strukturerar och koordinerar sina handlingar. 
Vilken betydelse har då strukturer? Giddens menar likt många an
dra att aktörer och strukturer samspelar med varandra i och genom 
mänskliga handlingar. Burns & Flam (1987) uttalar sig på ett lik
artat sätt kring detta förhållande:

' Enligt Scott är den stora skillnaden mellan mer kognitivt orienterade och regulativt 
orienterade perspektiv på institutionalisering, att de regulativa perspektiven ser regler som 
objektiva enheter som påverkar mänskligt beteende medan de kognitivt orienterade istället 
ser dem som del av den kultur genom vilka de kommer till användning i människors 
föreställningar och handlingar.
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Agents interact- struggle, form alliances, excercise power, negotiate 
and cooperate- within the constrains and opportunities of existing 
structures, at the same time they act upon and restructure these sys
tems. The result is institutional change and development, but structu
rally conditioned. (Burns & Flam, 1987, s. 2)

Giddens (1984) menar att aktörer formar sociala identiteter i och 
genom samspel med andra. Detta samspel sker alltid genom en po
sitionering i tid och rum. Tid-rummet utgör därmed den arena där 
människors sociala identiteter både formas och upprätthålls. Struk
turerna gör det möjligt för sociala praktiker (och därmed iden
titeter) att existera över tid och rum och ge dessa en systematisk 
form. Sociala praktiker har inte strukturer utan använder struktu
rerande komponenter eller principer. Skillnaden mellan komponen
ter och principer har att göra med deras utsträckning i tid och rum. 
Komponenterna antas vara djupt inbyggda i det som kallas institu
tioner. Strukturer oavsett räckvidd kan vara formella eller infor
mella, uttalade eller outtalade. De får sin mening i det sammanhang 
där de används (Giddens, 1984).

3.2.4 Identitetskriser
Den institutionella ansatsen betonar kanske framförallt hur yrkes
identiteter upprätthålls. Samtidigt kan emellertid även utveckling 
av yrkesidentiteter diskuteras utifrån denna ansats. Giddens (1984) 
liksom Sahlin-Andersson (1994b) talar i detta sammanhang om 
identitetskriser.

Vad är det då som ger upphov till identitetskriser? Sahlin- 
Andersson (1994b) kopplar identitetskriser till yttre händelser och 
förändringar i verksamheters strukturer. Sådana förändringar måste 
dock emellertid leda till att aktörernas föreställningar och hand
lingsmönster utmanas (jämför Berger & Luckmann, 1966). Även 
Giddens (1984) menar att förändringar av institutioner kräver 
någon typ av identitetskris. Visserligen tillmäts aktörerna kompe
tens att avgöra, tolka och bära ut sina handlingar i vardagen, men 
eftersom detta alltid sker i samspel med strukturerna, reproducerar 
snarare aktörer rådande förhållanden än de förändrar dem. Att re
producera rådande förhållanden antas också ge en ontologisk säker
het för aktörerna (Giddens, 1984).
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Inom vissa institutionaliseringsperspektiv betonas hur organisatio
ner imiterar varandra när det gäller vissa koncept som antas ge 
framgång rent symboliskt. Det tycks på en övergripande nivå finnas 
vissa ”modetrender” som uppstår mellan organisationer och som 
antas påverka organisationer (jämför Müllern & Östergren, 1995). 
Dessa koncept eller ”modetrender” imiteras ofta på ledningsnivå 
och antas påverka sättet att tala om och förhålla sig till olika typer 
av strukturer som finns i organisationer. Sådana förändringar i den 
institutionaliserade omgivningen kan ge upphov till kriser inom och 
mellan aktörer. Därigenom kan möjligen även olika typer av sym
boliska trender påverka yrkesidentiteter (jämför Meyer & Rowan, 
1983).

3.2.5 Sammanfattande kommentarer
I detta avsnitt har jag behandlat hur yrkesidentiteter lärs utifrån en 
institutionell ansats. De aspekter som har lyfts fram i avsnittet har 
främst gällt hur yrkesidentiteter upprätthålls och bidrar till repro
duktion av sociala system. Inom den institutionella ansatsen bely
ses också främst kollektiva identiteter, även om företrädare som 
t. ex. Giddens (1984) också försöker behandla samspelet mellan in 
divid och kollektiv. Sammantaget har fyra olika aspekter behand
lats. För det första har lärande av yrkesidentiteter setts utifrån hur 
aktörer genom att koordinera sina handlingar (s. k. organiserings
processer) fonnar sociala identiteter som sedan upprätthålls och re
produceras (jämför institutionaliseringsprocesser). För det andra 
har lärande av yrkesidentiteter belysts utifrån hur aktörer formar 
gemensamma föreställningar och handlingsmönster och därigenom 
kollektiva identiteter. För det tredje har relationen mellan å ena 
sidan hur aktörer reproducerar sina föreställningar och handlingar i 
form av rutiner och å andra sidan hur sociala system reproduceras 
behandlats. För det ijärde, slutligen, har identitetskriser som grund 
för utveckling av identiteter diskuterats.

3.3 En kontextuell ansats
1 detta avsnitt kommer lärande av yrkesidentiteter att diskuteras 
utifrån vad som här kallas en kontextuell ansats. Den används som 
samlingsnamn för olika teoretiska perspektiv som har tar sin ut
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gångspunkt i Vygotskys (1978) arbeten (se också Engeström, 
1996). Mänskligt lärande och mänsklig utveckling ses utifrån dessa 
företrädare som en socialt eller kulturellt medierad process (se 
Wertsch, 1985; 1991; Wertsch, del Rio & Alvarez, 1995).

Det är främst två perspektiv som kommer att belysas i detta av
snitt nämligen verksamhetsteori och ”situerad” lärteori. Dessa båda 
perspektiv har åtminstone tre gemensamma utgångspunkter. För det 
första utgår de ifrån att lärande sker i och genom socialt samspel 
mellan människor i situationer, verksamheter och/eller sociala 
praktiker. För det andra ses lärande och de verksamheter där lä
rande sker som kontextuellt bundna, dvs. bundna i sina historiska 
(se Engeström, 1993; Scribner, 1985), fysiskt-materiella (Enge
ström, 1996; Leontiev, 1986;), sociala och kulturella sammanhang 
(Rogoff, 1995)* 4. För det tredje betonar perspektiven mänskligt lä
rande och mänsklig utveckling (se t. ex. Engeström, 1987; Lave, 
1992). Utifrån dessa utgångspunkter kan lärande och utveckling av 
yrkesidentiteter behandlas. 1 det följande diskuteras närmare: (a) 
situationer och verksamheter där yrkesidentiteter formas; (b) att bli 
deltagare i en praktikgemenskap samt (c) att utvecklas i och att 
utveckla verksamheter.

3.3.1 Situationer och verksamheter där yrkes
identiteter lärs

Såväl verksamhetsteori som ”situerad lärteori” utgår ifrån att läran
de av yrkesidentiteter kan ses i ljuset av de system av handlingar, 
verksamheter och/eller sociala praktiker som aktörer är en del av 
och deltar i Med utgångspunkt i dessa system kan både individers

Det två perspektiven har i viss mån olika begreppsapparater. Inom situerad 
lärteori fokuseras situationer. Här används också både begreppet verksamhet och 
social praktik. Inom verksamhetsteori betonas verksamheter. Här används verk- 
samhetsbegreppet som enligt Leontiev (1986) kan indelas i verksamhet, handling 
och operation.
4 Perspektiven betonar olika typer av kontextuella aspekter. Vygotsky var mer in
riktade på kulturella och Leontiev på fysiskt-materiella (se Zinchenko, 1995). 
Verksamhetsteorin betonar i högre grad historien och situerad lärteori sociala 
aspekter, se Lave, 1993. Detta innebär inte att de enbart fokuserar på en aspekt 
utan snarast att de ser vissa aspekter i fokus mot bakgrund av andra.
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verksamheters och yrkesgruppers utveckling diskuteras. Rogoff 
( 1995) beskriver detta förhållande på följande sätt:

The use of activity or ’event’ as the unit of analysis-with active and 
dynamic contributioins from individuals, their social patterns, and 
historical traditions and materials and their transformations-allows a 
reformulation of the relation between the individual and the social, 
and cultural environments in which each is inherently involved in the 
others definition. None exists separately. (Rogoff, 1995, s. 140)

Av Rogoffs citat ovan framgår att yrkesidentiteter lärs i verksam
heter som är kontextuellt bundna och som konstitueras i mänskligt 
samspel och mänskliga handlingar (jämför Vygotsky, 1978). Män
niskor är vidare aktiva deltagare i verksamheter. Detta innebär att 
de både påverkar och påverkas av verksamhetssystemen och dess 
kontextuella grund. Lärande antas ske kontinuerligt och definieras 
som ett förändrat deltagande. Ett förändrat deltagande innebär ock
så en kontinuerlig förändring av verksamheter och dess omgivande 
kontext.

I den kontextuella ansatsen ses generellt relationen mellan 
verksamhet och kontext som central. Kontext kan beskrivas som 
historiskt, fysiskt-materiella, sociala och kulturella sammanhang. 
Dessa sammanhang ses varken som en samling variabler som 
påverkar en verksamhet eller som resultatet av fria aktörers beslut 
eller handlingar. I detta sammanhang betraktas istället verksam
heter och dess kontext som beroende av varandra. De påverkar var
andra ömsesidigt och bildar därför en oupplöslig relation (se vidare 
McDermott, 1993). I den kontextuella ansatsen analyseras ofta 
både såväl individer som de verksamheter och/eller sociala prak
tiker som de verkar i samt ibland också det samhälle eller den kul
tur som de är en del av (jämför Cole, 1996; Rogoff, 1995; Scribner, 
1985). Dessa nivåer av kontext bildar sedan utgångspunkt för att 
studera och analysera mänskligt lärande.

Hur kan man då mer specifikt förstå lärande utifrån relationen 
mellan verksamhet och kontext? Engeström ( 1987; 1993) utgår från 
kollektiva verksamhetssystem då han diskuterar mänskligt lärande. 
Han ser relationen mellan verksamhet och kontext som en relation 
mellan historiska och nuvarande verksamhetssystem. Nuvarande 
verksamhetssystem innehåller ett ständigt flöde av intressen och
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aktiviteter mellan aktörer och strukturer, likt en transformation från 
nutid till dåtid. Nuvarande verksamhetssystem innehåller dock all
tid historiskt identifierbara mönster (se Engeström, 1987; 1993). 
Verksamhetssystem antas vidare utvecklas i kvalitativa språng, 
men denna utveckling kan endast studeras i efterhand genom de nu
varande förhållandenas relation till historiska verksamhetssystem 
(se vidare Engeström, 1987; 1993; 1999). Verksamhetssystem in
nehåller såväl kontextuella som mänskliga komponenter som sam
spelar med varandra. Arbetsdelning, regelsystem och kulturer utgör 
sammanhang för att förstå mänskligt handlande. Mänskligt hand
lande utgörs av ett samspel mellan verksamhetens/individens mål, 
instrument eller verktyg av kognitiv, kulturell eller materiell art 
som används för att fullgöra målen och enskilda eller kollektiva 
subjekt. Subjekten kan analyseras som enskilda individer, yrkes
grupper eller som flerfunktionellt team bestående av olika yrkes
grupper (jämför Engeström, 1990; Engeström, 1999).

Inom den ”situerade” lärteorin betraktas lärande i högre grad 
utifrån samspelet mellan aktörer i vardagen. Individer och grupper 
antas mot bakgrund av en sådan utgångspunkt lära i sociala situa
tioner. Vad har situationen för betydelse? Situationer uttrycker 
alltid en ny konstitution av deltagare, handlingar och samspel. Där
igenom uppstår alltid nytt lärande i förhållande till situationen. 
Verksamheter och yrkesidentiteter bärs alltid upp av de situationer 
som uppstår vid varje given tidpunkt. Det är således deltagandet i 
situationen, vad som konstituerar denna situation och vad som sker 
i denna situation som blir förutsättning för och resultatet av lärande 
(jämför Lave, 1993). Utifrån vad som sker i situationen kommer 
yrkesidentiteter och verksamheter alltid att påverkas. Fokus på 
situationen uttrycker därmed att yrkesidentiteter och verksamheter 
aldrig är statiska till sin karaktär. Därigenom kan heller inte kun
skaper och färdigheter ses som statiska. Ofta skiljer man också 
mellan planeringssituationer, genomförande situationer och reflek- 
tionssituationer (Suchman, 1987). Dessa påverkar givetvis varandra 
men beroende på hur situationen gestaltar sig har deltagarna i den
na enbart att agera som en kompetent deltagare här och nu (Lave & 
Wenger, 1991). Uur detta deltagande ser ut kan skilja sig mellan 
situationer och påverkas också av deltagarnas tidigare erfarenheter.
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Individer och deras lärande kan utifrån den ”situerade” lärteorin ses 
utifrån individens förflyttningar mellan sociala situationer och de 
sociala relationer som individen bygger upp genom dessa. 1 detta 
sammanhang använder Lave ( 1997) begreppet deltagarbanor (”tra
jectories of participation). Lärande i sociala praktiker kan således 
handla om förändrat deltagande i förhållande till den praktik som 
individen är en del av (Lave, 1993; Lave & Wenger, 1991). Samti
digt kan lärande också innebära ett förändrat deltagande mellan so
ciala praktiker (jämför också Engeström, Engeström & Kärkkäinen, 
1995). På detta sätt kan individens identitet fonnas i olika sociala 
praktiker.

Knowledgeability is routinely in a state of change rather than stasis, in 
the medium of socially, culturally and historically ongoing systems of 
activity, involving people who are related in multiple and heteroge
nous ways, whose social locations, interests, reasons and subjective 
possibilities are different, and who improvise, struggles in situated 
ways with each other over the value of particular definitions of the si
tuation, in both immediate and comprehensive terms, and for whom 
the production of failure is much a part of routine collective activity as 
the production of average, ordinary knowledgeability. (Lave, 1993, s.
17)

Trots att både verksamheter och aktörer kontinuerligt förändras 
poängteras dock att aktörer inom en viss verksamhet också formar 
gemensamma föreställningar och handlingsmönster som bidrar till 
ett upprätthållande. Följande citat kan exemplifiera synen på detta:

The heterogenous, multifocal character of situated activity, implies 
that conflict is a ubiquitous aspect of human existence. This follows if 
we assume that people in the same situation, people who are helping 
to constitute ’a situation’ together, know different things and speak 
with different interests and experiences from different social locations. 
Suddenly assumptions concerning the uniformity of opinion, know
ledge, and belief become, on the one hand, matters of common histori
cal tradition and complexly shared relations with larger societal for
ces, (whatever these might mean - now an important question) and on 
the other hand, matters of imposed conformity and symbolic violence. 
(Lave, 1993, s. 15)
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Inom den kontextuella ansatsen ses således lärande och utveckling 
utifrån de situationer och verksamheter som aktörer deltar i, i var
dagen.

3.3.3 Att bli deltagare I en praktikgemenskap
Lärande av yrkesidentiteter har inom ”situerad lärteori” behandlats 
utifrån hur individer blir deltagare i en praktikgemenskap (”com
munity of practice). Lärande antas från denna utgångspunkt ske i 
samspel mellan mer och mindre erfarna medlemmar. Lave & Wen
ger (1991) använder ”legitimerat perifert deltagande” (”legitimate 
peripheral participation”) som ett sätt att beskriva lärprocessen 
utifrån denna relation. Vad innebär då detta begrepp? För det första 
innebär legitimerat deltagande att individer har tillgång till och där
med rätt att delta i praktiken. Människor antas alltid ha legitimerad 
tillgång till någon praktik. Inom hälso- och sjukvården har t. ex. 
olika yrkesgrupper legitimerad tillgång till olika yrkespraktiker, lä
kare till ”läkarpraktiken”, sjuksköterskor till ”sjuksköterskeprak- 
tiken” och undersköterskor till ”undersköterskepraktiken”. Genom 
denna legitimitet får aktörer möjlighet att successivt ta del av prak
tikens uppgifter och samspela med de aktörer som ingår i den. 
Samtidigt kan aktörers deltagande ses som perifert. Detta eftersom 
praktiker alltid är stadda i förändring. Därmed blir deltagare aldrig 
fullärda och heller inte fullvärdiga medlemmar (se vidare Lave & 
Wenger, 1991).

Utifrån denna utgångspunkt används ofta begreppet ”lärlings
system” (apprenticeship) som övergripande beteckning för att stu
dera aktörers lärande till en praktik i samspel med andra aktörer 
(jämför Nielsen & Kvale, 1997; Rogoff, 1995). Flera studier har 
bl. a. syftat till att beskriva hur noviser tillägnar sig en praktik och 
därmed utvecklar en identitet i samspel med och i förhållande till 
mer erfarna medlemmar, (t. ex. Akre & Ludvigsen, 1997; Hutchins, 
1993; Lave, 1988; 1997; Nielsen, 1997; Rogoff,1995). Det finns 
här vissa likheter mellan företrädare för ”situerad lärteori” och 
vissa socialisationsforskare (se t. ex. Närvänen, 1994)
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3.3.4 Att utvecklas i och att utveckla verksamheter
Ett av de mest refererade bidragen från Vygotsky är hans resone
mang om hur individer tillägnar sig en kultur/praktik respektive hur 
aktörer kan utveckla kulturen (se t. ex. Vygotsky, 1978). Vygotsky 
såg här internalisering och externalisering som centrala begrepp. 
Ofta förknippas Vygotskys resonemang med hur individer sociali
seras till en viss kultur genom s. k. internalisering (Engeström & 
Miettinen, 1999). Samtidigt menade Vygotsky att internalisering 
och externalisering är två i hög grad sammanhängande processer 
där internalisering innebär att individen i samspel med andra till
ägnar sig en kultur och externalisering innebär att individer tillsam
mans med andra utvecklar kulturen (se Engeström, 1999.) Det finns 
med andra ord en relation mellan individer och kontext där medier
ingsprocessen mellan dessa är både praktisk och språklig (se vidare 
Wertsch, 1991; 1985). Vygotsky (1978) använde begreppet den 
proximala utvecklingszonen för att beskriva hur utveckling av in
divider, verksamheter och samhällen hänger samman. Den proxi
mala utvecklingszonen definieras på följande sätt:

The zone of proximal development is the difference between a child's 
actual development as determined by independent problem solving 
and the higher level of potential development as determined through 
problem solving under adult guidance or in collaboration with more 
capable peers. (Vygotsky, 1978, s. 86)

Av ovan nämnda citat framgår att det finns en potential för indivi
duell utveckling inbyggt i samspelet med mer kompetenta aktörer i 
en verksamhet eller ett samhället. Vygotsky använde främst den 
proximala utvecklingszonen för att studera barns utveckling. Denna 
utvecklingszon har dock också använts i studier av vuxna. Den 
proximala utvecklingszonen sammankopplar individers utveckling 
till kulturen eller den sociala världen och den sociala och kulturella 
världen till individen. Den proximala utvecklingszonen har tolkats 
och formulerats på olika sätt. Den har t. ex. använts som undervis
ningsmodell där samarbete betonas (Moll, 1991; Moll & Green
berg, 1991). Cole ( 1985) har använt den för att analysera mänsklig 
utveckling i förhållande till olika livssfarer, såsom utvecklingen
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från lek till utbildning, utbildning till fritid, fritid till arbete och hur 
dessa sfärer ömsesidigt påverkar varandra.

Om Vygotsky (1978) diskuterade den proximala utvecklings- 
zonen utifrån individuella verksamheter kan Engeström (1987) 
sägas ha definierat denna zon som en potential för att tala om ut
veckling av verksamhetssystem. Han definierar utifrån denna ut
gångspunkt den proximala utvecklingszonen på följande sätt:

It is the distance between the present everyday action of the indivi
duals and the historical new form of the societal activity that can be 
collectively generated as a sanction to the double bind potentialitity 
embedded in the everyday action. (Engeström, 1987, s. 174)

Det intressanta med Engeströms tolkning av utvecklingszonen är en 
starkare betoning på verksamhetsutveckling. Denna utveckling kan 
förstås som en process där vissa historiska former och nya former 
blandas (jämför Engeström, 1987; 1994). Vad är det då för förut
sättningar som krävs för att tala om utveckling av verksamhets
system? För det första menar Engeström (1993) att ett fokus på his
torien och de kvalitativa språng som sker mellan tidigare och nuva
rande verksamhetssystem är betydelsefullt för att förstå utveckling. 
För det andra pekar han på att nuvarande verksamhetssystem kan 
expandera eller utvecklas genom en hantering av de motsättningar 
(kognitiva, sociokognitiva, systemorienterade) som finns i var
dagen. Motsättningar kan förekomma på flera olika nivåer i verk
samhetssystem. Motsättningar på en nivå döljer ofta motsättningar 
på en annan mer övergripande nivå. Att hantera motsättningar 
kräver först att en gemensam orienteringsbas, dvs. ett sätt att förstå 
problemet, arbetas fram. Därefter krävs att denna internaliseras för 
att sedan extcrnaliseras genom prövning. Slutligen krävs att såväl 
orienteringsbasen som den nya lösningen värderas (se vidare 
Engeström, 1994). Genom gemensam reflektion och handling kan 
verksamhetssystem expandera. Engeström kallar därför detta läran
de för expansivt (jämför Engeström, 1987; 1994).

Den proximala utvecklingszonen såsom den formulerats både 
av Vygotsky (1978) och senare Moll (1991) och Engeström (1994) 
har både ambitionen att analysera nuvarande förhållanden och att 
bidra med modeller för undervisning och utveckling (jämför också 
Dewey, 1933).
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3.3.5 Sammanfattande kommentarer
I detta avsnitt har jag behandlat lärande av yrkesidentiteter utifrån 
det som jag har valt att kalla en kontextuell ansats. Den kontex- 
tuella ansatsen tar sin utgångspunkt i de situationer och verksam
heter där lärande sker (se Engeström, 1993; 1999; Lave, 1993). Här 
betonas utveckling utifrån ett samspel mellan aktörer och de verk
samheter som de är en del av. Samtidigt ses verksamheter och in
dividuella aktörer som kontextuellt bundna (se vidare Lave, 1993). 
Därmed är också lärande en aspekt av vardagliga verksamheter och 
vardagliga verksamheter en aspekt av aktörers lärande.

Lärande av yrkesidentiteter kan beskrivas och hanteras som en 
kontinuerlig förändring. Då studeras hur nya aktörer successivt blir 
mer kompetenta deltagare i en praktikgemenskap genom samspel 
med mer erfarna medlemmar. Aktörers deltagande anses därmed 
också kontinuerligt förändras över tid, men aktörer kan aldrig bli 
”fullvärdiga” medlemmar eller ”fullärda” då praktiken också konti
nuerligt förändras (se t. ex. Lave, 1997; Lave & Wenger, 1991). Ut
veckling av yrkesidentiteter kan också ses utifrån att motsättningar 
i verksamhetssystem hanteras av aktörerna och ger upphov till 
mindre eller större förändringar. Denna typ av utveckling kräver 
dock medvetandegörande och reflektion (se vidare Engeström, 
1987; 1993; 1994).

3.4 Potentiella drivkrafter för utveckling av 
yrkesidentiteter och verksamheter

Hur kan utveckling av yrkesidentiteter och verksamheter främjas? 1 
detta avsnitt kommer jag att diskutera potentiella drivkrafter för 
utveckling såsom de kommer till uttryck inom olika synsätt. Med 
potentiella drivkrafter avses inneboende krafter som kan bidra till 
utveckling. Dessa kan vara inbyggda hos aktörer i deras föreställ
ningar och handlingsmönster, mellan aktörer i verksamheter samt i 
relationen mellan verksamhet och omvärld. 1 detta sammanhang 
används potentiella drivkrafter som en övergripande beteckning på 
sådana relationer som kan bidra till utveckling av yrkesidentiteter 
och/eller verksamheter.
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3.4.1 Lär- och utvecklingspotentialer i vardagligt 
arbete

Lave (1997) diskuterar lärpotentialer utifrån olika aktörers möjlig
heter att delta i olika praktiker. Möjlighet till deltagande kan sägas 
ha med tillgång (access) att göra. Det finns flera nivåer av tillgång. 
På en övergripande nivå kan man tala om tillgång till en viss verk
samhet eller praktik. Mer specifikt handlar det om vilka situationer 
i termer av aktiviteter och vilken interaktion som aktörer har till
gång till. Tillgången till aktiviteter och interaktion kan kopplas dels 
till verksamhetens karaktär och organisering, dels till aktörers tid- 
rumsstrukturer. Att ha tillgång till vissa situationer innebär sam
tidigt brist på tillgång till andra. En aktör kan bara befinna sig på en 
plats vid en viss tidpunkt. Samtidigt är det tillgången till ett viss 
tid-rum, vissa aktiviteter och viss interaktion som utgör kärnan i 
arbetet och den yrkesidentitet som man har. Lave ( 1997) diskuterar 
också lärpotentialer utifrån att utöka sin tillgång inom och mellan 
kontexter. Detta kan ses som ett sätt att utvecklas i yrket men också 
som ett sätt att utveckla yrket. Samspel och aktiviteter inom och 
mellan olika kontext leder till en breddning av arbetet. Det finns på 
detta sätt, enligt henne, tre sätt att expandera sina handlingsmönster 
nämligen: i vad man gör, vilken eller vilka situationer man befinner 
sig i, och vilka man samspelar med. Det finns likheter mellan detta 
resonemang och synen på variation som en förutsättning för läran
de. Variation antas leda till fler olika uppgifter och en breddning av 
komplexiteten i arbetet (jämför Ellström, 1996a; b).

Inom kognitiv handlingsteori diskuteras ofta arbetsuppgifternas 
karaktär och hur de påverkar mänskligt lärande och handlande i 
dagligt arbete. Här diskuteras ofta arbetsuppgifterna och dess grad 
av komplexitet i termer av uppgifternas svårighetsgrad respektive 
autonomi, dvs. det handlingsutrymme som aktörerna har för att ut
föra uppgifterna. Dessa två aspekter antas hänga samman (se vidare 
Aronsson, 1990; Frese & Zapf, 1994). Relationen mellan komple
xitet och autonomi kan också diskuteras i termer av utrymme för 
eller möjligheter till lärande (jämför Ellström, 1996a; b).
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3.4.2 Samspel mellan aktörer och verksamheter
Samspel mellan aktörer och verksamhet antas ha stor betydelse för 
förändring av yrkesidentiteter och verksamheter. Något som har 
tagits upp som en förutsättning för lärande och utveckling är att 
aktörer har någon social relation till varandra och en gemensam 
kunskapsbas för att diskutera problem (Nonaka & Takeuchi, 1995). 
En alltför stark gemensam bas kan dock leda till en konservering 
eller ett bevarande snarare än till diskussion och utveckling. Att 
relationer mellan olika systemdelar byggs upp genom interaktion 
och att relationerna sedan är en förutsättning för hur den fortsatta 
interaktionen kommer att gestalta sig kan ses som en nyckel för att 
förstå både den upprätthållande och den utvecklade karaktären av 
yrkesidentiteter och verksamheter (jämför Engeström, 1999).

Verksamheters kontext kan i sig möjliggöra viss typ av utveck
ling och hindra annan. Olika aktörers yrkesidentiteter kan på lik
artat sätt utnyttja vissa potentialer utifrån verksamhetens kontext 
medan andra förblir outnyttjade. Ellström (1996a; b) skriver att 
några förutsättningar för ett utvecklingsinriktat lärande ligger i 
verksamhetens kontext, dvs. i dess innehåll, organisering och tek
nologier samt i dess strukturella och kulturella system. En verksam
het som är öppen och stödjer erfarenhetsutbyte och reflektion samt 
ifrågasättande, försök och misslyckanden i arbetet ger större möj
lighet till lärande och utveckling i och av verksamheten än verk
samheter som har en strikt arbetsdelning och regelsystem som inte 
möjliggör detta. Sådana verksamheter antas, likt yrkesidentiteter, 
formas i samspelet mellan agerande aktörer och verksamhetens 
kontext.

Verksamheters kontext kan också påverka aktörernas föreställ
ningar i termer av vilken information och hur tydlig eller trans
parent som verksamheten är. Lave (1997) talar om transparens som 
betydelsefull för lärande och utveckling. Ellström (1996a; b) talar 
om vikten av att få information om verksamheten för att kunna 
utveckla en helhetssyn.

3.4.3 Motsättningar I verksamhetssystem
Engeström (1987; 1993; 1996) diskuterar drivkrafter utifrån mot
sättningar (”contradictions”) i verksamhetssystem. Motsättningar
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kan, som tidigare nämnts, vara av olika karaktär (se avsnitt, 3.3). 
De kan vidare ställa olika krav på lösningar. De kan för det första 
ses som motsättningar i lösningar, då tillgängliga lösningar på pro
blem inte fungerar i verksamheten. De kan för det andra uppstå 
genom motsättningar i verksamhetssystemen (mellan t. ex. verk
samhetens objekt, subjekt, verktyg, regelsystem, kulturer och/ eller 
arbetsdelning). De kan för det tredje uppstå mellan aktörer som en 
social konflikt. Motsättningar, i en del av verksamhetssystemet kan 
dölja eller påverka andra delar (se vidare Engeström, 1987; 1994; 
1999). Att analysera motsättningar och använda dessa som ut
gångspunkt för individuell och kollektiv reflektion antas vara en 
viktig drivkraft för utveckling. Motsättningar kan dock också hin
dra utveckling genom att de binder samman varandra i en s.k. dou
ble bind (se vidare Engeström, Engeström & Kärkkäinen, 1995).

3.4.4 Individuell kontra kollektiv reflektion
Inom ett flertal olika perspektiv på lärande betonas reflektionens 
roll (Dewey, 1933). Schön ( 1983) skiljer mellan åtminstone två oli
ka typer av reflektion; reflektion i handling och reflektion över 
handling. Den första typen av reflektion sker direkt i handling me
dan den andra sker i efterhand då aktörer reflekterar över vad de 
gjorde. Suchman (1987) menar att reflektioner sker i olika sociala 
situationer och därför omges av olika förutsättningar för vad som är 
möjligt och önskvärt. Att reflektion sker som en aspekt av hand
lande, kollektivt eller individuellt, tycks vara klart. Dessa typer av 
reflektion påverkar och bygger upp aktörers föreställningar om sig 
själva och andra i arbetet. Det torde också vara aktörernas föreställ
ningar som bidrar till vilket handlande som är möjligt. Reflektion 
ses ofta som ett individuellt fenomen. Reflektion kan också ses i 
samspel mellan aktörer och därmed vara av kollektiv karaktär 
(Engeström, 1994). Kollektiv reflektion antas vara betydelsefullt 
för att åstadkomma ett expansivt lärande och en utveckling av verk
samhetssystem (se vidare Engeström, 1994).

3.4.5 Sammanfattande kommentarer
I detta avsnitt har jag behandlat några potentiella drivkrafter för 
utveckling av yrkesidentiteter och verksamheter. Dessa potentiella
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drivkrafter återfinns inom flera olika teoretiska perspektiv. Poten
tiella drivkrafter för utveckling av yrkesidentiteter och verksam
heter har diskuterats utifrån fyra aspekter, nämligen:

• Arbetets karaktär, där tillgång till situationer, aktiviteter och 
socialt samspel samt arbetsuppgifternas grad av variation, kom
plexitet och autonomi antas ha betydelse.

• Verksamhetens karaktär där såväl organisationsstrukturen som 
kulturen påverkar aktörers lärande.

• Motsättningar i verksamhetssystem kan i sig ses som potentiella 
drivkrafter för utveckling.

• Individuell och kollektiv reflektion där framförallt kollektiv reflek
tion är viktigt för att utveckla kollektiva identiteter och verksam
heter.

3.5 Avslutande kommentarer
1 detta kapitel har lärande av yrkesidentiteter behandlats. 1 avhand
lingen har lärande definierats som formande, upprätthållande och 
utveckling av yrkesidentiteter. Kapitlet har också behandlat poten
tiella drivkrafter för utveckling av yrkesidentiteter och verksamhe
ter.

Kapitlet baserar sig närmare på tre ansatser, en social-inter- 
aktionistisk, en institutionell och en kontextuell ansats. De tre an
satserna kommer ur olika teoritraditioner. De har trots detta fiera 
gemensamma drag. För det första ses identiteter som socialt kon
struerade. För det andra behandlas lärande både utifrån mänskligt 
samspel och utifrån samspelet mellan människor och dess omgi
vande miljö (inom vissa perspektiv används begreppet kontext, 
inom andra strukturer). Det finns således dialektiska utgångspunk
ter i samtliga ansatser.

De tre ansatserna har trots detta haft olika lärprocesser i fokus. 
Vidare hanteras relationen mellan aktörer och omgivande miljö på 
olika sätt. Det finns i detta sammanhang ett antal intressanta mot
satser att diskutera mot bakgrund av detta. Dessa är:

individ kontra kollektiv
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föreställningar kontra handlingsmönster 

konsensus kontra konflikt 

anpassning kontra utveckling

3.5.1 Individ kontra kollektiv
Trots att de teorier jag refererat till i detta kapitel ser identiteter 
som socialt konstruerade finns skilda synsätt huruvida de konstitue
ras på individ eller kollektiv nivå. Företrädare för den social-inter- 
aktionistiska ansatsen talar främst om social utveckling av indivi
duella identiteter. Inom den institutionella ansatsen finns företrä
dare som betonar kollektiva yrkesidentiteter genom gemensamma 
föreställningar (Berger & Luckmann, 1966) och institutionella falt 
(Bums & Flarn, 1987). Giddens (1984) försöker istället förena oli
ka nivåer av yrkesidentiteter genom att visa på relationen mellan 
individuella rutiner och sociala system. (Giddens, 1984). Även den 
kontextuella ansatsen visar på relationer mellan kontextuella nivåer 
genom att beskriva lärande utifrån samspel som får återverkningar 
både på individens och verksamhetens kontext (se Lave, 1993; 
Lave & Wenger, 1991). Relationen mellan individuell och kollektiv 
nivå får också betydelse för hur de ser på lärande av yrkesidenti
teter. Denna jämförelse aktualiserar åtminstone tre frågor: Ska ut
gångspunkten tas i individen och dennes föreställningar och hand
lande och/eller ska utgångspunkten tas i gemensamma föreställ
ningar, handlingsmönster och sociala system? Kan slutligen ut
gångspunkten tas i relationen i sig, dvs. i samspelet?

3.5.2 Föreställningar kontra handlingsmönster
Olika företrädare hanterar relationen mellan föreställningar och 
handlingsmönster på olika sätt. Trots att samtliga perspektiv berör 
både aktörers föreställningar och handlingsmönster finns olika fo
kus och olika sätt att förhålla sig. Denna relation kan förstås utifrån 
Giddens (1984) indelning i diskursivt respektive praktiskt medve
tande. Den kan också förstås utifrån resonemang om hur handlings
mönster formas genom föreställningar, och hur föreställningar for
mas genom aktörers aktivitets- och erfarenhetsprocesser (Dewey, 
1933; Mead, 1934). Då perspektiv söker ha en dialektisk utgångs
punkt och därmed överbrygga det dualistiska tänkandet såsom t. ex.
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mellan individ- omgivning, subjekt och objekt blir också relationen 
mellan föreställningar och handlingsmönster central. Här krockar 
också olika teoritraditioner som mer utgår från mänsklig praxis och 
en starkare objektssyn (se t. ex. Engeström & Miettinen, 1999; 
Lave & Wenger, 1991) med mer idealistiska perspektiv som utgår 
från individen och har en starkare subjektssyn (Berger & 
Luckmann, 1966; Dewey, 1933; Mead, 1934).

3.5.3 Konsensus kontra konflikt
1 detta kapitel finns synsätt som domineras av konsensus där ak
törer formar en gemensam tolkningsbas som sedan antas förklara 
deras handlingar och identiteternas innehållsliga karaktär. Den ge
mensamma tolkningsbasen antas uppstå genom samspel (Berger & 
Luckmann, 1966). På detta sätt negligeras maktaspekter och kon
flikter samt problem med tvetydigheter och oliktänkande (Du Gay, 
1996; Giddens, 1984;). Å andra sidan finns perspektiv som mer 
tydligt tar upp konflikter tvetydigheter, värderationalitet och kon
flikter eller motsättningar som grund (Burns & Flam, 1987; 
Engeström, 1987). 1 flertalet perspektiv blir dock glidningen mellan 
konsensus och konflikt en effekt av det mer dialektiska förhåll
ningssättet. Frågor som uppkommer i detta sammanhang är bl. a.: 
Vad är egentligen att betrakta som konsensus och vad är att betrak
ta som konflikt? Vad är dominans och hur kommer den till uttryck i 
samspelet. När blir det intressant att tala om konflikt och när blir 
det intressant att tala om konsensus?

3.5.4 Anpassning kontra utveckling
Flertalet företrädare diskuterar yrkesidentiteters utveckling som en 
kontinuerlig process av deltagande, en process som konstant trans
formeras till det rådande eller till nya förhållanden (jämför Lave & 
Wenger, 1991). Verksamheter liksom yrkesidentiteter tycks bestå 
av gammalt och nytt (jämför Engeström, 1993) 1 andra synsätt 
handlar det om en förändring av mer radikalt slag. Att samtliga 
synsätt tycks anamma att det pågår en kontinuerlig utveckling torde 
vara klar. Samtidigt talas det om identitetskriser (Giddens; 1984; 
Sahlin-Andersson, 1994b;), om att bryta rutiner (Dewey, 1933) och 
om att förändra synsätt och handlingsmönster.
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Hur ska då förhållandet mellan formning, utveckling och upprätt
hållande av yrkesidentiteter förstås? Av detta kapitel framkommer 
att formning, upprätthållande och utveckling av yrkesidentiteter 
inte kan ses oberoende av varandra. De tycks påverka varandra öm
sesidigt och kan förstås mot bakgrund av varandra. Lärande av 
yrkesidentiteter kan för det första förstås mot bakgrund av hur 
individer formar föreställningar om sig själva och andra. För det 
andra kan lärande av yrkesidentiteter studeras utifrån de situationer 
och/eller verksamheter där de lärs. Slutligen kan lärande av yrkes
identiteter ses utifrån hur gemensamma föreställningar och hand
lingsmönster skapas och reproduceras i vardagen.

Att Giddens (1984) ser identitetskriser som ovanliga eftersom 
aktörer trots kompetens och intention snarare upprätthåller än ut
vecklar sociala praktiker, har mött viss kritik (jämför Åquist, 1992). 
Samtidigt kan den kontextuella ansatsen som antas sätta den ut
vecklande karaktären i fokus också sägas se lärande som ett upp
rätthållande. Lave (1993) tar det som är stabilt till intäkt för att 
människor utvecklar en identitet i förhållande till den verksamhet 
som de är en del av. Samtidigt menar Lave (1997) att en utveckling 
på individnivå också innebär en utveckling av verksamheter trots 
att den upprätthållande karaktären tar överhanden. Utifrån Enge- 
ströms ( 1987) perspektiv handlar det istället om att finna modeller 
för att hantera motsättningar som kan driva fram utveckling av så
väl verksamhetssystem som av aktörers föreställningar och hand
lingsmönster.
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4. Metod

Hur har lärande av yrkesidentiteter studerats i denna avhandling? I 
detta kapitel kommer jag att redogöra för det tolkningsschema som 
legat till grund för gjorda analyser, några metodologiska ställnings
taganden som har gjorts samt undersökningens uppläggning och 
genomförande. Kapitlet kommenteras avslutningsvis i avsnitt 4.4.

4.1 Tolkningsschema
Läkares, sjuksköterskors och undersköterskors yrkesidentiteter ut
gör studieobjekt i denna avhandling. Yrkesidentiteter antas, som 
angavs i kapitel 1, komma till uttryck i aktörers föreställningar, 
handlings- och interaktionsmönster. Dessa uttrycksformer måste 
emellertid också förstås i förhållande till olika vårdenheter. Läran
de av yrkesidentiteter handlar, som behandlades i kapitel 3, om hur 
yrkesidentiteter formas, upprätthålls och utvecklas genom samspel 
mellan aktörer i vardagen och genom samspel mellan dessa aktörer 
och de verksamheter och yrkesgrupper som de är en del av. Yrkes
identiteter antas här kunna karaktäriseras på olika kontextuella 
nivåer. De antas också läras i samspel mellan dessa nivåer. Mer 
specifikt kan tre nivåer av yrkesidentiteter närmare preciseras: en 
yrkesrelaterad, en verksamhetsrelaterad och en individrelaterad 
nivå. I tabell 4:1, nedan, presenteras studiens tolkningsschema där 
yrkesidentiteterna såsom de kommer att studeras i denna av
handling, relateras till olika analysnivåer. Av tabellen framgår att 
yrkesidentiteter studeras såsom de kommer till uttryck i olika 
föreställningar, handlings- och interaktionsmönster. Dessa före
ställningar, handlings- och interaktionsmönster analyseras på tre 
olika nivåer: en yrkesrelaterad, en verksamhetsrelaterad och en 
individrelaterad nivå.
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Tabell 4:1. Studerade aspekteter av yrkesidentiteter samt analysnivåer.

Studerade aspekter: Analysnivåer:

Yrkesrelaterad Verksamhets- Individrelater ad
_________________________ nivå________ relaterad nivå________nivå____

1. Föreställningar 
om:

a) arbete

b) ideala befatt
ningshavare

c) lärstrategier

2. Handlings- och 
interaktionsmönster

Samtidigt ses inte yrkesidentiteter som frikopplade från de kontext 
där de formas. Därför presenteras i det följande aspekter av vård
enheterna som kontext. Därefter beskrivs närmare föreställningar, 
handlings- och interaktionsmönster som de studeras i avhandlingen.

4.1.1 Vårdenheterna som kontext
Vårdenheternas som kontext avser i denna avhandling olika aspek
ter av vårdcentralens, medicinklinikens och anestesiklinikens verk
samhet. Dessa ses i denna avhandling som kontext för lärande av 
yrkesidentiteter (se vidare kapitel 3). Verksamheter kan beskrivas 
på olika sätt beroende på enhetens unika historia, sammansättning 
eller innehåll. 1 denna avhandling har jag valt att fokusera på inne
håll och primära uppgifter, formell struktur, teknologier och arbets
former samt personalsammansättning.

Verksamhetens innehåll och primära uppgifter beskrivs utifrån 
verksamhetens storlek, var den är belägen, vilken specialitet den 
har, vilka uppgifter som utförs samt utifrån, om och i så fall hur, 
verksamhetsidén eller verksamhetens policy är formulerad. Den 
formella strukturen avser hur delverksamheter hänger samman for
mellt. Vidare beskrivs ledningsorganisationen och ansvarsfördel
ning inom verksamheten. Vissa vårdenheter bygger på en stark tek
nologi, medan det inom andra finns flera teknologier representera-
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de. Med teknologi avses de sätt eller de medel som är centrala för 
att utföra verksamhetens mål och innehåll. Teknologier har också i 
hög grad att göra med hur arbetet är organiserat. Personalsamman
sättningen avser hur tjänster är fördelade mellan olika personal
grupper och hur dessa tjänster är fördelade på olika delverksam
heter eller avdelningar. Slutligen behandlas personalens arbetstider.

4.1.2 Föreställningar
Aktörers föreställningar ses här som en aspekt av yrkesidentiteter. 
Som framgår av modellen ovan delas denna aspekt upp i tre delas
pekter, nämligen: arbete, ideala befattningshavare och lärstrategier.

Vad gäller föreställningar om arbetet diskuteras för det första 
hur aktörerna beskriver sina arbetsuppgifter i tenner av vad som är 
mest frekvent respektive viktigast. Även om aktörerna upplever att 
vissa arbetsuppgifter upptar en stor del av deras arbetstid och utförs 
ofta kan de uppleva andra uppgifter som viktigare antingen för dem 
själva eller för patienterna. Det kan också vara så att vissa arbets
uppgifter upplevs som viktiga eftersom de ger status åt befatt
ningen i fråga (jämför kapitel 2). För det andra beskrivs också ak
törernas föreställningar om vad som hindrar och möjliggör lärande 
i det dagliga arbetet. Dessa beskrivningar hänger intimt samman 
med hur aktörerna upplever arbetet och vad som styr dem i deras 
arbete.

Vad gäller föreställningar om ideala befattningshavare diskute
ras dessa på tre sätt. För det första diskuteras hur aktörerna ser på 
vad de borde vara och kunna i sitt arbete. Detta kan ses som en 
grund för att förstå aktörernas självbild. För det andra diskuteras 
hur aktörer ser på varandra i termer av vad som kännetecknar en 
bra befattningshavare. Denna beskrivning antas ge en bild av vilka 
allmänna uppfattningar som finns om olika personalgrupper, men 
också vilka förutsättningar det finns för samspel eller samarbete 
mellan aktörerna mot bakgrund av dessa föreställningar. Den tredje 
aspekten av ideala befattningshavare handlar om aktörernas upp
levda dilemman i sitt yrke, dvs. svårigheten att leva upp till de krav 
eller de förväntningar som de upplever ställs på dem.

Slutligen diskuteras aktörers föreställningar om lärstrategier. 
Dessa beskrivningar gäller hur de uppfattar att de lärt sig sitt arbete, 
vilken betydelse grundutbildningen haft samt vilka möjligheter och
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hinder som finns för att lära och utvecklas i arbetet. Hur aktörerna 
ser på hur de lärt sig sitt arbete är betydelsefullt dels för hur de upp
lever att deras yrkesidentitet formats över tid. Det påverkar också 
uppfattningen om hur andra bör lära sig i arbetet och vad som anses 
viktigt för att fortsätta utvecklas i arbetet. Möjligheter och hinder 
för att utvecklas bidrar till en diskussion om vad aktörer ser som 
utvecklande, men också vilka hinder de upplever för att utveckling 
ska komma till stånd.

4.1.3 Handlings- och interaktionsmönster 
Aktörernas handlings- och interaktionsmönster behandlas utifrån 
fyra olika utgångspunkter. För det första utifrån olika personal
gruppers arbete i tid och rum, för det andra utifrån aktörernas akti
viteter, för det tredje utifrån arbetets tidsmässiga ordning och aktö
rernas prioriteringar, samt för det fjärde utifrån deras interaktions
mönster.

Olika personalgruppers arbete i tid och rum, speglar dels hur 
aktörers arbete fördelar sig på olika rumsliga dimensioner över tid, 
dels hur ofta och när aktörer förflyttar sig mellan olika rumsliga 
dimensioner. Aktörernas tid-rumsstruktur samspelar i hög grad med 
aktörernas aktivitetsstruktur. Tid-rummet möjliggör och begränsar 
var olika individer kan vara och därmed kan göra i sitt arbete. Akti
viteter kan ses som kategorier av handlingar (jämför Ellegård,
1994). Dessa beskrivs utifrån hur stor andel de tar av aktörernas ar
betstid. Aktiviteterna möjliggör också jämförelser mellan olika 
yrkesgrupper och verksamheter. Arbetets tidsmässiga ordning om
fattar återkommande mönster av aktiviteter i arbetet. Vissa aktivite
ter utförs ofta i en viss ordning, och aktörers arbetsdagar kan i olika 
grad organiseras efter olika sådana mönster. I arbetet ingår också 
avvikelser från dessa mönster. Tillsammans med den tidsmässiga 
ordningen behandlas därför sådana avbrott och hur aktörerna 
prioriterar i sitt arbete.

Slutligen behandlas arbetets sociala karaktär, dvs. vilka som 
samspelar med vilka, i vilka aktiviteter och på vilket sätt. Vilka 
som individuella aktörer samspelar med i vardagen antas påverka 
både vad de gör och vad de kan göra, vad de lär och vad de kan 
lära. Därav behandlas hur stor andel av arbetstiden som går åt till
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samspel samt hur stor andel av samspelet som sker med olika 
aktörsgrupper.

4.2 Att använda fallstudier
Fallstudier kan utformas på olika sätt (se t. ex. Leonard-Barton, 
1990; Merriam, 1997; Yin, 1994). I detta avsnitt kommer den fall
studieansats, som används i denna avhandling att diskuteras närma
re utifrån ett antal olika aspekter som metodologi, design, trian
gulering och forskningsetiska överväganden.

4.2.1 Fallstudier och abduktion
Denna fallstudie kan sägas ha en abduktiv ansats. 1 sin introduktion 
till pragmatisk filosofi diskuterar Wennerberg (1972) abduktion 
utifrån Peirce. Så här beskriver han abduktion närmare:

Då en person blivit förvånad uppställer han först en möjlig hypotes 
som kan förklara vad han iakttagit, dvs. han formulerar ett påstående 
vilket tillsammans med en beskrivning av de föreliggande betingel
serna har som logisk följd ett påstående som beskriver vad han iaktta
git. Detta är det första stadiet av undersökningen, den abduktiva. 
(Wennerberg, 1972; s. 147)

Enligt Alvesson och Sköldberg (1994) bygger också vanligtvis fall
studier på en abduktiv logik. De menar vidare att det inte finns nå
gon värdefri kunskap eller ett värdefritt sätt att söka kunskap. Där
för bör forskning bedrivas reflekterande, dvs. genom att forskaren 
ständigt värderar relationen mellan erhållen kunskap och sättet att 
skapa kunskap på. Denna reflektion handlar om att tolka tidigare 
tolkningar. Abduktion kan ses som ett led i denna tolkningsprocess. 
Författarna beskriver detta på följande sätt:

Abduktionen utgår från empiriska fall liksom induktionen, men avvi
sar inte teoretiska föreställningar och ligger i så måtto närmare de
duktionen. Analysen av empirin kan t. ex. mycket väl kombineras med 
eller föregripas av studier av tidigare teori i litteraturen, inte som me
kanisk applicering på enskilda fall utan som informationskälla för 
upptäckt av mönster som ger förståelse. Under forskningsprocessen 
sker således en alternering mellan tidigare teori och empiri varvid bå
da successivt omtolkas i skenet av varandra. De andra förklaringsmo-
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dellerna framstår i jämförelse som orealistiska i förhållande till hur 
forskning faktiskt bedrivs. (Alvesson och Sköldberg, 1994, s. 42)

Vad gäller hantering av och syn på teori kan man, som Alvesson 
och Sköldberg (1994) poängterar, utgå från fall som ger utrymme 
för tolkning av mönster som sedan kan prövas på nya fall. Därav är 
fallstudien väsentlig för abduktionen. För att en abduktiv ansats ska 
kunna utvecklas krävs ofta fler än ett fall. Hur kan sådana fallstu
dier byggas upp och hur relaterar de sig till denna avhandling? I 
nästa avsnitt diskuteras denna fråga närmare.

4.2.2 Multipla fallstudier
För att beskriva designen i denna avhandling diskuteras i det föl
jande tre olika förhållanden. För det första diskuteras förhållandet 
mellan enskilda och multipla fall (jämför Yin, 1994). För det andra 
behandlas holistiska (”holistic”) respektive inbäddade (”embed
ded”) fallstudier (se vidare Yin, 1994). Slutligen beskrivs olika 
analys- och presentationslogiker.

Avhandlingen baserar sig på multipla fallstudier (Yin, 1994) 
Multipla fallstudier innebär att det ingår flera olika fall som jämförs 
med varandra med avseende på generella och unika mönster. 
Mönster som förekommer i flera fall kan verifiera analysen genom 
replikation (jämför Alvesson & Sköldberg, 1994). Unika mönster 
kan upptäckas genom skillnader mellan fall. Fall kan väljas an
tingen för att de förväntas ge liknande resultat, eller för att ge kon
trasterande resultat. Fallstudierna i denna avhandling har valts ut 
för att ge kontrasterande resultat (se närmare avsnitt 4.2.1). Enkla 
fallstudier används istället t. ex. då man har en välutvecklad teori 
som man vill pröva och vidareutveckla eller då man studerar något 
unikt eller ovanligt, t. ex. vid s. k. pilotstudier (jämför Yin, 1994).

Vad ett fall är, definieras genom vad som är analysenhet. Fall 
kan utgöras av individer, grupper, verksamheter eller organisatio
ner. Yin (1994) skiljer mellan en holistisk (”holistic”) och en in
bäddad ("embedded”) typ av design. En holistisk design utgår från 
fallet som helhet och söker endast jämförelser av t. ex. grupper 
eller delverksamheter inom fall (jämför Yin, 1994). En inbäddad 
design kan inom ett fall lyfta upp t. ex. grupper eller delverksam
heter som sedan jämförs. Denna avhandling har en inbäddad de
sign. Även om vårdenheterna definieras som fall jämförs också
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olika yrkesgrupper med varandra. Detta inte minst p.g.a. att läkares, 
sjuksköterskors och undersköterskors yrkesidentiteter är huvudob
jekt i studien. Inom varje fall jämförs också olika delverksamheter, 
t. ex. avdelningar.

Multipla fallstudier syftar till att jämföra olika fall. Detta kan 
ske i förhållande till olika presentations- och analyslogiker. Ett van
ligt sätt att presentera fallstudier är att varje fall hålls ihop i ett för
sök att ge en helhetsbeskrivning. Efter varje helhetsbeskrivning 
görs en s. k. inomfallsanalys (”within-case analysis”). Efter samt
liga helhetsbeskrivningar görs sedan en s. k. mellanfallsanalys 
(”cross-case analysis”). En alternativ analys- och redovisningsform 
innebär att den s. k. mellanfallsanalysen görs direkt mellan fall utan 
att ”gå omvägen” över en explicit inomfalls analys. I denna av
handling har ett mellanting mellan dessa ytterligheter gjorts. Först 
har ett antal intressanta aspekter lyfts fram. Utifrån dessa aspekter 
har varje fall beskrivits för sig. Därefter har en jämförande analys 
gjorts med avseende på varje aspekt. Slutligen har aspekternas 
inbördes relationer analyserats.

4.2.3 Triangulering
Patton (1990) skiljer mellan teoritriangulering, datatriangulering 
och forskartriangulering. Centralt i denna avhandling är diskussio
nen om teoritriangulering och datatriangulering. Med teoritriangu
lering avses att data tolkas i ljuset av flera teoretiska resonemang. 
Med datatriangulering avses istället att resultaten berikas genom att 
olika datakällor används för att studera samma fenomen (se vidare 
Patton, 1990). I den teoretiska referensramen gjordes en tematisk 
genomgång av olika teoretiska perspektiv med delvis samma, del
vis olika utgångspunkter. Dessa kan givetvis användas för att bely
sa resultaten på flera olika sätt. Samtidigt är det tydligt att dessa 
perspektiv också fokuserar olika nivåer av yrkesidentiteter. Teori- 
triangulering görs därmed för att studera lärande av yrkesidentiteter 
även om de teoretiska perspektiven fokuserar på olika delar av 
denna identitet. Tillsammans avses dessa olika teoretiska perspek
tiv och fallen ge en helhetsbild. Vad gäller datatriangulering an
vänds i detta sammanhang tre typer av datakällor: dokument, inter
vjuer och dagböcker. Dessa fokuserar på olika aspekter av yrkes
identiteter såsom verksamheterna som kontext, aktörernas föreställ
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ningar, handlings- och interaktionsmönster. Frågor om datatriangu
lering kan i viss mån med denna avhandling som exempel ifråga
sättas. Detta dels då olika datainsamlingsmetoder belyser olika 
aspekter av yrkesidentiteter och dess lärande, dels då olika datain
samlingsmetoder har insamlats i olika situationer som också antas 
skilja sig åt (jämför Säljö, 1994). Utifrån båda dessa utgångspunk
ter kan man fråga sig om samma objekt studeras och om olika data
källor belyser samma objekt.

Insamlade data hanteras främst kvalitativt men data har också 
vissa kvantitativa komponenter (jämför kapitel 1). Kvantitativa och 
kvalitativa metoder behöver inte utesluta varandra. Kvale (1997) 
diskuterar detta på följande sätt:

Kvalitativa och kvantitativa metoder är alltså verktyg, och deras an
vändbarhet beror på vilka forskningsfrågor som ställs. Som verktyg 
kräver de olika kompetens och forskarna skiljer sig i förmåga och in
tresse när det gäller genomförande av kvantitativa beräkningar eller 
språkliga analyser av kvalitativa data. Trots att de kvalitativa och 
kvantitativa aspekterna av samhällsvetenskaplig forskning är både teo
retiskt och praktiskt sammanflätade med varandra, kan det fortfarande 
råda en dikotomiserad vetenskapssyn med hegemoni för den kvan
titativa sidan. (Kvale, 1997, s. 69).

De datainsamlingar som gjorts har varit både kvantitativa och kva
litativa (en närmare precisering av datakällor, dess bearbetning och 
analys ges i avsnitt 4.3).

4.2.4 Forskningsetiska överväganden 
Fallstudier har ofta en ambition att komma nära och ge en detalje
rad helhetsbild, vilket ofta gör det svårt att behandla data konfiden
tiellt. I detta avsnitt kommer jag att redogöra för de beslut som har 
med sådana överväganden att göra. Dessa överväganden kan relate
ras till tre olika nivåer av data: vårdenhetsnivån, yrkesgruppsnivån 
och individnivån. I de överenskommelser som gjorts med lands
tinget i Östergötland och de tre deltagande vårdenheterna har till
stånd att ge detaljerade beskrivningar av vårdenheterna getts. Där
för förekommer också en detaljerad presentation över dessa, var de 
är belägna etc. i beskrivningarna (se kapitel 6). De löften som getts 
till enskilda personer är att endast redovisning på gruppnivå inom 
vårdenhet kommer att ges. Detta innebär att samtliga individer har
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fingerade namn för att inte kunna identifieras. Detta har också inne
burit att kön avdefmierats förutom i bakgrundssammanställningar- 
na (se bilaga I). Slutligen vad gäller erfarenhetsnivå har denna 
identifierats i två hänseenden. 1 dagböckerna förekommer en läkare 
som gör sin allmäntjänstgöring (AT-läkare) och en som gör sin 
specialitstjänstgöring (ST-läkare) som definierats på detta sätt, me
dan övriga aktörer endast benämnts på yrkesgruppsnivå.

4.3 Studiens uppläggning och genom
förande

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för studiens uppläggning 
och genomförande. Det empiriska materialet har insamlats i två 
olika faser. Dessa faser och deras koppling till de tidigare redo
visade aspekterna visas i figur 4:1. Av nedanstående figur framgår 
att studien omfattar två faser för datainsamling. Den första fasen, 
som genomfördes under tidsperioden november 1993 t.o.m. mars 
1994, omfattar intervjuer med personal och ledning vid tre 
vårdenheter; en vårdcentral, en medicinklinik och en anestesiklinik. 
Den andra fasen, som genomfördes under perioden juni t.o.m. 
oktober 1995, omfattade självobservationsstudier i form av dag
böcker. Den senare fasen har utförts på två av de tre vårdenheterna, 
medicin- och anestesikliniken. Den första fasen fokuserar på kon- 
textuella förhållanden och föreställningar. Den andra fasen fokuse
rar på handlings- och interaktionsmönster. Dessa båda faser ligger 
tillsammans till grund för avhandlingens analys.
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Fas 1: Fas 2:

Vårdenheter: Vårdenheter:
Vårdcentralen Medicinkliniken
Medicinkliniken Anestesikliniken
Anestesikliniken

Personalgrupper: Personalgrupper:
Ledning Läkare
Läkare ---------- ► Sjuksköterskor
Sjuksköterskor Undersköterskor
Undersköterskor
S j ukvårdsbiträden

Datainsamlingsmetod: Datainsamlingsmetod:
Intervjuer Dagböcker

\ ?
Verksamheterna 
som kontext

Kapitel 5

▼ ~
Aktörers föreställningar

Kapitel 6 
Kapitel 8 
Kapitel 9

V

M ▼
Aktörers handlings- och 
interaktionsmönster

Kapitel 7

V
Analys: 

Kapitel 10

Figur 4:1 Modell över studiens genomförande, ingående datainsamlingar 
samt relationen till studerade aspekter och avhandlingens disposi
tion.
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4.3.1 Urval av enheter, avdelningar och grupper
De tre vårdenheter som ingår i studien valdes för att få så stor va
riation som möjligt. Följande kriterier har legat till grund för ur
valet av vårdenheter:

• flera typer av vårdformer;

• produktionsenheter med olika storlek;

• verksamheter med olika grad av teknologinivå och akutinrikt
ning;

• verksamheter med olika typer av arbetsorganisation.

Vårdformer och storlek på s. k. produktionsenhet hänger delvis 
samman. Med vårdformer avses universitetssjukvård, länssjukvård 
och primärvård. Universitetssjukvård innebär högspecialiserad vård 
som bedrivs vid universitetssjukhus. Vid universitetssjukhus be
drivs också utbildning av läkare. Därför finns en parallell utbild
ningsverksamhet vid sidan om den kliniska verksamheten. Produk
tionsenheter ses inom landstinget som egna administrativa enheter. 
Sjukhus är produktionsenheter liksom vårdcentraler. Därför är det 
mycket stor variation i storlek på produktionsenheter. Oftast är 
universitetssjukhus större än t. ex. länsdelssjukhus ifråga om perso
nella och ekonomiska resurser. Länssjukvård utförs vid läns- eller 
länsdelssjukhus. Dessa varierar i storlek och antal specialiteter. Pri
märvård sker främst vid vårdcentraler. Vårdcentraler är betydligt 
mindre än sjukhus som produktionsenheter. Teknologinivå och 
akutinriktning kan i sig anses som två skilda fenomen. Vad gäller 
grad av medicinsk-teknologisk apparatur hänger detta dock oftast 
samman med hög grad av akutinriktning. Slutligen refererar typ av 
arbetsorganisation till sättet att organisera arbetet på. i bilaga I 
redovisas närmare de tre vårdenheterna i förhållande till dessa kri
terier. De tre vårdenheterna beskrivs närmare i kapitel 5.

Urval av grupper i intervjustudien

Intervjupersonerna som deltog i den första fasen valdes ut för att få 
så stor spridning som möjligt vad gäller följande kriterier:
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• befattning

• kön

• anställningstid vid vårdenheten.

Totalt deltog 36 personer i intervjustudien, varav elva vid vårdcen
tralen respektive anestesikliniken och 14 vid medicinkliniken. Sex 
personer var representanter för ledning, nio läkare och nio sjukskö
terskor, åtta undersköterskor och fyra sjukvårdsbiträden. Sjukvårds
biträdena arbetade på medicinkliniken. Anledningen till att sjuk
vårdsbiträdena ingår i denna studie är att flertalet av dem vidareut
bildades till undersköterskor mellan de två undersökningsperioder
na. Totalt deltog 21 kvinnor och 15 män. Elva hade arbetat kort, tio 
medellång och 15 lång tid vid vårdenheten (se vidare bilaga 1).

Spridning på befattning kan ses som ett överordnat kriterium i 
förhållande till de andra. Vad gäller till exempel representanter för 
ledningen vid vårdenheterna är dessa samtliga män. Det finns heller 
inga kvinnliga läkare vid en av vårdenheterna och inga manliga 
sjuksköterskor vid en av dem. Vad gäller undersköterskor och sjuk
vårdsbiträden är samtliga kvinnor.

Urval av grupper i dagboksstudien

Även i dagboksstudien gjordes urval av enheter och grupper efter 
vissa bestämda kriterier. För det första gjordes en avgränsning till 
de vårdenheter som hade vårdavdelningar vilket medförde att vård
centralen uteslöts i dessa studier. För det andra gjordes urval med 
avseende på spridning i befattningar med hänsynstagande till avdel
ningarnas arbetsformer. Detta gjorde att två parvårdslag valdes vid 
avdelning 5 och ett vårdlag vid avdelning 8. Vid intensivvårdssek- 
tionen roterar sjuksköterskor och undersköterskor mellan intensiv- 
vårdsavdelningen (IVA) och den postoperativa avdelningen (Post- 
op). Här valdes två sjuksköterskor och två undersköterskor. Var 
och en av dessa arbetade en vecka på IVA och en på Post-op.

Vid båda vårdenheterna valdes läkare som helt eller delvis ar
betade gentemot avdelningen under undersökningsperioden. Totalt 
skrev 17 personer dagbok, varav 10 på medicinkliniken och sju på 
anestesikliniken. Befattningsmässigt består studien totalt av fem 
läkare respektive sjuksköterskor och sju undersköterskor. Bland de 
som skrev dagbok var majoriteten kvinnor (se vidare bilaga I).
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4.3.2 Datainsamlingsmetoder
De olika datainsamlingsmetoder som använts i studien är doku
ment, intervjuer och dagböcker. 1 det följande presenteras varje 
datainsamlingsmetod för sig.

Dokument

De dokument som använts i studierna kan indelas i skrivet material 
om vårdenheterna och registerdata. Vid olika vårdenheter har olika 
dokument inhämtats för beskrivning av vårdenheterna som kontext 
(som t. ex. HSIF inför framtiden, Universitetssjukhusets organisa
tionsplan, utvärdering av anestesikliniken samt årsredovisning för 
vårdcentralen). Vidare har vissa registerdata använts för att beskri
va antalet anställda vid de olika enheterna. Denna information har 
erhållits muntligt och skriftligt av avdelningsföreståndare, adminis
trativa chefer och basenhetschefer.

Intervjuer

Aktörernas föreställningar studeras med hjälp av intervjuer. Inter
vjuer i denna avhandling kan ses som semistrukturerade. De har 
färdigfonnulerade, öppna frågor, men innehåller också många olika 
följdfrågor beroende på interaktionen mellan intervjuare och inter
vjuperson. Kvale (1997) menar att distinktionen mellan kvantitativa 
och kvalitativa ansatser delvis har med intervjufrågornas standardi
seringsgrad att göra. Så här definierar han mot denna bakgrund den 
kvalitativa intervjun:

Den kvalitativa intervjun kallas ibland ostrukturerad eller icke-stan- 
dardiserad intervju. Eftersom det finns få förstrukturerade eller stan
dardiserade procedurer för kvalitativa intervjuer, måste många analy
ser av de metodologiska avgörandena fattas på platsen, under inter
vjun. Detta kräver stor skicklighet hos intervjuaren som måste ha 
kunskap om ämnet för intervjun, vara bekant med de metodologiska 
alternativ som står till bud och besitta en insikt om de begreppsliga 
problem som är förenade med att frambringa kunskap genom samtal. 
(Kvale, 1997, s. 19-20)

Inom ramen för intervjustudien fanns färdigformulerade öppna frå
gor. Eftersom intervjuer gjordes med såväl ledning som personal 
gjordes olika intervjuformulär till dessa grupper (se närmare bilaga

- 71 -



II.) Läkarintervjuerna skilde sig från intervjuerna med övriga grup
per med avseende på en fråga. Dessutom skilde sig intervjuerna vid 
vårdcentralen dels genom att en bakgrundsfråga togs bort, dels ge
nom att ett antal frågor lades till.

Intervjuerna tog mellan 45 minuter och en och en halv timme 
att genomföra. Vi var tre personer som deltog i genomförandet av 
intervjuerna, två av oss vid samtliga tre vårdenheter och alla tre vid 
en vårdenhet. Fem intervjuer genomfördes i par. Samtliga inter
vjuer spelades in på band och skrevs ut ordagrant.

Självobservationer i form av dagböcker

Dagboksstudien baserar sig på en metod som är utvecklad inom 
tidsgeografi och används för att studera aktörers handlings- och in- 
teraktionsmönster i vardagen. Tidsgeografi är en teoretisk och me
todologisk ansats utvecklad inom kulturgeografi. Den tidsgeogra- 
fiska traditionen har en fysikalistisk ontologi och söker studera 
konkreta fysiskt materiella storheter såsom tid och rum (Häger
strand, 1974; 1975). Tid och rum ses som en analysenhet för att 
bl. a. studera de resurser som är tillgängliga för en individ att agera 
utifrån i en viss situation (Åqvist, 1992). Inom tidsgeografm an
vänds begreppet individbana för att beskriva hur varje individ rör 
sig i tid-rummet, dvs. i olika rumsliga dimensioner över tid.

Ellegård (1993) skiljer mellan en vardaglig och en analytisk 
tidsuppfattning. Den analytiska tidsuppfattningen bygger på an
tagandet att tiden är kontinuerlig och består av dåtid, nutid och 
framtid. Nutid är en ständigt pågående transformation av framtid 
till dåtid. Framtiden har potentiella möjligheter som kan definieras i 
varje enskilt nu. I den analytiska tidsuppfattningen har alla indi
vider lika mycket tid och kan jämföras med varandra utifrån en viss 
tidsenhet såsom minuter eller timmar. Den analytiska tidsuppfatt
ningen kan åskådliggöras genom jämförelser av individbanor i tid 
och rum.

Den vardagliga tidsuppfattningen bygger istället på vad män
niskor gör, dvs. de aktiviteter som är förknippade med människors 
upplevelser. Nutid, dåtid och framtid är då mer diffusa begrepp och 
tiden underordnad människors aktiviteter och upplevelser. Vad är 
då en aktivitet? Ellegård (1994) definierar aktivitetsbegreppet på 
följande sätt:
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’En aktivitet’ i den första, obestämda och allmänna meningen innebär 
att det finns ett begrepp som betecknar att den aktuella aktiviteten i 
princip finns. ’En aktivitet betecknar då en typ av aktivitet’. ’En 
aktivitet’ i den andra meningen innebär att det faktiskt har förekommit 
att man utfört en viss aktivitet vid ett visst tillfälle. Begreppet aktivitet 
betecknar då den specifika, materiella existensen av en faktisk före
teelse. Skillnaden blir tydlig när man ser en dagbok där en aktivitet 
återkommer flera gånger samma dag eller vecka /.../ När en aktivitet 
förekommer materialiseras det teoretiska begreppet aktivitet. Termen 
’en aktivitet kommer alltså i denna studie att avse klassen av något 
som man gör, och termen aktivitet har därmed en allmän, obestämd 
och typologisk betydelse. (Ellegård, 1994, s. 9)1

Mänskliga aktiviteter har också en social dimension (Ellegård, 
1993; 1994; Ellegård & Friberg, 1992). Denna dimension kan skis
seras som möten mellan individbanor i aktiviteter och rumsliga di
mensioner. Detta säger dock inget om hur samspelet gestaltar sig. 
Dagboksstudien bygger på dimensionerna tid, rum, aktivitet och 
socialt samspel. 1 figur 4:2. redogörs för de kategorier eller aspekter 
som dagböckerna omfattade.

Tid Var jag gör? Var jag är? Med vem/vad Övriga

kommentarer

Figur 4:2. Kategorier och dimensioner i dagböckerna.

Syftet med dessa kategorier var dels att få grepp om de handlings- 
och interaktionsmönster som förekommer i vardagen, dels att stu
dera dessa i förhållande till tid och rum. Aktörerna fick dock själva 
hantera dessa kategorier som de ville och utifrån den beskrivnings- 
form de ansåg lämplig. 14 av deltagarna i denna studie skrev dag
bok medan tre använde diktafon. Dessa tre (två läkare och en sjuk
sköterska) talade sålunda in sina beskrivningar.

Begreppet aktivitet är ur en teoretisk synvinkel mycket problematiskt. Engelskans 
’activity’ betyder likt den teoretiska referensramen verksamhet och hanteras teoretiskt på 
detta sätt. Begreppet handling är heller ej liktydigt med begreppet aktivitet såsom det 
beskrivits i teorin. I denna avhandling använder jag istället handlingsmönster, som en 
underkategori används begreppet aktivitet.

- 73 -



Att tidsgeografin till sin karaktär är individorienterad och fysikalis- 
tisk gör den mycket användbar för att se tid-rumsstrukturer på en 
individ- och gruppnivå. Den mer subjektiva dimensionen av ak
tiviteter och socialt samspel i förhållande till tid och rum är dock 
betydligt svårare att hantera på detta sätt. 1 vardagen förekommer 
ofta parallella aktiviteter, dvs. flera aktiviteter samtidigt, som är 
svåra att illustrera på ett entydigt sätt. Dessa parallella aktiviteter 
innebär också ofta ett samspel mellan aktörer där samspelet i sig 
har en viss karaktär som påverkar vad som görs. Därav har den 
sociala dimensionen inte fullt ut kunnat särskiljas från aktivitetsdi
mensionen och aktivitetsdimensionen heller inte kunnat relateras 
direkt till en analytisk tidsdimension (se närmare kapitel 7).

4.3.3 Bearbetning tolkning och analys
Då denna avhandling huvudsakligen består av två olika typer av 
datainsamlingsmetoder, och forskningsansatsen kännetecknas av en 
kombination av kvalitativa och kvantitativa data kommer jag i det 
följande att diskutera bearbetning, tolkning och analys inom varje 
datainsamlingsmetod. I slutet av avsnittet diskuteras hur de båda 
datainsamlingsmetoderna kombinerats i en slutlig bearbetning och 
analys.

Intervjuerna

Intervjuerna har bearbetats i flera olika etapper. I bearbetningsfasen 
har olika aspekter och teman förts samman. Detta beroende på så
väl frågornas som svarens karaktär. Till att början med åtskildes fy
ra huvudteman i intervjuerna, nämligen: (a) kontextrelaterade frå
gor; (b) aktörernas arbete; (c) ideala befattningshavare och (d) lär
strategier.

1 ett andra skede delades olika teman in i aspekter som i resul
tatet presenteras i löpande text och med hjälp av citat. Slutligen 
analyserades likheter och skillnader inom delaspekter och mellan 
olika teman i förhållande till vårdenheter och grupper.

Dagböckerna

De dagböcker som skrevs av aktörerna vid medicin- och anestesi- 
kliniken innehöll en stor datamängd. Denna delades upp i fyra del
aspekter: (a) arbete i tid och rum; (b) aktiviteter; (c) arbetets tids
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mässiga ordning och aktörernas prioriteringar och (d) interaktions- 
mönster.

Tre typer av bearbetningar gjordes för att spegla olika personal
gruppers arbete i tid och rum. För det första kategoriserades olika 
rumsliga dimensioner (se bilaga 111). För det andra gjordes över
gripande kvantifieringar av hur många minuter och hur stor del av 
arbetstiden som aktörerna befann sig i olika rumsliga dimensioner. 
Denna kvantifiering syftade till att ge en generell beskrivning över 
olika aktörers tid-rum och en jämförelse av såväl arbetspass som 
olika yrkesgrupper. För att fånga hur aktörer förflyttar sig i sitt ar
bete valdes ett antal arbetspass ut och skisserades i form av tids- 
geografiska kartor över olika aktörers individbanor (se bilaga IV 
och V). Arbetspassen valdes ut för att i första hand få spridning 
mellan enheter, befattningar och arbetspass och i andra hand för att 
få spridning mellan, aktörer och rumsliga dimensioner.

Vad gäller aktiviteter gjordes en grov indelning och jämförelse 
av aktörernas aktiviteter i förhållande till deras totala arbetstid. 
Initialt indelades aktörernas aktiviteter i tre aspekter: direkt patient- 
relaterat; indirekt patientrelaterat och övrigt arbete. Dessa tre typer 
av arbete kan vidare indelas i en formell respektive informell 
dimension. Med direkt patientrelaterat arbete avses aktiviteter som 
riktar sig mot patienter där patienterna är närvarande. Indirekt 
patientrelaterat arbete innebär istället arbete som är riktat mot pa
tienter och som syftar till planera patienters vård. Dessa aktiviteter 
sker inte i direkt interaktion med patienten. Övriga aktiviteter rela
teras till frågor som inte har någon koppling till patienterna inom 
verksamheten. Indelningen i formella respektive informella aktivi
teter har att göra med i vad mån aktiviteterna är formellt orga
niserade i möten eller sker informellt som en aspekt av vardagen. 
Denna distinktion är dock problematisk då informella aktiviteter 
inte behöver betyda att de inte är planerade. En stor del av aktörers 
arbete sker rutinmässigt och är på så sätt planerat trots att det är 
informellt. Efter denna kategorisering gjordes en indelning i pro
cent av den totala arbetstiden där olika aktörer inom olika delverk
samheter jämfördes.

Arbetets tidsmässiga ordning och aktörernas prioriteringar syf
tade till att ge en vardaglig beskrivning över arbetets tidsmässiga 
ordning och olika gruppers prioriteringar. Dessa ledde fram till
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kvalitativa beskrivningar med inbyggda utdrag ur dagböckerna som 
markerats med rutor i texten.

Vad gäller aktörernas interaktionsmönster gjordes bearbet
ningen i tre steg. För det första beräknades hur stor del av arbets
tiden för varje yrkesgrupp inom varje verksamhet som användes att 
samspela med andra aktörer. För det andra gjordes en kvantitativ 
beskrivning över hur stor andel av det totala samspelet. Då en aktör 
från en yrkesgrupp vid vissa tillfällen samspelar med fler än en 
aktörsgrupp blir den totala interaktionen i minuter betydligt större 
än andelen i förhållandet till total arbetstid. Andelen beräknas så
ledes på det totala samspelet i minuter. Slutligen utarbetades kvali
tativa kategorier kring hur olika aktörsgrupper beskrev samspelet 
och i vilka typer av aktiviteter som de samspelade.

Slutlig analys och jämförelse inom och mellan fall

Den slutliga analysen gjordes i tre steg. För det första som delana
lys inom varje resultatkapitel. För det andra som en jämförande 
analys på tre nivåer, och för det tredje som en slutlig jämförelse 
mellan nivåer.

Varje resultatkapitel innehåller delanalyser om föreställningar 
om arbete, handlings- och interaktionsmönster, föreställningar om 
ideala befattningshavare och lärstrategier. Dessa delanalyser inne
håller mönster av såväl generell som unik karaktär. Syftet med del- 
analysema är dels att belysa varje delaspekt för sig, dels att ge un
derlag för den slutliga analysen (se kapitel 10).

Den slutliga analysen gjordes i två steg. I ett första steg analy
serades läkares, sjuksköterskors och undersköterskors yrkesiden
titeter i förhållande till de tre kontextuella nivåer som beskrev i 
tolkningsschemat (se tabell 4:1), nämligen: den yrkesrelaterade, 
den verksamhetsrelaterade och den individrelaterade nivån. Där
efter analyserades samspelet mellan dessa tre nivåer.

4.4 Avslutande kommentarer
1 detta kapitel har jag redogjort för studiens uppläggning och ge
nomförande samt för några av de metodologiska ställningstaganden 
som gjorts. Det finns dock några avslutande kommentarer att göra i 
detta sammanhang.
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För det första har jag haft ambitionen att studera tre olika yrkes
grupper, att spegla varje yrkesgrupp för sig samt att visa hur dessa 
yrkesgrupper samspelar med varandra i vardagen. Man kan mot 
detta möjligen invända att denna ansats kan innebära att visst djup 
gått förlorat. Samtidigt är det tveksamt om man kan tala om ett 
sådant enkelt kompensatoriskt förhållande mellan dimensionerna 
”djup” och ”bredd”. Detta inte minst utifrån det samspelsperspektiv 
som är en av utgångspunkterna för denna studie.

Det går för det andra att ifrågasätta hur nära aktörernas faktiska 
handlings- och interaktionsmönster man kommer med hjälp av dag
böcker. Visserligen får dagböcker skrivna under vardaglig pågåen
de aktivitet en större konkretion än beskrivningar i t. ex. intervjuer. 
Att använda dagböcker för att fånga vardagliga aktiviteter måste 
ändå ses som ett relativt enkelt sätt att samla beskrivningar av 
handlings- och interaktionsmönster. Att fånga det som dagböckerna 
innehåller med hjälp av observationer hade förmodligen krävt be
tydligt längre tid än de två datainsamlingsveckor vid respektive 
vårdenhet som användes.
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5. De tre vårdenheterna

I detta kapitel beskrivs olika aspekter av vårdcentralens, medicin
klinikens och anestesiklinikens verksamhet. De aspekter som kom
mer att lyftas fram är verksamheternas innehåll och primära upp
gifter, formella struktur, arbetsformer och teknologi samt personal
sammansättning. En jämförande sammanfattning mellan de olika 
vårdenheterna görs i avsnitt 5.4.

5.1 Vårdcentralen
Vårdcentralen tillhör det östra hälso- och sjukvårdsdistriktet inom 
landstinget i Östergötland. Under 1992 utfördes cirka 27.100 läkar
besök där. Det finns ett flertal olika verksamheter inom vårdcentra
len. Denna studie fokuserar på primärvården. Primärvården består 
av distriktsläkarmottagning, distriktssköterskeverksamhet, bamhäl- 
sovårdsverksamhet, kvällspatrull, arbetsterapi och laboratorieverk
samhet. Distriktsköterskeverksamheten omfattar ansvar för sex 
olika distrikt och är geografiskt uppdelad på tre platser. Även barn
hälsovården finns belägen på två platser inom primärvårdsområdet.

5.1.1 Verksamhetens innehåll och primära uppgifter
Vårdcentralens verksamhet är inriktad på primärvård och har ett 
medicinskt ansvar för samtliga invånare inom primärvårdsområdet. 
De olika områden som kan sägas vara kärnan i primärvårdsverk- 
samheten är distriktsläkarmottagningen, distriktsköterskeverksam
heten och barnhälsovårdsverksamheten.

Det finns ingen i skrift formulerad verksamhetsidé för vårdcen
tralen. Enligt ledningen är målet att ge så god primärvård som möj
ligt till de invånare som tillhör primärvårdsområdet. Detta innebär 
att ha god tillgänglighet och primärvård åt alla.
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Vilka uppgifter har då de olika delarna inom primärvårdsverksam- 
heten? Distriktsläkarmottagningen har till uppgift att ombesörja lä
karbesök vid vårdcentralen samt att ge råd och svara på frågor till 
patienter via telefon. Distriktsläkarmottagningen är öppen vardagar 
mellan klockan 8.00 - 17.00. Distriktsläkarna har vid sidan om 
detta ett visst ansvar för hembesök och barnhälsovården. Distrikt- 
sköterskeverksamheten ombesörjer hembesök och mottagning samt 
telefontid för patienter. Barnhälsovården har till uppgift att ombe
sörja barnhälsovård. Vårdcentralen ansvarar också för primärvårds- 
jour till hela det östra sjukvårdsdistriktet. Vidare finns arbetsterapi
verksamhet samt laboratorieverksamhet förlagd till vårdcentralen, 
en speciell medicinsköterska samt en kvällspatrull som ansvarar för 
hembesök hos patienten mellan klockan 21.30 - 01.00.

De framtidsfrågor som främst diskuteras inom vårdcentralen är 
husläkarsystem och ekonomiska neddragningar. Husläkarsystemet 
är ett politiskt beslut som ledningen hoppas kommer att ändras.

5.1.2 Verksamhetens formella struktur
Chefsöverläkaren har det övergripande ansvaret för vårdcentralens 
verksamhet, medicinskt och administrativt. Cirka 30 procent av ar
betstiden går åt till administration, 70 procent till klinisk verksam
het. Under chefsöverläkaren finns fyra föreståndare som har första 
linjeansvaret för olika delverksamheter. En av dem är vid sidan om 
detta administrativ chef för hela vårdcentralen, underställd chefs
överläkaren. Den administrativa chefen har också ett första linje
ansvar för distriktsköterskeverksamheten, barnhälsovården och 
kvällspatrullcn. Vidare finns en föreståndare med första linjeansvar 
för distriktsläkarmottagning och pooltjänstema, en föreståndare för 
laboratorieverksamheten samt en föreståndare för reception och 
sekreterare.

Patienter kan ta kontakt med distriktsläkarmottagningen på två 
sätt. För det första genom att ha telefonkontakt med en sjuksköter
ska som kan ge råd eller boka tid och för det andra genom att kom
ma till vårdcentralen efter tidsbeställning eller akut. Distriktskö
terskeverksamheten bedrivs främst hemma hos patienten. Viss mot
tagning och telefonkontakt finns dock vid vårdcentralen, eller vid 
två filialer. Barnhälsovårdsverksamheten tar emot barn för regel
bundna kontroller. Denna finns både vid vårdcentralen och vid en
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filial. Den sammanbindande länken vid vårdcentralen utgörs av 
läkargruppen som har en viss del av sin arbetstid förlagd vid barn
hälsovården samt gör hembesök.

5.1.3 Arbetsformer och teknologi
Eftersom vårdcentralen har flera olika verksamheter, varierar också 
arbetsformerna. Inom distriktsläkarmottagningen har olika yrkes
grupper olika uppgifter. Läkarmottagningen utgör kärnan i verk
samheten. Här arbetar till viss del sjuksköterskor och undersköter
skor som servicepersonal till läkaren. Sjuksköterskorna inom denna 
verksamhet svarar också för telefonrådgivning och bokningar av 
tider till patienten hos läkaren.

Inom distriktsköterskeverksamheten arbetar de i parvård, en 
distriktsköterska och en undersköterska. Inom barnhälsovården lik
nar arbetsformerna de som finns vid distriktsläkarmottagningen. 
Här är det sjuksköterskorna som är kärnan och undersköterskorna 
som assisterar och servar vid olika undersökningar. Läkarna kan 
ses som en sammanbindande länk mellan de olika verksamheterna. 
De arbetar tillsammans med distriktsköterskorna inom distrikts- 
verksamheten och med personalen inom barnhälsovården. Varje 
distriktsköterska har en speciell läkare som de samarbetar med i 
team inom varje distrikt.

Vad gäller personalträffar finns det läkarmöten och avdelnings- 
möten. Läkarna träffas 40 minuter var tjortonde dag, medan avdel- 
ningsmötena sker två gånger per termin. I avdelningsmötena deltar 
oftast endast sjuksköterskor och undersköterskor. En viktig del av 
arbetsformerna rör personalträffar och rapportering. Rapportering 
sker informellt mellan sköterskor som arbetar kvällar, nätter och 
helger och distriktssköterskorna som arbetar dagtid. Detta innebär 
att rapporteringen inte är schetnalagd i ett formellt möte. Det före
kommer också viss rapportering mellan de sköterskor och under
sköterskor som arbetar på distrikt. Vidare förekommer viss rappor
tering mellan den läkare som haft jour och läkarna som arbetar 
dagtid. Även denna rapportering sker informellt.
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5.1.4 Personalsammansättning
Vårdpersonalen vid vårdcentralen arbetar inom olika verksamheter. 
1 tabell 5:1 redovisas en sammanställning över vilka personalgrup
per som är anställda inom olika delverksamheter vid vårdcentralen.
Tabell 5:1. Personalsammansättningen vid vårdcentralen.__________________

Verksamheter USK SSK LÄK

(Inkl. chöl)

TOTALT

Distriktsläkarmottagning 6 12 7 25

Distriktssköterskeverksamhet 7 7 0 14

Barnhälsovården 1 5 6

Kvällspatrull 3 3 6

Pool 0 5 0 5

Totalt 17 32 7 56

Flertalet anställda vid vårdcentralen arbetar dagtid. Läkarna arbetar 
formellt mellan klockan 8.00 - 16.30. De arbetar också jour cirka 
en gång i månaden. Jouren fördelar sig antingen helg eller vardag. 
Först har de vårdcentralsbunden jour mellan klockan 17.00 - 21.30 
och därefter beredskap i hemmet mellan klockan 21.30 - 8.00 nästa 
morgon. Sjuksköterskorna har olika arbetstider beroende på var de 
arbetar. Sjuksköterskorna vid vårdcentralen och inom barnhälso
vården arbetar främst dagtid men deras arbetstider innebär också 
visst kvällsarbete. Distriktsköterskoma arbetar dagtid och var sjätte 
helg. Även undersköterskornas arbetstider varierar beroende på var 
de arbetar. De som är anställda vid vårdcentralen arbetar endast 
dagtid, medan de som är anställda på distrikt arbetar var sjätte helg 
i likhet med distriktsköterskorna.

5.2 Medicinkliniken
Medicinkliniken tillhör Hälso- och sjukvården i Finspång (HSIF). 
Lasarettet har funnits sedan 1880. Från 1880 till 1974 hade lasaret
tet en egen direktion. 1974 blev Finspångs lasarett en del av östra 
hälso- och sjukvårdsdistriktet inom Landstinget i Östergötland. Se
dan dess har nedläggning respektive överflyttning till Lasarettet i 
Norrköping diskuterats. Medicinkliniken hade under perioden 1974
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-1986 inga fasta läkartjänster. År 1986 gjordes en utredning som 
bl. a. föreslog en sammanslagning av primärvård och akutvård för 
att på så sätt utnyttja personalresurserna på ett bra sätt. Detta för
slag genomfördes. Vidare minskades antalet vårdplatser från 105 
till 56 platser vilket innebar nedläggning av två vårdavdelningar. 
Under 1991 blev lasarettet en egen produktionsenhet till följd av 
utredningens förslag (HSIF inför 90-talet). HSIF's verksamhetsidé 
har fonnulerats på följande sätt:

• Hälso- och sjukvården vill vara finspångsbornas bästa alternativ 
när det gäller bassjukvård och vård av hälsa. Verksamheten ska 
präglas av hög tillgänglighet, trygghet, kvalitet, omtanke och ser
vice. Den ska bygga på respekt och förtroende i mötet mellan 
vårdtagare och vårdgivare;

• vill på ett verksamhetseffektivt sätt garantera såväl den medi
cinska som den omvårdnadsmässiga kvaliteten i jämförelse med 
andra jämförbara alternativ genom en flexibel, kompetent och 
ansvarstagande personal;

• vill verka för att goda kontakter skapas och upprätthålls som för
utsättning för samverkan mellan människor såväl inom orga
nisationen som med vår omvärld.

HSIF har cirka 500 anställda. Sjukhusets består av tre basenheter: 
invärtes medicin och primärvård; kirurgi samt omvårdnad. Medi
cinklinikens verksamhet kan sägas omfatta en mottagning och två 
vårdavdelningar. Läkargruppen inom kliniken ingår i basenhet in
värtes medicin och primärvård, övrig vårdpersonal i basenhet om
vårdnad.

5.2.1 Verksamhetens innehåll och primära uppgifter
Klinikens verksamhet är allmänmedicinsk och svarar för de vanli
gaste sjukdomarna som t. ex. hjärt- och kärl-, lung- och mag-tarm- 
sjukdomar samt diabetes. Kliniken ansvarar också för geriatrisk re
habilitering. Eftersom sjukhuset är litet finns det vissa utredningar 
som inte görs vid kliniken. Detta gäller t. ex. dialysverksamhet och 
röntgenutredningar vid hjärtsjukdomar. Av intervjuer med såväl 
ledningen för kliniken som med ledningen för basenhet omvårdnad 
framkommer att den ena av basenheterna har en verksamhetsidé
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medan den andra håller på att formuleras i samspel med olika per
sonalgrupper.

Medicinklinikens verksamhet omfattar två vårdavdelningar och 
en medicinmottagning. Vårdavdelning 5 ansvarar främst för den in
värtes medicinska verksamheten, där målsättningen är att klara de 
vanligast förekommande invärtesmedicinska sjukdomarna och akut 
hjärtverksamhet. Vårdavdelning 8 är istället inriktad på geriatrisk 
rehabilitering. Målsättningen är, enligt ledningen, att arbeta och ut
veckla omvårdnaden och rehabiliteringen samt att ansvara för och 
driva lasarettsansluten hemsjukvård (LAH), något som införts 
mellan undersökningsperioderna.

De framtidsfrågor som diskuteras vid kliniken speglar en rädsla 
för att sjukhuset ska komma att läggas ner. Därför anser ledningen 
att det är viktigt att anpassa verksamheten till patienternas krav och 
behov. Den sub-specialisering som skett på avdelningar samt in
förandet av LAH kan ses som några sådana exempel.

5.2.2 Klinikens formella struktur
Klinikens formella struktur kännetecknas av i viss mån dubbla 
hierarkier. Ett försök att illustrera detta görs i figur 5:1.

örsta Linjechef 'K 

Sjuksköterskor 

\ Undersköterskor

Bitr. överläkare

Underläkare

AT- Läkare

Sjukvårdsbitr,

Figur 5:1. Medicinklinikens formella struktur kännetecknas av i viss mån 
dubbla hierarkier.

Chefsöverläkaren (CHÖL) har det övergripande ansvaret för klini
kens verksamhet såväl medicinskt som administrativt. Detta inne
bär ett medicinskt ansvar för all verksamhet inklusive vårdavdel
ningar och mottagning samt ett administrativt ansvar för läkar-

- 84-



gruppen. Vid sidan om detta har också chefsöverläkaren ett över
gripande ansvar för samtliga delar av basenhet invärtesmedicin och 
primärvård. Dessutom tjänstgör chefsöverläkaren vid denna klinik 
även som chefläkare för hela HS1F. Chefen för basenhet omvård
nad har det övergripande omvårdnads- och administrativa ansvaret 
för mottagning och vårdavdelningar. Det finns en första linjechef 
på respektive avdelning och mottagning som ansvarar för den dag
liga verksamheten inklusive bemanningsfrågor och organisation av 
arbetet. Första linjecheferna är underställda chefen vid basenhet 
omvårdnad. För varje vårdavdelning finns en medicinskt huvudan
svarig överläkare som har det direkta medicinska ansvaret för res
pektive avdelning eller mottagning. Denna överläkare är också an
svarig för medicinsk utbildning av personal och för utveckling av 
den medicinska verksamheten inom respektive avdelning.

Beroende på vilken diagnos patienterna har behandlas och 
vårdas de på olika enheter inom kliniken. Patienter med akuta sjuk
domar kommer vanligtvis till kliniken via akutmottagningen. Hjärt- 
patienter och patienter med invärtes medicinska sjukdomstillstånd 
skrivs in på avdelning 5. Cirka 90 procent av patienterna vid avdel
ning 5 skrivs in via akutmottagningen. Strokepatienter som kom
mer in via akutmottagningen skrivs in direkt på avdelning 8. Vård
avdelning 8 handhar också viss eftervård av patienter som akut 
behandlats vid avdelning 5. Medicinmottagningen är en poliklinisk 
verksamhet. Patienter kan dock skrivas in på avdelningarna ifrån 
mottagningen.

5.2.3 Arbetsformer och teknologi
Arbetsformer och teknologier skiljer sig mellan olika avdelningar 
och delverksamheter. Vid vårdavdelning 5 är verksamheten inrik
tad på akuta invärtes medicinska sjukdomstillstånd. Detta innebär 
att verksamheten till viss del använder medicinsk-teknisk apparatur 
som hjälpmedel framför allt vid hjärtövervakning. Vad gäller ar
betsformer arbetar avdelningspcrsonalen främst i vårdlag, dvs. en 
sjuksköterska arbetar tillsammans med två undersköterskor, två 
sjukvårdsbiträden eller en undersköterska och ett sjukvårdsbiträde. 
Det finns tre vårdlag som roterar mellan olika verksamheter. Mel
lan undersökningsperioderna har avdelning 5 infört parvård med en 
sjuksköterska och en undersköterska. Under den andra undersök
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ningsperioden är avdelningen tillfälligt uppdelad i två parvårdslag 
mot normalt tre.

Vad gäller personalträffar och rapportering finns vid avdelning 
5 ett avdelningsmöte per månad. Vid dessa möten deltar sjuksköter
skor, undersköterskor och sjukvårdsbiträden. Mötena planeras och 
genomförs av första linjechefen. Mötena kan innehålla information 
om planerade förändringar, schemadiskussioner eller utbildning. 
Rapporteringen sker tre gånger per dag, på morgonen, på eftermid
dagen och på kvällen. Eftermiddagsrapporten är något längre då 
personal som varit ledig börjar arbeta på eftermiddagen och därför 
behöver mer utförlig rapport om patienterna.

Vid vårdavdelning 8 baseras verksamheten på geriatrisk rehabi
litering. Den är uppdelad i två vårdlag. Varje vårdlag består av en 
sjuksköterska och tre undersköterskor och/eller sjukvårdsbiträden. 
Det finns både avdelningsmöten och vårdlagsmöten. Avdelnings- 
mötena sker en gång i månaden. De planeras och genomförs av för
sta linjechefen. Vårdlagsmötena sker var sjätte vecka i och behand
lar schemaläggning. Dessa leds av sjuksköterskan i respektive 
vårdlag. Rapportering sker tre gånger per dag, i likhet med avdel
ning 5. Här är det sjuksköterskan i respektive vårdlag som tar emot 
rapport från sjuksköterskan föregående arbetspass och sedan rap
porterar till resten av vårdlaget.

Läkargruppen har 45 minuters morgonmöte en dag i veckan. 
Fyra dagar i veckan deltar underläkama i undervisning som leds av 
en överläkare 45 minuter. Rapporteringen sker informellt vid behov 
från läkare till läkare.

5.2.4 Personalsammansättning
I tabell 5:2 redovisas en sammanställning över hur många som har 
sitt dagliga arbete förlagt till olika vårdavdelningar inom kliniken. 
Läkargruppen redovisas direkt på klinik eftersom de är klinikan- 
ställda. Mellan undersökningsperioderna har ett flertal sjukvårds- 
biträdestjänster konverterats till underskötersketjänster och sjuk
vårdsbiträden utbildats till undersköterskor. Vårdpersonalen vid av
delningarna har oregelbundna arbetstider.

- 86 -



Tabell 5:2. Personalsammansättningen vid medicinklinikens två avdelningar.

Befattning Anta! anställda Antal anställda Totalt antal

avdelning 5 avdelning 8 anställda

Läkare (inkl.chöl) 9

Sjuksköterskor 16 8 24

Undersköterskor 13 8 21

Sjukvårdsbiträden 9 11

Totalt 31 25 65

På avdelning 5 arbetar personalen två helger av fem. Här följs varje 
par åt vardagar och helger. På avdelning 8 arbetar personalen var 
tredje helg. Där varierar sammansättningen eftersom det finns både 
hel- och deltidstjänster. Läkarna arbetar dagtid mellan klockan 8 - 
16.30. De har även jour och bakjour. Var femte vecka har under
läkarna jour. Överläkarna har s.k. bakjour var fjärde dag och var 
fjärde helg.

5.3 Anestesikliniken
Anestesikliniken tillhör centrum för medicinsk service vid universi
tetssjukhuset. Centrât ger sjukhusövergripande service till andra 
kliniker eller centrum. Anestesikliniken är en av universitetssjuk
husets största kliniker. Av sjukhusets cirka 6.000 anställda arbetar 
300 personer vid denna klinik. Anestesikliniken har en stark forsk
ningstradition. 1 korridoren utanför läkarnas arbetsrum hänger inra
made fotografier på de som disputerat samt posters från olika forsk
ningskonferenser. Drygt en fjärdedel av läkarna vid kliniken var 
disputerade vid undersökningsperioden. Den del av verksamheten 
som ligger i fokus för denna studie är intensivvårdssektionen. Till 
en början redogörs dock för hela klinikens verksamhet.

5.3.1 Verksamhetens innehåll och primära uppgifter
Anestesikliniken består av två medicinska specialiteter: anestesi 
och intensivvård som också utgör två sektioner inom kliniken. 
Anestesisektionens huvudsakliga verksamhet består av att ge nar
kos och bedöva patienter i samband med operation. Vid sidan av
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detta ansvarar sektionen för blockad- och smärtenheten och för 
läkarbemanning vid ambulanstransporter. Intensivvårdssektionen 
har till uppgift att ta hand om akut och svårt sjuka patienter inom 
en mängd olika specialiteter.

Det finns ingen formulerad verksamhetsidé för kliniken. Där
emot använder man sig av den formulering som föreningen för 
anestesi och intensivvård har. Den innebär att ge anestesi- och in
tensivvård enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Anestesisek- 
tionen har till uppgift att serva en mängd olika verksamheter med 
narkos och bedövning. Vid vissa kliniker finns speciella sektions- 
ansvariga läkare och sjuksköterskor. Flertalet anställda roterar dock 
mellan olika opererande kliniker.

Intensivvårdssektionens verksamhet kan definieras som såväl 
bred som specialiserad. Bred i och med att den tar hand om en 
mängd olika patient-och sjukdomsgrupper, specialiserad så tillvida 
att vårdinnehållet inom specialiteten är ungefär detsamma dvs. att 
understödja vitala funktioner. Med vitala funktioner avses bl. a. 
hjärt- och lungverksamhet, näringstillförsel och vätskebalans. 
Grundidén med intensivvårdsverksamheten är sammanfattningsvis, 
enligt ledningen, att ge kvalificerad övervakning 24 timmar om 
dygnet, 365 dagar om året.

En av ledningens viktigaste frågor den närmaste femårsperio
den är att hålla kliniken samman. Detta eftersom det förs diskussio
ner om att dela upp kliniken inom sjukhuset. Detta upplevs oroande 
eftersom det kommer att bli svårare att upprätthålla och utveckla 
kompetens. Dessutom motverkas en flexibel användning av perso
nalen. Ledningens strategi är att se till att erbjuda bra tjänster till 
andra kliniker, samt att dokumentera klinikens insatser. En annan 
viktig framtidsfråga är att rekrytera fler läkare, något som det för 
närvarande är brist på vid kliniken.

5.3.2 Klinikens formelle struktur
Chefsöverläkaren har det övergripande medicinska och administra
tiva ansvaret för kliniken. Dessutom är chefsöverläkaren medi
cinskt ansvarig överläkare för intensivvårdssektionen. Cirka 30 
procent av chefsöverläkarens arbete är kliniskt medan övriga 70 
procent ägnas åt administration. Biträdande chefsöverläkare vika
rierar för chefsöverläkaren då denna är borta från arbetet. Vid sidan
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av detta är han medicinskt men också till viss del administrativt an
svarig för anestesisektionen. Vid sidan om de uppgifter som utförs 
inom kliniken är han administrativ chef för operationscentralen vid 
sjukhuset.

Vid intensivvårdsavdelningen och den postoperativa avdel
ningen (IVA-Post-op) arbetar samma personal. Avdelningarna har 
dock olika avdelningsföreståndare. Vid intensivvårdsavdelningen 
finns dessutom en biträdande avdelningsföreståndare. Avdelnings- 
föreståndarna har ansvar för det dagliga arbetet för sjuksköterskor 
och undersköterskor vad gäller bemanning och organisation av ar
betet. Avdelningsföreståndarna är underställda chefsöverläkaren. 
Det finns också en avdelningsläkare som är stationerade på respek
tive avdelning inom sektionen. Inom anestesisektionen finns också 
både sektionsansvariga läkare och sjuksköterskor. Kliniken har 
också en kliniklärare.

Flertalet patienter som läggs in på IVA kommer via akutmot
tagningen, men det förekommer också att patienter skrivs in från 
andra kliniker, då kvalificerad övervakning behövs. Eftersom IVA 
och Post-op har samma personal kan patienterna också flyttas 
mellan avdelningarna beroende på patientens tillstånd och arbets
belastning.

5.3.3 Arbetsformer och teknologi
Intensivvårdssektionen är en verksamhet med hög medicinsk-tek- 
nologisk nivå. Apparaturen är omfattande och komplex och förnyas 
ständigt. Patienterna kräver ständig övervakning och i många fall 
akuta ingrepp. För att hantera den medicinsk-tekniska apparaturen 
krävs ständig kunskapsutveckling. För att hantera patienternas aku
ta behov krävs också ständig beredskap. Detta påverkar också vilka 
arbetsformer som används vid avdelningen. Arbetsformerna vid 
intensivvårdsavdelningen varierar beroende på vilka patienter som 
ligger inne och vilken personalbemanning som finns.

Det finns tre huvudsakliga sätt att organisera arbetet på. Van
ligtvis övervakar varje undersköterska en till två patienter på en sal. 
Sjuksköterskorna har ofta ansvar för tre till fyra patienter och rör 
sig därför mellan olika patientsalar. Det finns alltid en eller flera 
läkare stationerade, varav en med direkt ansvar för hela avdel
ningen. Övriga läkare konsulteras vid behov. I mer akuta situatio-

-89-



ner kan en undersköterska och en sjuksköterska övervaka en patient 
tillsammans. 1 ytterligare andra situationer finns även en under
sköterska ambulerande tillsammans med sjuksköterskan utanför ett 
antal patientsalar. De olika typer av arbetsformer som används vid 
intensivvårdsavdelningen ska ses som komplementära. Olika for
mer kan förekomma samtidigt.

Vid Post-op är patienterna placerade tillsammans i ett antal 
uppvakningsrum. Undersköterskor och sjuksköterskor ansvarar till
sammans för ett visst antal patienter, men ofta rör sig personalen 
flexibelt mellan patienterna dâ de behöver hjälp. Även vid post
operativa avdelningen är läkaren i bakgrunden och ger ordinationer 
och råd till sjuksköterskorna omkring patienten.

Vid kliniken förekommer läkarmöten, sjuksköterskemöten och 
undersköterskemöten. Läkargruppen träffas två gånger i veckan un
der sammanlagt tre timmar. Sjuksköterskorna har schemalagt möte 
första torsdagen i varje månad som planeras av avdelningsförestån- 
darna. Vid sidan om dessa ordnas ofta informella sjukskö terske- 
träffar hemma hos någon. Undersköterskorna har också möte en 
gång i månaden som planeras av avdelningsföreståndama.

Rapportering sker tre gånger om dagen, på morgonen, klockan 
13.00 och klockan 21.00. Rapporten klockan 13.00 är gemensam 
för de sjuksköterskor och undersköterskor som arbetar eftermiddag. 
Resterande rapporter sker endast mellan sjuksköterskor. Läkargrup
pen har 15 minuters schemalagd rapport varje morgon, kvälls- 
rapport/överlämningsrond sker till jourhavande läkare för hela kli
niken varje eftermiddag.

5.3.4 Personalsammansättning
Vid intensivvårdsavdelningen (IVA) och den postoperativa avdel
ningen (Post-op) arbetar samma personal. I tabell 5:3 redovisas en 
sammanställning kring antalet anställda inom intensivvårdssektio- 
nen och läkargruppen som är anställda på hela anestesikliniken. 
Sjuksköterskorna på IVA-Post-op som arbetar dagtid är 24 stycken. 
De alternerar genom att vara tre veckor på IVA och tre veckor på 
Post-op på sitt sex veckors schema. De arbetar en till två kvällar i 
veckan i genomsnitt samt var tredje helg.
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Tabell 5:3. Personalsammansättningen vid anestesikliniken. I tabellen finns ej
anestesisektionens personal redovisad.

Befattning Antal anställda

vid IVA-Postop

Anta! klinik-

anställda

Läkare (inkl chöl) - 29

Sjuksköterskor (inkl. avd. förest) 34 -

Undersköterskor 81 -

Totalt antal anställda 115 29

Undersköterskorna är 48 stycken dagtid. De arbetar på fem veckors 
schema, varav fyra veckor på IVA och en vecka på Post-op. De 
arbetar likt sjuksköterskorna en till två kvällar i veckan, men två 
helger av fem. Nattpersonalen består av tio sjuksköterskor och 33 
undersköterskor. De kan sägas arbeta i genomsnitt fem veckor av 
sex på intensivvårdsavdelningen och en vecka av sex på postopera
tiva avdelningen. Läkarna är 29 stycken totalt på kliniken. De 
arbetar dagtid mellan klockan 8.00 - 16.30. Dessutom har de jour 
och bakjour. Flertalet läkare har jour fyra till fem tillfällen i 
månaden. Av de intervjuade läkarna har en i huvudsak bakjour, en 
huvudsakligen sjukhusbundna jourer och en både ock.

5.4 Avslutande kommentarer
1 detta kapitel har jag presenterat de tre vårdenheter som ingår i 
studien med avseende på verksamheternas innehåll och primära 
uppgifter, formella struktur, arbetsformer och teknologi, samt per
sonalsammansättning. Vilka skillnader och likheter finns samman
fattningsvis mellan vårdenheterna i dessa hänseenden?

Av kapitlet framkommer att verksamhetens innehåll har be
tydelse både för hur arbetet organiseras och för vilka typer av tek
nologier som används. Detta är särskilt tydligt vid de mer speciali
serade vårdenheterna. Vid anestesikliniken är arbetet akutinriktat i 
hög utsträckning vilket leder till att arbetet är organiserat så att var
je personalgrupp har sina uppgifter men att de snabbt kan flyttas till 
den patient eller avdelning där de behövs. Att verksamheten här 
också kräver medicinsk-teknisk apparatur hänger samman med det
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övervakningsuppdrag som kliniken har. Då de övriga vårdenheter
na är mer generella till sin karaktär är det svårt att peka på någon 
specifik teknologi. Att arbetet vid vårdcentralen är starkt uppgifts- 
indelat är snarast knutet till mottagningsverksamhet och distrikts- 
vård som traditionellt organiserats på ett visst sätt. Vid medicin
kliniken förekommer både akut verksamhet inom medicin och 
geriatrisk rehabilitering. Den akuta verksamheten nyttjar i högre 
grad medicinsk-teknik.

Samtidigt framkommer också att yttre krav som husläkarreform 
nedläggningshot respektive interna krav på uppdelning driver fram 
olika typer av strategier. Vid medicinkliniken kan subspecialise- 
ring, utveckling av LAH och arbetsorganisatorisk utveckling ses 
som en sådan. Vid vårdcentralen finns snarast strategin att vänta 
och se.
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6. Föreställningar om arbete

I detta kapitel kommer jag att behandla de olika aktörernas före
ställningar om sitt arbete. Arbete beskrivs här utifrån vad de gör, 
vad som är viktigast att göra samt vad de upplever styr deras arbe
te. I avsnitt 6.4 görs en jämförande sammanfattning mellan verk
samheter och yrkesgrupper.

6.1 Vårdcentralen
Vårdcentralen har, som tidigare nämndes olika verksamhetsområ
den med olika patienter. Den skulle nästan kunna beskrivas som en 
ögrupp, som övergripande styrs från vårdcentralen men där olika 
enheter har olika uppgifter och inriktningar. Genom att arbetet ock
så är organiserat så att olika befattningar inom olika verksamheter 
gör olika saker är det en mycket spridd bild som framkommer. Lä- 
kargruppens arbetsuppgifter och verksamhet tycks vara mer homo
gen i relation till sjuksköterskor och undersköterskor. Den stora 
skiljelinjen mellan dessa gruppers arbete går mellan distriktsköter- 
skeverksamhet och mottagningsverksamhet.

6.1.1 Läkarnas arbete
Läkarnas arbete vid vårdcentralen är koncentrerat kring mottag
ning. Patientbesöken vid vårdcentralen dominerar beskrivningarna. 
Dessa utgör cirka 80 procent av läkarnas arbetstid. Följande citat 
kan exemplifiera vårdcentralsläkamas beskrivningar av sitt arbete:

Ja, det är ju mottagningen /.../ det är ju jourfallen som kommer och 
sen så är det ju patienter som kommer regelbundet /.../ en gång om 
året eller en gång i halvåret /.../ återbesök, sådana som har varit akut 
och sedan behöver man ta hit patienten för kontroll /.../ Det är mycket 
undersökning och diagnos. (VL 1, 11)
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Läkarna framhåller att de patienter som kommer till vårdcentralen 
har många olika typer av problem. Vissa uppgifter antas vara mer 
intressanta än andra då de inte är lika vanligt förekommande. Så 
här beskriver en av läkarna detta:

Där ingår ju också en del intressanta arbetsuppgifter att man får dem 
som söker för pigmentfläckar som ska opereras och sådant. (VL2, 12)

Läkarna upplever en stark tidsstyrning i sitt arbete. De upplever 
svårigheter att påverka tidsbokningen som de inte sköter själva. 
Därigenom anser de att deras möjligheter att planera sitt arbete och 
de patienter som kommer till dem är små. Följande citat kan 
illustrera läkarnas beskrivningar:

Ja om vi börjar med rutiner är man ganska hårt styrd av den bokning 
som är av patienter, där vi har blandat att det är patienter som kommer 
från väntelista, med jourfall och det är ganska få gånger som vi själva 
sitter och planerar kompositionen av mottagningen och man ser hur 
pass tidskrävande och ansträngande patienten kan vara för doktorn.
Det kan man inte ta så mycket hänsyn till i det här nuvarande 
bokningssystemet. Det är en klar nackdel. (VL2, 10)

Läkargruppen beskriver sitt arbete som självständigt i kontakten 
med patienten. Detta ses dock inte enbart som positivt eftersom 
tidsstyrningen i arbetet i stort omöjliggör diskussioner om arbetet, 
rutiner eller patienter kolleger emellan. Följande citat kan exempli
fiera detta:

Ja, jag jobbar mycket självständigt /.../ Man skulle kanske vilja 
diskutera någon patient då och då, det behöver inte ta lång tid, bara 
höra efter litegrann, men det finns inte tid till det och det blir i så fall i 
korridoren /.../ dels har vi ju inte de här träffarna där vi träffas alla, där 
man skulle kunna diskutera igenom sådana saker /.../ det finns inte tid 
till det. (VL 1,10-11)

6.1.2 Sjuksköterskornas arbete
De tre intervjuade sjuksköterskorna har olika typer av tjänster. En 
arbetar vid vårdcentralen, en i distriktssköterskeverksamheten och 
en har pooltjänst. Intervjupersonernas beskrivningar kan samman
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fattas i två bilder. En bild av det arbete som görs vid vårdcentralen 
och en kring distriktsköterskeverksamheten.

Sköterskorna vid vårdcentralen fokuserar sina beskrivningar 
kring telefonrådgivning. I detta arbete ingår att svara i telefon vid 
vårdcentralen, ge råd och boka tid till läkare. Vid sidan om detta 
utförs arbete i kundtjänst, service till läkarna i samband med under
sökningar, bedömningar av patienter som kommer in akut samt 
medicindelning på kvällar och helger då apoteket är stängt. Följan
de citat kan exemplifiera mottagningssköterskomas arbete:

Telefonarbete /.../ svarar i telefon när det ringer och rådgiver, det beror 
på vad de vill och då är det om de vill komma nu eller om man kan 
lägga den tiden om ett par veckor. Sen är det mycket växeltelefonist, 
kopplar vidare, sen är det många som ringer och frågar efter 
telefonnummer /.../ Sen har vi fått mer av undersköterskornas arbete 
nu också. Då är det rena rama mottagningsarbetet, assisterar vid 
undersökningar. (VS 1,11 )

Mottagningssköterskorna upplever likt läkarna en hård tidsstyrning 
i arbetet. Detta gäller främst att de är låsta vid telefonen större 
delen av dagen:

Ganska mycket, i och med att jag finns på den här biten så sitter vi i 
telefon från det att vi kommer, då är man ju helt låst. (VS 1,10)

Däremot menar sjuksköterskorna att det finns en stor frihet i att 
skapa rutiner när det gäller hur arbetet utförs:

Rutiner har vi naturligtvis men det är lite som vi har skapat var och en 
själva. (VS3. 10)

Tidsstyrningen hos mottagningssköterskorna upplevs ibland också 
styra deras möjligheter att tala färdigt och ge professionella råd till 
patienten. De känner en viss otillfredsställelse med att tvingas av
bryta patienter som behöver råd och stöd:

Jag kanske inte känner mig riktigt nöjd själv när jag har det stressigt 
och det är många som står på telefon och väntar. Jag har kanske känt 
att den här patienten skulle jag velat prata lite längre med och lyssnat 
på längre men jag känner att jag måste /.../ ta nästa samtal. (VS3, 13)
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I arbetet vid vårdcentralen ingår att snabbt kunna sätta sig in i 
patientens situation över telefon. Sjuksköterskorna hanterar många 
typer av problem av medicinsk och mer social karaktär. Händer det 
då att de utför arbetsuppgifter som de egentligen inte får göra? Så 
här uttalar de sig om detta:

Nej, vi har doktorer här och vi får ordinationer, så det tycker jag inte 
/.../ här har man ju en läkare hela tiden, så det blir ju lätt att man går 
och frågar, man ska ju ha ordination för det mesta. (VS3,12b)

Distriktsköterskomas beskrivningar kretsar kring hembesök hos pa
tienter. I detta arbete ingår såväl vårdgivning som handledning och 
information till patienter. I vårdgivningen anser de själva att de har 
både en medicinsk, en omvårdnads- och en social funktion. En an
nan viktig del av arbetet är att planera för patientens fortsatta vård 
och att vara arbetsledare för undersköterskorna i distriktsvården. Så 
här beskriver en distriktsköterska sitt arbete:

Sjukvård /.../ och handledning för patienter. Det är ju väldigt mycket 
rådgivning /.../ det går i varandra så mycket och även det med 
sjukvården går ju också in, man försöker ge något mer än bara det 
sjukvårdsmässiga, man pratar lite mer då så att säga /.../ man planerar 
ju naturligtvis, det är en mycket viktig bit måste man säga /.../ det är ju 
att man planerar för patienterna, fortsättningen, fortsatt vård och 
ställningstagande, ser liksom framtiden och även att man planerar upp 
verksamheten, vem ska göra vad med sin undersköterska /.../ jag är 
arbetsledare också. (VS2, 11 )

Distriktsköterskearbetet beskrivs som varierat där de möter många 
olika patienter. De ställs också ofta inför problem som de måste 
lösa. Visserligen förekommer standardproblem, men dessa måste 
anpassas till olika patienter och deras behov:

Det är ju väldigt mycket problemlösningsfall man har så det får man 
väl säga /.../ man försöker analysera och lösa de problem som är /.../ 
Vissa standardproblem är det men annars tycker jag att det är ganska 
mycket olika. 1 och med att man stöter ihop med patienten, det blir 
inte ett kollektiv så det blir olika varje gång på något vis ändå. (VS2,
12)
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Distriktsköterskorna upplever frihet i arbetet, både i vad och hur de 
gör men också när:

/.../ regler är ju att vi har tidsbeställd mottagning, tidsbeställd tele
fontid /.../ annars så jobbar vi rätt fritt alltså /.../ Av ett arbetspass på 8 
timmar så har vi två till tre timmar som är bundet i övrigt så jobbar vi 
fritt. (VS2, 10,14)

/.../ jag vet egentligen inte vad jag inte får göra. Det har hela tiden med 
sunt förnuft att göra. Det enda man inte får göra är att ta ställning till 
saker som man inte kan ta ställning till /.../ när vi gör hembesök hos 
patienter och så kommer vi till läkarna och talar om, si och så här är 
det, och så får vi ett recept i handen. Vi sköter ju vissa saker t. ex. 
halsinfektioner, att vi tar odlingar. Så går vi bara och får namnunder
skrift av läkarna. Vi gör jobbet och det är på gång att vi ska få skriva 
recept för vissa saker. För så fungerar det i praktiken idag. (VS2, 12a)

Distriktsköterskan betonar vikten av samarbete med en underskö
terska och en läkare. Arbetet är organiserat som en isolerad enhet 
där distriktsköterskan ansvarar för ett geografiskt område tillsam
mans med en distriktsläkare. Eftersom arbetet bedrivs i parvård 
arbetar också distriktsköterskoma nära en undersköterska:

Vi är en sjuksköterska och en undersköterska som jobbar på ett di
strikt. Häruppe är vi tre distrikt och en undersköterska ska sluta så det 
blir två undersköterskor och tre distriktsköterskor vilket ju gör att de 
här undersköterskorna får vandra mellan de olika distrikten. Det blir 
inte samma kontinuitet och man förlorar i effektivitet genom att tappa 
en person där /.../ Det blir en stor försämring är jag rädd. (VS2, 9)

Nu har vi ju en distriktsläkare att samarbeta med och vända sig till när 
man har allmänna frågor. (VS2, 20b)

6.1.3 Undersköterskornas arbete
I likhet med sjuksköterskorna finns det undersköterskor som arbe
tar vid mottagning, barnavårdscentral och de som arbetar på dis
trikt. Vissa av dem delar också sin tid mellan dessa olika verksam
heter. Av de tre intervjuade undersköterskorna arbetar två inom 
distriktsköterskeverksamheten och en 75 procent av sin tid på bar
navårdscentralen och 25 procent på distrikt. Den barnavårdscentral
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som beskrivs är belägen utanför vårdcentralen. I det följande be
skrivs arbetet på barnavårdscentralen närmare. Därefter beskrivs ar
betet inom distriktsköterskeverksamheten.

Arbetet vid barnavårdscentralen beskrivs som ett serviceyrke 
där mycket handlar om att vidarebefordra patienter och assistera 
vid undersökningar. Undersköterskan vid barnavårdscentralen ser 
också till att det finns medicin och material hemma samt skriver 
förråd. Följande citat kan exemplifiera detta arbete:

Där kommer ju patienterna med sina barn och väger och man tar ju 
hand om dem och vidarebefordrar dom till sköterskan /.../ Sen skriver 
jag ju förråd, hämtar apotek ser till att det finns saker hemma. (VU1, 
11)

Undersköterskan vid barnavårdscentralen menar att de är styrda i 
allt de gör, men samtidigt tycker hon att de får göra mycket. Ruti
nerna är fastlagda och de vet vad som gäller. Samtidigt menar hon 
att det har blivit ett visst revirtänkande där alla är rädda om sitt eget 
arbete, vilket styr möjligheterna att få göra vissa saker:

Ja, det som jag blir delegerad till förstås. Jag gör det inte annars om 
jag inte har rättighet till det. Jag vet ju vad jag får och inte får /.../ Jag 
tycker att vi är väldigt fria och får göra väldigt mycket /.../ jag får ju 
inte göra allt. Jag har bara rättighet att göra vissa saker. Det står ju 
under socialstyrelsen också men det jag har utbildning till det är ju att 
ge subkutana injektioner, sätta katetrar på läkarordinationer förstås /.../ 
det harju blivit ett revirtänkande, man är rädd att lämna över saker för 
man är rädd om sitt eget arbete. Det ser man ju mer och mer. (VU1, 
12a-c)

Distriktsarbetet beskrivs i medicinska termer, dvs. i termer av in- 
sulingivning, blodtryckskontroller och medicingivning, men de läg
ger också om sår. Detta arbete bedrivs hemma hos patienten. Un
dersköterskorna inom distrikt upplever att arbetet både en styrt och 
fritt. Det är också skillnad mellan de som arbetar på distrikt och de 
som arbetar på mottagningen. Följande citat kan exemplifiera un
dersköterskornas uppfattning.

Det är ju ett väldigt självständigt arbete /.../ Det som är precis upplagt 
det är ju att vi har mottagning mellan tio och elva varje dag. Den har
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vi ju inga mera fasta tider /.../ medicindelning har vi papper på att vi 
får göra /.../ det är klart att man får ta ställning till olika saker men då 
försöker man ju alltid rådfråga någon och höra om man kan göra så 
och så. Så jag tar inte ansvar själv /.../ det behövs bara att man 
kommer hem till någon som är dålig och man måste göra någonting. I 
de här tiderna som är nu så händer det dagligen med influensa och allt 
/.../. (VU2, 10,12a)

Undersköterskornas beskrivningar av vad som styr i arbetet handlar 
främst om samarbetet med distriktsköterskan. I deras arbete möter 
de ofta problem som de måste hantera. De tycks dock i de flesta fall 
ta kontakt med och få delegation genom distriktsköterskan från fall 
till fall:

Det händer att man kommer dit och får bedöma en sån sak i alla fall 
fast ofta så kan man ju få tag i distriktsköterskan så får hon ett ord 
med innan man gör något. (VU2,12a)

6.1.4 Sammanfattning
Olika personalgruppers beskrivningar av sitt arbete varierar be
roende på vilken verksamhet de arbetar i. Vid vårdcentralen tycks 
arbetet kretsa kring mottagningen av patienter där olika personal
grupper har olika uppgifter. Läkarna arbetar med undersökning, 
diagnos och uppföljning; sjuksköterskorna bokar patienten till läka
ren och tar hand om rådgivning per telefon. Vid barnavårdscen
tralen assisterar undersköterskan sjuksköterskan. Slutligen på dis
trikt utför både undersköterskor och sjuksköterskor olika uppgifter 
som delegeras undersköterskan över tid. I hembesöken ingår också 
mycket handledning av och social kontakt med patienter för 
sjuksköterskorna.

Tidsstyrningen är stark hos de grupper som huvudsakligen ar
betar med mottagning eller telefonrådgivning. Denna ses som en 
yttre struktur som det är svårt att påverka. Arbetet i form av vad de 
gör och hur de gör är dock väldigt fritt för både läkare och sjukskö
terskor. Dock ser man ibland svårigheter att utnyttja denna frihet 
eftersom tiden sätter hinder för möjlighet till diskussion mellan kol
leger och olika personalgrupper. Distriktsköterskorna upplever där
emot både stor frihet och nära kontakt med andra grupper vilket gör 
att de känner att de kan utvecklas, formulera mål och medel för att

-99-



nå dessa. Undersköterskorna på distrikt har också en viss frihet. 
Dessa uppvisar dock en osäkerhet om vad de får och inte får. De 
gör inte något som de inte blir ålagda, tar därmed inte initiativ utan 
delegation eller diskussion med sjuksköterskan. Undersköterskorna 
som arbetar med mottagning beskriver sitt arbete som rutinstyrt och 
som styrt av sjuksköterskans delegationer.

6.2 Medicinkliniken
Inom medicinkliniken hanteras, som nämnes i föregående kapitel, 
inånga olika typer av sjukdomar. De två avdelningarna har olika 
subspecialiteter, avdelning 5 är specialiserad på invärtesmedicin 
och avdelning 8 på geriatrisk rehabilitering. 1 det följande beskrivs 
de olika personalgruppernas arbete såsom de kommer till uttryck i 
intervjuerna.

6.2.1 Läkarnas arbete
I läkarnas beskrivningar av arbetet dominerar det kliniska arbetet. 
En av dem är medicinskt ansvarig för en av avdelningarna och har 
också huvudansvar för diabetesvården inom kliniken. En annan 
nämner rondarbete och mottagningsarbete och medicinsk admini
stration. Den tredje intervjupersonen beskriver arbetet i termer av 
undersökning och behandling. Vid sidan om patientarbetet nämns 
medicinsk administration och undervisning. Följande citat kan 
exemplifiera läkarnas beskrivningar av arbetets innehåll.

Det är att behandla patienterna, men det innebär att man undersöker 
dem, man tar prover om det behövs, skriver remisser, skriver in och ut 
patienterna, skriver recept. (ML2, 12)

Det ena är ju så att säga någon form av rond. Det är ett tillsynsarbete 
där /.../ alla patienter ska så snabbt som möjligt lämna sjukhuset /.../ 
Sen är det mottagningsverksamhet jag tycker att vi kan räkna in det 
här med jour också men det är en rätt så liten del. Sen är det då ja, jag 
skulle vilja kalla det för administration /.../ dessa pappersbuntar /.../ 
Det är brev till folk det är att skriva anteckningar och kundsvar osv. 
det är kanske att göra sammanfattning osv. ordna med remisser, läsa 
remissvar och dokumentera det. (ML3, 12)
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Min största arbetsuppgift är att ansvara för avdelning 5, det är det rent 
medicinska, men också rent administrativt att vi har någonting /.../ 
huvudansvaret för diabetesvården här kan man säga /.../ jag är mest 
ansvarig för utbildning på avdelningen. (ML1, 12)

Läkarna beskriver närmare sitt arbete i metaforer, om sig själva 
som målsökande robotar eller Sherlock Holmes, för att visa på 
tjusningen i och svårigheten med att ställa diagnos. Behandlingen 
ses som rutinmässig i förhållandet till diagnosen. Svårigheten att 
ställa diagnos leder också till ett sökande efter en optimal nivå i 
behandlingsarbetet:

Ja, som invärtesmedicinare tror jag aldrig att man blir klar med 
någonting. Det är inte som med kirurgen som opererar en galla och syr 
ihop /.../ utan det är något såhär så /.../ man hittar något som känns 
lagom, något optimalt /.../ Det är snarare så att det blir på något 
konstigt sätt som med målsökande robotar att pang så går man rakt på 
kärnan och det är ju ingen vanlig företeelse att det går på rutin. Det har 
naturligtvis att göra med om man kan någonting /.../ Jag erinrar mig en 
patient där skillnaden var två eller fyra tabletter och vid två tabletter 
var det inte alls bra, men vid fyra tabletter så var man bra. Det är en 
jäkla skillnad och själv har man varit lite rädd för att ta så mycket. 
(ML3, 14)

Det som jag tycker är mest givande är den diagnostiska proceduren 
/.../ Sherlock Holmes incitament. Man tycker att patienten har ett visst 
symtom och så kan man rikta sig direkt på vad det är och fa napp, det 
är mycket tillfredsställande. Jag tycker inte det är så roligt att behandla 
patienter för det är standard som man kör efter, men att ställa en diag
nos det är en utmaning tycker jag /.../ Den diagnostiska proceduren är 
inte rutin. Det är det som ställer krav på ens kreativitet. (ML1, Ö)

Läkarna upplever sig vara ganska fria i sitt arbete. Två av läkarna 
har bestämda mottagningstider som i och för sig styr dem, men en 
av dem menar att de ofta för en diskussion med sjuksköterskorna 
kring den grova planeringen. Arbetet tycks vara fritt i fråga om vad 
de gör och hur de gör det. Det finns visserligen rutiner för hand
läggning av patienter men också stor möjlighet att vara flexibel 
gentemot dessa. En av läkarna menar att deras arbete styrs av stän
diga avbrott för frågor diskussion och nya patienter:
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Det är klart att det finns vissa rutiner som vi jobbar efter /.../ jag tycker 
att vi är väldigt flexibla. Det är klart att man vill ha vissa rutiner och 
regler som man vet hur man ska handlägga vissa fall och det har vi 
och det är bra, men annars /.../ Jag vet att jag har mottagning tisdag 
och onsdag, torsdag pä eftermiddagen. Då vet jag att då kommer 
dagens patienter /.../ det kommer med tidsbeställningar och sen 
systrarna kommer och frågar om man kan flytta över patienten på för
middag och det går smidigt. (ML2. 11)

Sen kan man ju säga det att som doktor blir man ständigt interfererad. 
Du sitter inte här och har mottagning utan de står i kö och sjuk
sköterskorna kommer in. Det är inte alls ovanligt /.../ Det finns ju 
ibland dagar när det här sviktar och jag har sviktat över att jag ständigt 
blivit hejdad från det jag håller på med och det där det ingår också 
delvis för doktorn. (ML3,11 )

6.2.2 Sjuksköterskornas arbete
Av de intervjuade sjuksköterskorna arbetar en på avdelning 5 och 
två på avdelning 8. Sjuksköterskorna på båda avdelningarna sätter 
omvårdnadsarbetet på avdelningen i fokus men ser sitt eget arbete 
som en mellanhand mellan olika aktörer och uppgifter. Sjuksköter
skan på avdelning 5 beskriver sitt arbete som mångfacetterat bestå
ende av omvårdnad, medicin, administration och arbetsledning. Här 
betonas också anhörigkontakten som viktig. Följande citat kan ex
emplifiera sjuksköterskans mångfacetterade arbete vid avdelning 5:

Sen är det ju hela omvårdnaden av patienten som är det viktigaste 
egentligen att patienten har det så bra som möjligt /.../ Sen är det 
mycket såna tekniska saker, provtagningar och olika saker, man tar 
blodprover, man sätter dropp, det är injektioner /.../ det kan vara jätte- 
mycket med varje patient på olika tider under dygnet /.../ om man är 
på den här hjärtenheten där är det väldigt intensivt med sådana saker 
/.../ det är mycket så här med information till patienter och information 
till anhöriga väldigt mycket /.../ vi harju fria telefontider för anhöriga 
alltså men man blir väldigt avbruten av telefon hela tiden och det är 
inte bara anhöriga, det är andra saker man frågar om och de ringer från 
andra avdelningarna /.../ eftersom vi jobbar i vårdlag så hjälps vi åt 
med alltid, det är ju hela omskötseln av patienten, det är tvättning, 
matning, bäddning allt alltså /.../ Det är ju uppgifter som alla hjälps åt 
med. (MSI, 12)
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Sjuksköterskan på avdelning 5 framhåller vidare att det finns 
många administrativa rutiner kring patienten som det kan vara svårt 
att ifrågasätta. Sen menar hon att vårdlagsorganisationen leder till 
förväntningar från undersköterskor och sjukvårdsbiträden att hon 
ska delta i omvårdnadsarbetet, vilket hon ibland känner att hon inte 
hinner med. Detta upplevs också styra hennes arbete:

/.../ man har ju vissa rutiner på en avdelning, man jobbar på ett visst 
sätt och man har ett visst system, vissa papper för en viss patient och 
vi bestämmer att så här ska vi fylla i och så här ska det va, så det är ju 
en hel del regler som man har och styra /.../ visst känner man ibland 
att man inte riktigt får vara sig själv utan att man är rätt så styrd /.../ 
Ibland, men inte alltid /.../ så ska man vara en bra arbetsledare och vi 
ska jobba ihop och så där, men ibland då känner jag att man förstår 
nog inte riktigt varandra liksom. Jovisst vi ska vara med på allting 
men det finns ju vissa sysslor som bara vi får göra och som vi har 
utbildning för /.../ då känner jag att man förstår nog inte riktigt att det 
måste finnas utrymme för det här /.../ När vi inte jobbade så här så 
förstod man inte alls. (MSI, 11)

Sjuksköterskan på avdelning 5 menar att hon egentligen inte gör 
någonting som hon inte får. Däremot upplever hon ofta att hon får 
ta arbetsuppgifter som hon egentligen inte tycker är hennes. Detta 
rör t. ex. kontakter med andra sjukhus och att lära upp nya läkare:

/.../ läkarna harju väldiga krav på oss att vi ska fixa och dona mycket 
åt dem så man känner att herregud, vi har så mycket ändå /.../ det kan 
vara sånt typ ringa till olika instanser som egentligen en läkare bör 
ringa /.../ Ofta sådär det kommer ju nya doktorer och så här och /.../ de 
ska ju få information av sin överläkare och rutiner och så där men 
oftast då är det ju vi som får ge massor av sånt /.../ Man är mamma 
både hemma och borta. (MSI, 13a)

På avdelning 8 dominerar omvårdnadsarbetet för sjuksköterskorna. 
Att vara mellanhand mellan avdelning och doktor tycks också vara 
en stor uppgift samt att vara arbetsledare gentemot vårdlaget. Det 
medicinska arbetet antas inte uppta så stor del av arbetstiden. De 
utför medicingivning och olika typer av kontroller. Samtidigt har 
rutinerna för medicingivning ändrats vilket gör att det medicinska 
arbetet kan kombineras med omvårdnadsarbete ute hos patienterna.
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Slutligen nämner sjuksköterskorna också ett visst administrativt 
arbete i samband med rond och patienternas hemgång:

Omvårdnad det är ju givetvis en viktig arbetsuppgift och det är en av 
de stora. Det är ju allting från att väcka dem på morgonen och hjälpa 
dem ut på toaletten och allt det här pysslandet på morgonen och se till 
att de kommer igång, till att lägga om sår /.../ det är ju mycket 
planering av deras sociala situation, de kommer ju ofta hit för att det 
har hänt någonting /.../ då kanske de trots allt vad vi försöker att hitta 
på så kanske de inte blir så pigga som de var innan och då är det allt 
det här att ringa hemtjänsten och ta kontakt med distriktsköterska och 
allt sådant där /.../ Sen är det ju det här med mediciner och prov
tagningar och dropp och injektioner den där biten /.../ vi harju medi
cinvagnar så vi står inte så mycket i medicinskåpet, det har vi kommit 
ifrån /.../ vi delar för varje stund till patienten hos patienten /.../ man är 
ju hos patienten mera /.../ Sen är det ju att passa doktorn /.../ så att man 
tar upp att man får de saker uträttade som man vill ha uträttade när 
doktorn kommer /.../ då gäller det att ha papper i ordning och veta vad 
man ska fråga om idag så att det flyter på bra /.../ som sjuksköterska är 
man ju arbetsledare också för den gruppen personal som tillhör mig 
just idag /.../ de kanske kommer och frågar nu ser det ut så här på den 
här foten och ska vi lägga om den och sådana ställningstaganden. 
(MS2, 12)

De rutiner som sjuksköterskorna upplever påverkar arbetet är när 
olika uppgifter ska utföras. Framförallt gäller det ronder, medicin- 
givning och mattider för patienterna. Samtidigt understryker de att 
de flesta rutiner finns för att arbetet ska flyta och att det finns ett 
ganska stort utrymme att påverka rutinerna på avdelningen.

Det är vissa rutiner och regler som man måste följa. Sen har vi väl 
väldigt flexibelt när vi utför dem och så, mediciner och sånt det är ju 
vissa rutiner de måste ut på vissa tider och rond måste ju utföras under 
läkaren och när han kan och det här, men de flesta uppgifter kan jag 
utföra när jag har tid. (MS3, 11)

Annars tycker inte jag att det är några idiot rutiner, gammalt skit som 
hänger kvar det tycker jag inte att det är utan det är sådana rutiner som 
är bra att ha /.../ Det kan ju vara för de som har jobbat länge, de här 
äldre som har lite det här så brukar vi göra, den stilen va, men det är 
inte mycket det är någon enstaka bara, men det kan jag inte säga att 
jag känner mig styrd på det viset utan man gör som det faller sig bäst 
den dagen. (MS2, 11 )
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En av sjuksköterskorna tar upp öronspolning som ett exempel på en 
uppgift som hon utfört som normalt är en läkaruppgift. Annars me
nar sjuksköterskorna att de inte överträder sina befogenheter i ar
betet. Det finns dock en praxis på avdelningen att sköterskorna 
förbereder patientens hemgång vad gäller recept av läkemedel och 
hjälpmedel och behandlingslistor. Läkarna kontrollerar sedan dessa 
dokument och skriver under. Detta anser de att de skulle kunna få 
skriva under själva, eftersom de vet vad patienten behöver:

Ja, en sak det är väl det här med behandlingsschema och recept för 
hemgång /.../ Då är det vi som fyller i behandlingsscheman och vi 
fyller i alla recept sen är det läkaren som bara skriver under och då 
tycker man /.../ Då skulle man lika gärna få skriva under. Sen sådant 
som hjälpmedelssaker som stomipåsar och plattor, det är ju sånt som 
distriktsköterskorna får skriva under men inte vi vanliga allmänsjuk
sköterskor, men som vi vet mycket bättre än läkarna vad patienten har 
för grejer och hur mycket som går åt per dag och hur ofta man byter 
plattor. Sådana saker tycker jag att vi borde fa göra. (MS3, 13b)

6.2.3 Undersköterskornas och sjukvårdsbiträdenas 
arbete

De undersköterskor och sjukvårdsbiträden som intervjuats vid kli
niken har likartade uppgifter. De skiljer sig främst i andelen medi
cinska uppgifter. Två undersköterskor och ett sjukvårdsbiträde ar
betar på avdelning 5 medan tre sjukvårdsbiträden arbetar på avdel
ning 8.

Undersköterskornas oeh sjukvårdsbiträdenas beskrivningar av 
sitt arbete på avdelning 5 fokuserar omvårdnad. Undersköterskorna 
utför oekså vissa provtagningar, undersökningar, administrativa 
uppgifter samt har vissa kontakter med aktörer utanför sjukhuset. 
Undersköterskorna alternerar också i att vara med på ronden. Sjuk
vårdsbiträdena och i viss mån undersköterskorna ägnar också viss 
tid åt service såsom tvätt och disk. Följande beskrivningar kan 
exemplifiera dessa gruppers beskrivningar av sitt arbete:

Att ta hand om patienten /.../ Sen ska man se till att alla prov tas och 
så att undersökningar blir gjorda /.../ Man ska ta sig tid att lyssna och 
ta tid med patienten om den vill något och hjälpa till om den behöver 
någon mer hemtjänst så att den har det bra när den kommer hem /.../
De brukar ha en kurator rond här varje vecka, när man sitter ner med
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läkare och kurator och går igenom patienten /.../ När det gäller prov
tagning det är ju då att den får duscha, ta vikt och längd och allt, det 
gör vi i samma paket. På morgonen om man är på hjärtenheten då tar 
man ju prover på alla då i regel, man tar ju tre CK'n var sjätte timma 
/.../ Sen tar vi ju EKG på alla patienter /.../ de ringer och då har de ju 
sängläge och måste ha bäcken /.../ och de får inte gå upp och ta ett glas 
vatten utan man får ju serva dem med allting då och bädda och tvätta. 
(MU2, 12)

Det är tvätta bädda, mata /.../ kanske läser för en del patienter om man 
har tid /.../ de ringer, vet du, de ska ha de och det bäcken och det ena 
och det andra /.../ Vi harju olika sysslor då. En har sköljen och en har 
köket och då har man ju väggskåp där man ska sätta in blöjor och 
sådana grejer och plocka upp om det fattas och sen har en tvätten när 
tvätten kommer. (MSJB1, 12)

Undersköterskor och sjukvårdsbiträden vid avdelningen upplever 
att en stor del av deras arbete är styrt av rutiner. Främst finns det 
rutiner kring när olika uppgifter under dagen ska vara klara. De 
menar dock att det finns möjligheter att diskutera uppläggningen av 
arbetet under dagen i vårdlagen:

Det är väl alltigenom alltid /.../ man vet väl vad man ska göra och det 
går ju som ett schema allting /.../ men vi arbetar ju ihop väldigt bra i 
det vårdlag jag har varit ja, så vi hjälps väl åt. (MU1, 11)

Rutiner har vi ju som vi gör /.../ Lite gör en ju som en vill ändå /.../ en 
kanske rehabiliterar dem lite kanske mer om en vill om man säger /.../ 
rutiner det är ju tvättning, matning är en rutin /.../ Det är ju klockslag 
också är en rutin, klockan åtta är det frukost, klockan tolv är det 
middag, två, halv tre är det kaffe /.../ vi som biträden vet du får ju inte 
göra så mycket som uskera får. (MSJB, 11)

Både undersköterskor och sjukvårdsbiträden menar att det under 
senare tid har diskuteras vad de får och inte får göra. Undersköter
skorna menar att de tidigare fick utföra vissa medicinska uppgifter 
som de lärt sig i sin utbildning som de nu måste ha skriftlig dele
gation på att göra. Sjukvårdsbiträdena menar att de tidigare till
sammans med sköterskorna fick utföra vissa typer av uppgifter som 
de inte längre får. Båda grupperna känner därför att deras arbete har 
blivit mer styrt av regler och att deras uppgifter har beskurits:
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Det var väl det här med delegering /.../ att vi skulle få ge lite insulin 
och grejer och heparin och det fick vi göra om de såg på när jag drog 
upp när det var exakt, men sen var det slut med det. Det var inte 
meningen så för det skulle sköterskorna göra. (akuta situationer?) Nej, 
för att då har vi vissa, nu när vi jobbar så här så har vi kommit överens 
om att du gör den uppgiften va och du gör den så alla vet exakt så att 
vi inte springer på varandra. (MSJB1, 13a)

De har ju börjat med det lite mer nu att man ska skriva på papper allt 
man ska, man måste gå igenom allt igen med sköterskan man jobbar 
med om man ska sätta katetrar eller får ta prover och sånt /.../ det är 
mycket, om man säger, som vi får, men som vi inte gör nu. Man delar 
medicin och sånt, det gör sköterskan i regel. (MU2, 13b)

Vid avdelning 8 beskriver undersköterskor och sjukvårdsbiträdena 
sitt arbete som nästan helt bestående av omvårdnad. Sjukvårdsbi
trädena tar också upp vissa serviceuppgifter som att diska och 
städa. Omvårdnaden ses som viktigast:

Det är omvårdnaden givetvis /.../ det är att ta hand om en patient, tvät
ta och hjälpa och klä och allt det här vad den behöver och i omvårdnad 
ingår det ju så mycket /.../ vi diskar ju och vi städar ju och bla bla men 
omvårdnaden är ju det viktigaste. (MSJB2, 12)

Sjukvårdsbiträdena på avdelning 8 tycker likt de på avdelning 5 att 
de är styrda av olika typer av klocktider och rutiner i samband med 
detta. De framhåller också att deras arbete blivit mer regelstyrt och 
att de inte längre får lägga om sår, något som tidigare ingick i deras 
arbete:

Ja, jag upplever nog att man gör samma saker varje dag. Vi kommer 
hit och patienterna ska ju, de ska ju tvättas på morgonen och de ska 
upp, de ska ha frukost, och sen ska det vara, de ska till terapi, de ska 
till sjukgymnastik och sen är det toalettbesök och sen är det middag 
och sen är det vila och sen, dagen är nog ganska, det är ganska styrt. 
(MSJB3, 11)

Egentligen så får jag ju inte lägga om ett sår, enligt nya grejer, men 
när jag började var det enda jag gjorde, la om sår. Det anserjag att jag 
klarar av men enligt pappren så får jag inte göra det. Det får inte 
sjukvårdsbiträden även om du hållit på med det förut då /.../ men när 
det inte fanns sjuksköterskor och undersköterskor då gick det bra /.../
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det känns konstigt /.../ man får göra det ena gången så får man men 
inte den andra. (MSJB4, 13)

6.2.4 Sammanfattning
Olika personalgrupper vid medicinkliniken beskriver sitt arbete på 
olika sätt. De tre läkarna beskriver dessutom sitt arbete olika i för
hållande till avdelning och mottagningsarbete. Gemensamt för lä
karna är att de beskriver huvudinnehållet i arbetet som undersök
ning, diagnos, behandling och medicinsk administration. Läkarna 
beskriver den diagnostiska proceduren som kreativ, utvecklande 
och spännande, medan övriga arbetsuppgifter ses som relativt rutin
artade. Mottagningsarbetet ses som tidsstyrt, medan övrig tid ses 
som händelsestyrd, där de ofta anser sig bli avbrutna i det de håller 
på med.

Sjuksköterskorna beskriver sitt arbete som mångfacetterat 
genom den mellanposition som de har. Att hålla samman och ko
ordinera arbetet inom och mellan olika vårdgivare för patientens 
bästa har både en medicinsk, en omvårdnadsmässig och en admi
nistrativ sida. De beskriver sitt arbete som styrt av såväl andra 
gruppers arbete som deras förväntningar på vad de ska göra. Det 
finns en viss praxis på kliniken att sjuksköterskorna utför vissa 
läkaruppgifter. De fyller t. ex. i recept till patienter inför hemgång 
som sedan läkarna skriver under. Det händer också, om än mycket 
sällan, att sjuksköterskorna utför någon medicinsk uppgift som 
normalt en läkare ska göra.

Undersköterskor och sjukvårdsbiträden betonar omvårdnaden 
om patienten som det mest väsentliga i sitt arbete. Det finns skill
nader mellan de två avdelningarna. Undersköterskorna vid avdel
ning 5 har ett bredare arbetsinnehåll än undersköterskorna vid av
delning 8. Vad gäller arbetets styrning upplever undersköterskor 
och sjukvårdsbiträden att det finns många rutiner deras sitt arbete. 
Rutinstyrningen hänger samman med olika planerade patienttider 
såsom uppstigning, rond, mattider och läggning. Undersköterskor 
och sjukvårdsbiträden ger uttryck för ett dilemma mellan vad de 
kan och vad de far göra. De upplever t. ex. att de kan lägga om sår, 
något som de inte längre tillåts göra till följd av nya regler.
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6.3 Anestesikliniken
Vid anestesikliniken finns som tidigare nämndes två olika sek
tioner, anestesi respektive intensivvårdssektionen. De beskriv
ningar som görs i detta kapitel hänför sig främst till intensivvårds
sektionen där intensivvårdsavdelningen (IVA) och den Post-opera- 
tiva avdelningen (Post-op) ingår. Trots att läkarna är klinikanställda 
arbetar varje läkare huvudsakligen vid en av de två sektionerna. Av 
de tre intervjuade läkarna arbetar en huvudsakligen på IVA, en på 
Post-op och en inom anestesisektionen. För att belysa arbetet vid 
intensivvårdssektionen behandlas främst intervjuerna med de två 
läkarna inom denna sektion.

6.3.1 Läkarnas arbete
Det finns vissa skillnader mellan läkarnas beskrivningar av sitt 
arbete. Läkaren vid IVA beskriver i grova drag fyra huvudområden 
i sin verksamhet enligt följande:

Ja, nummer ett det är patienterna och sedan är det ju information och 
undervisning av personal. Ja i patienterna ingår också deras anhöriga 
att man tar hand om dem /.../. Patienterna på IVA, de är ju svårt sjuka 
och kräver mycket resurser och det innebär att man kanske måste 
lägga dem i respirator, sätter katetrar i dem, i artärer och kanske lägger 
dem i hjärtat och så, det är det praktiska arbetet. Sen är det ordinatio
ner då att man ordinerar alla droger som de ska ha. Man kan ta kontakt 
med andra specialister som konsulter och få deras åsikt om behand
lingen, det är ju själva behandlingen och sen är det också att informera 
hur allvarligt sjuka de är om de är vakna /.../. (AL2, 12)

Läkaren på Post-op skiljer mellan direkt och indirekt patientarbete. 
Det direkta handlar om att själv delta i behandling eller undersök
ning, medan det indirekta handlar om att ge råd, svara på frågor och 
ordinera olika behandlingar som andra grupper utför. Det indirekta 
patientarbetet uppfattas som mest frekvent:

Jag kan lägga lite katetrar och sånt, lite nålar och sånt. Annars jobbar 
jag mycket praktiskt med patienten och ordinerar väldigt mycket /.../ 
sen då finns jag bara till hands så att säga. Det är ju att jag hela tiden 
får frågor, ska vi göra så eller så med den patienten och då ordinerar 
jag till sjuksköterskorna att göra så eller så /..../. (AL3, 12)
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Läkarna inom intensivvårdssektionen beskriver sitt arbete som hän
delse- eller akutstyrt snarare än tidsstyrt. Styrningen tar sig uttryck 
i att de alltid måste finnas tillgängliga om någonting inträffar men 
att de inte är bundna i tid och rum på samma sätt som läkare i verk
samheter med mottagning. De menar vidare att det finns lokala fö
reskrifter för hur vissa tillstånd ska hanteras men att det också finns 
stora möjligheter att välja metoder i det dagliga patientarbetet:

Vi har en kontrollerande myndighet över oss som kommer med re
kommendationer och styr oss väldigt mycket i vår terapi och sedan har 
vi ju då vår klinik som utarbetar rutiner och regler för att handlägga 
olika typer av sjukdomstillstånd, men det finns ju dock att stort spel
rum för den enskilde doktorn att välja lite grann själv /.../ det finns ju 
flera vägar som leder mot samma mål. (AL2, 11)

Vår profession innebär ju att vi är inte styrda på så sätt att vi har 
mottagning och sånt men vi är styrda på så sätt att vi måste finnas till 
hands. Har man ett visst ansvarsområde så måste man finnas att tillgå 
inom en rätt så snar tid sen kan man ju kanske förflytta sig i olika plan 
och i sidoled så att säga men vi måste ändå finnas tillhands i alla fall, 
men i övrigt har vi inga tider att passa egentligen /.../ det är ingenting 
som inte går att rucka på i alla fall. (AL3, 11)

Det som framförallt tycks påverka läkarens utrymme i arbetet är 
händelsestyrningen. Det finns få formella möten inom verksamhe
tens ram och omprioriteringar sker ständigt i relation till patienter
nas medicinska behov. Läkarna menar dock att den låga läkarbe- 
manningen påverkar deras arbete, framförallt vad gäller att ägna sig 
åt andra aktiviteter än patientrelaterade sådana. Det akuta tycks ta 
överhanden, vilket på sikt kan leda till en ökad utbrändhet hos lä- 
kargruppen menar en av dem:

/.../ man får ju kan man säga mindre tid till att läsa på arbetstid. Det är 
sådant man får skära ner på. Egentligen så skulle man ju kunna ha 
möjlighet att om det är något som man vill slå upp att kunna göra det 
på arbetstid, men det finns inte tid till det utan där är i så fall att man 
får göra det själv då. (AL3, 10)

Det är ju en het fråga. Det är ju för lite folk och för lite doktorer fram
förallt och det är ju ett stort problem för oss. Det är vi ju alla medvetna 
om men det beror ju på specialiteten i sig, att det är svårt att värva.

-110-



Folk orkar inte, blir utbrända och slutar i 40 till 50 års åldern /.../ det 
är en av de få läkarspecialiteter där man fortfarande lätt får jobb /.../ 
det blir liksom en ond cirkel, folk blir trötta på varandra och aggres
siva och det slutar med att de sjukskriver sig och då blir det ännu 
mindre folk. Jag vet inte om man vågar kalla det utbrända men de är 
ju väldigt unga och det blir väldigt uppdämt. (AL2, 10)

6.3.2 Sjuksköterskornas arbete
Om läkarnas arbete vid både IVA och Post-op till stora delar består 
av att arbeta indirekt med patienterna, så är det sjuksköterskorna 
som ser till att ordinationerna blir utförda. Sjuksköterskorna ansva
rar för tre till fyra patienter samtidigt. De bedömer kontinuerligt 
patienternas status som sedan vidarebefordras i diskussion med 
läkarna. Sjuksköterskorna ansvarar också för patientens smärt
lindring. Vid sidan om bedömning och behandlingsarbetet ingår att 
hantera teknisk medicinsk apparatur och läkemedel. Sjuksköter
skorna betonar i likhet med läkarna kontakten med anhöriga som 
viktig. Följande citat kan exemplifiera sjuksköterskornas beskriv
ningar:

Jag har huvudansvaret för två till tre patienter eller tre till fyra /.../ Där 
ska ingå fullständig status på patienterna /.../ gör bedömningar /.../ är 
ansvarig för smärtlindring till patienter /.../ övervakar alla kropps
funktioner, räknar vätskebalans. (AS1, 12)

/.../ utföra läkarens ordinationer /.../ en patient ska ha penicillin och då 
sätter man den första dosen och sen ordineras gånger tre till och då är 
det vi som ser till att de far det. (AS2, 12)

/.../ anhörigbiten är en väldigt stor bit /.../ informerar om läget hos pa
tienterna, hur de mår, förbättringar, försämringar /.../ när man har barn 
så vårdar man föräldrarna också /.../ tar hand om anhöriga när patien
ten avlider. (AS1, 12)

Vad är det för regler och rutiner som styr sjuksköterskorna i deras 
arbete? Den akuta verksamhetens karaktär och den generellt sett lå
ga läkartätheten påverkar även sjuksköterskorna i deras arbete. Ru
tinerna utgör därigenom inte formellt, fastlagda sätt att arbeta på. I 
det dagliga arbetet ingår ständigt att flexibelt bedöma och prioritera 
sina arbetsuppgifter. Dessutom tycks arbetet läggas upp och plane-
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ras i ständig dialog mellan läkare och sjuksköterskor. En sjuk
sköterska menar också att det är läkaren som styr deras arbete:

Rutiner måste vi ju ha för annars skulle det inte fungera, men man är 
ju flexibel och måste vara flexibel, gör olika bedömningar och priori
tera, det ingår i det dagliga jobbet. ( AS 1, 11)

Det är klart att jag kan bestämma själv vad jag ska göra beroende på 
vad det är för patient va, men sen om man säger vården den har jag ju 
samman med min läkare då. Vi bestämmer ju den medicinska biten 
Sen det andra, omvårdnaden gör vi ihop med de som sitter därinne. 
(AS2, 11)

Jag kan ju ta initiativ i vissa saker, men samtidigt är jag ju inte den 
som bestämmer. På det sättet är jag ju styrd. Det är doktorerna som 
anger hur mycket vi ska göra med patienten. (AS3, 11)

Händelse- eller akutstyrningen gör att det förekommer att sjukskö
terskorna ibland utför uppgifter som normalt sett inte ingår i deras 
arbete. Sjuksköterskorna nämner två typer av situationer, då det 
inte finns någon läkare där och behandlingen måste påbörjas och då 
läkarna inte är tillräckligt kompetenta för att hantera uppgiften:

Får och får, men det är en lite svår ställd fråga för att i akuta situa
tioner så måste man påbörja behandling för att rädda liv. Det är inte 
alltid säkert att det finns en doktor till hands just då /.../ man kanske 
för ett samtal med doktorn på telefon och jag säger kan vi göra så och 
han säger vi gör så, men då ska det egentligen vara skriftligt och per
sonligt, men det är inte alltid man kan göra det. (AS 1, 13a)

När det är nya läkare, ovana /.../ Får och får /.../ står jag där och det 
står en ovan läkare så gör jag det va. Jag gör ju inte sådana grejer som 
jag inte behärskar. (AS2, 13a-b)

Sjuksköterskorna efterlyser formell delegering av vissa arbetsupp
gifter. Detta hänger samman med osäkerhet både om vad de får och 
kan göra. Problemet med att vara händelsestyrd är att de utför vissa 
arbetsuppgifter så sällan att de känner sig osäkra på både hur de ska 
göra:
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Vi harju inte delegering om patienten skulle få hjärtstillestånd och du 
kan bli tvungen att defibrilera patienten. Det har vi inte delegering på 
men det är något som vi tycker att vi bör ha /.../ det är just att vi vill ha 
papper på det och kanske mera genomgång på de här grejerna så man 
känner sig riktigt säker när det händer. (AS2, 13b)

6.3.3 Undersköterskornas arbete
Undersköterskornas arbete handlar mycket om att övervaka patien
ter. Att övervaka innebär både att utföra kontinuerliga kontroller 
och att ge patienter god omvårdnad. I övervakningsarbetet är den 
medicinsk tekniska apparaturen viktig. Då undersköterskorna till
bringar största delen av sin tid hos patienten tycks de vara patien
tens öra utåt. Kommunikationen med patienter och anhöriga ses i 
deras arbete som centralt:

Övervaka är väl det största /.../ vi har ofta mycket apparatur som hjäl
per oss, men det är ju blodtryck, puls, andning, har de teknisk appara
tur så måste vi sköta den /.../ respiratorn, droppen att de går i rätt takt 
och går in där de ska, övervaka hela patienten, färg och hur de mår 
över lag /.../ hygien vi ser ju till att de blir rena och tvättade, munvård 
och rent i sängen och sånt där /.../ Man ser ju färgen och ansikts
uttryck, man blir expert på att läsa på läppar, för de kan oftast inte 
prata. (AU 1,12)

Patienterna /.../ ja de är medvetslösa eller nedsövda, då blir det mycket 
anhörigkontakt. (AU3, 12)

Till skillnad från övervakningsarbetet på IVA beskriver under
sköterskorna på Post-op sitt arbete som att de springer omkring och 
hjälper alla hela tiden:

På Post-op springer man bara omkring. Där sitter man ju aldrig. Där ta 
man bara hand om alla. 1 och för sig så brukar man ju ha sin sida med 
patienter eller så, men det är inte jämförbart med det man gör härinne. 
(AU3, 12)

Undersköterskorna på I VA är väldigt låsta hos patienten. Eftersom 
verksamheten kräver ständig övervakning måste de bli avbytta för 
att lämna patientsalen. Undersköterskorna tycker dock att de har 
stor frihet att planera sitt arbete hos patienten. Vad gäller styrning
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upplever undersköterskorna skillnad mellan olika arbetspass. För
middagarna upplevs mer styrda än eftermiddagarna:

Jag lägger upp arbetet själv. Här inne pä IVA har vi ju oftast en 
patient. Det man ska göra med patienten det lägger man ju upp själv, 
när man ska göra det. Bara det blir gjort under dagen. (AU 1,11)

/.../ jag får inte gä ut, inte en minut. Då måste jag tillkalla någon annan 
som avlöser mig. (AU1, 12)

/.../ om man arbetar på förmiddan då finns fastställda rutiner för allting 
/.../ Man måste göra allt morgonarbete t. ex. ibland kanske man måste 
göra det väldigt fort för att de ska till olika undersökningar och de ska 
ner på röntgen och allt sådant så då får man oftast planera in raster fast 
man kanske inte har tid med det /.../ (AU3, 11)

Även för undersköterskorna kräver den akuta verksamheten att de 
utför uppgifter som de normalt inte får. I deras fall utförs sådana 
uppgifter i dialog med sjuksköterska eller läkare. Undersköterskor
na nämner också kontakten och samarbetet med sjuksköterskan 
som betydelsefullt för att få lära och utföra nya saker i arbetet:

Ja, det kan det göra, bl. a. det som hände för inte så länge sen. Det 
hände akut, patienten måste ha läkemedel väldigt fort och doktorn står 
inne på salen och ber mig ge medel intravenöst. Då gör jag det när jag 
får order från läkaren och han ser exakt hur mycket jag ger. Då är de 
närvarande och står och tittar på, så de ser, det är bara det att de har 
händerna fulla så de kan inte. (AU1, 13a)

/.../ förut så arbetar vi två helger av fem, tidigare så arbetade vi i 
helglag. När man jobbade med helglagen så kände man varandra så 
väldigt bra och syrroma vet vad man går för och hur duktig man är.
Hade t. ex. syrroma mycket att göra så kanske man hjälpte dem med 
vissa saker som vi normalt inte gör. Jag gör ju ingenting som jag inte 
kan. Frågar de mig om jag kan göra något och jag inte kan det så säger 
jag nej. (AU3, 13a)

6.3.4 Sammanfattande kommentarer
De olika personalgrupperna beskriver sitt arbete på olika sätt, även 
om det finns en betoning på medicinska frågor hos samtliga grup
per. Läkarnas beskrivningar handlar om kontinuerliga undersök
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ningar, ordinationer och akuta ingrepp. Sjuksköterskorna betonar 
sitt ansvar gentemot patienten och de medicinska uppgifter som de 
utför i samband med detta, men också hur de tar hand om anhöriga 
och hanterar administrativa frågor. Undersköterskornas arbete 
tycks kännetecknas av kontinuerlig övervakning och omvårdnad av 
patienter.

Samtliga gruppers arbete styrs av de händelser som inträffar 
akut. Undersköterskorna upplever sig mest styrda. Detta främst 
genom att de under sin arbetsdag är bundna till patientsalen. Vad 
gäller såväl sjuksköterskor som undersköterskor poängteras att det 
finns regler för vad de får och inte får göra, men att det händer att 
de utför sådana uppgifter de inte formellt får utföra då det är brått
om och ingen annan kan utföra dem. För sjuksköterskornas del in
träffar sådant också då läkarna är ovana, för undersköterskorna då 
sjuksköterskor eller läkare ber dem göra något. Det kan sägas fin
nas en informell ordning kring vem som gör vad som också föränd
ras genom dagligt samarbete. Den informella ordningen kan ytter
ligare styrkas med hur ledningen ser på praxis för delegering mel
lan personalgrupper:

/.../ inom en viss sektion där jobbar dâ en väldigt duktig under
sköterska som har jobbat i många år och har det här i händerna och har 
det i huvudet och kan det här. Hon visar sig vara briljant och är väldigt 
duktig på sina arbetsuppgifter och har fått hjälpa sjuksköterskan /.../ 
Successivt säger de så här, sätt nålar där, häng upp droppet där, gör 
det och på något sätt så blir det en lite oskriven tillåtelse att göra det 
här och då kommer de och säger /.../ den här undersköterskan hon gör 
ju det och det /.../ Då kan man ju delegera så det är så det går till va. 
Det går inte till så att jag sitter och klurar vilka arbetsuppgifter ska vi 
idag delegera ut. Så gott om tid har vi inte och så fungerar det inte 
heller. Det kommer ju underifrån. (ALI, 10)

6.4 En jämförelse mellan yrkesgrupper och 
verksamheter

1 detta kapitel har olika aktörers föreställningar om sitt arbete dis
kuterats. Vilka likheter och skillnader finns då mellan olika perso
nalgrupper och verksamheter? Av aktörernas föreställningar fram
går att deras arbete upplevs styras på flera olika sätt. Utifrån dessa 
beskrivningar kan följande typer av styrning formuleras:

-115-



• Tidsstyrning- Arbetet upplevs styras av tiden både i termer av 
när man gör vad och hur läng tid det finns till förfogande.
Denna typ av styrning refererar i hög grad till mottagningstider 
och telefontider i förhållande till patienter.

• Händelsestyrning. Arbetet upplevs styras av oförutsedda hän
delser. Denna typ av styrning refererar främst till akutoriente- 
rade verksamheter. Händelsestyrning kräver att aktörerna alltid 
är tillgängliga.

• Rutin/regelstyrning. Rutiner och regler innebär lite olika saker.
Det finns regler för vad man får eller ska göra och rutiner för 
hur och i vilken ordning något ska eller bör göras.

• Förväntansstyrning. Arbetet upplevs styras av egna och andras 
förväntningar på både vad man ska göra, när och hur. Fram
förallt upplevs andras förväntningar vara styrande i arbetet.

• Självstyrning. Aktörerna upplever sig ha stor frihet att besluta 
om vad de ska göra, hur och när i sitt arbete, inom ramen för 
det egna verksamhetsområdet.

Hur fördelar sig då dessa typer av styrning på olika yrkesgrupper 
inom olika verksamheter? Den intervjuade personalen nämner flera 
olika styrningsformer i förhållande till olika aspekter av det egna 
arbetet.

Tidsstyrning upplevs främst av läkarna och sjuksköterskorna 
som arbetar inom distriktsläkarmottagningen vid vårdcentralen. 
Läkarna vid medicinkliniken upplever denna typ av styrning då de 
arbetar med mottagning. Händelsestyrning upplevs främst av läkare 
och sjuksköterskor vid anestesikliniken. Även för läkarna vid medi
cinkliniken och för undersköterskorna vid anestesikliniken finns en 
viss händelsestyrning. Regel och rutinstyming ger samtliga grupper 
delvis uttryck för. Undersköterskorna och sjukvårdvårdsbiträdena 
vid medicinkliniken och undersköterskan inom barnhälsovården 
vid vårdcentralen upplever att hela deras arbete styrs av regler och 
rutiner. Samtliga grupper upplever förväntningar från såväl andra 
yrkesgrupper som patienter i sitt arbete. Sjuksköterskorna vid me
dicinkliniken och undersköterskorna vid anestesikliniken ger tydli
gast uttryck för denna typ av styrning. Slutligen upplevs en viss 
självstyrning i arbetet. De som tydligast ger uttryck för självstyr
ning är läkarna vid medicinkliniken samt sjuksköterskor och under
sköterskor som arbetar inom distriktsköterskeverksamheten vid
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vårdcentralen. Även läkarna vid de övriga vårdenheterna upplever 
självstyrning i sitt arbete, främst i förhållande till vad de gör och 
ska göra.

Hur påverkas då personalens arbete och utveckling i arbetet av 
de olika styrningsformerna? Tidsstyrning ses som en yttre struktur 
som hämmar utveckling, samarbete och diskussion samt tid åt egna 
självstudier. Tidsstyrning upplevs också leda till stress och otill
fredsställelse i arbetet. Händelsestyrningen antas påverka möjlig
heten att få tid till att utvecklas i arbetet. Samtidigt är detta en del 
av arbetets karaktär där ständiga avbrott och total tillgänglighet är 
en del av vardagen.

För vissa grupper upplevs regel- och rutinstyming leda till att 
det inte finns något frirum att fatta egna beslut i arbetet. För andra 
ses istället regel- och rutinstyrningen som en del av arbetet som 
måste fungera för att arbetet ska flyta. Vissa ser också regler och 
rutiner som något som de själva uppfunnit för att säkra patientens 
vård.

Förväntansstyrningen upplevs påverka aktörerna genom att de 
blir osäkra på vad de får, kan, ska och bör göra i arbetet. Samtidigt 
upplevs förväntansstyrningen också ge möjligheter att lära och ut
vecklas i arbetet. Självstyrningen, slutligen, upplevs leda till frihet 
att bestämma vad, hur och när något ska göras. Samtliga läkare 
upplever t. ex. att de är relativt fria i att bestämma vad som ska 
göras. Detta upplevs bidra till att de självständigt kan lära nytt och 
utvecklas i arbetet och att de också kan ta ansvar för att utveckla 
verksamheten. Även andra grupper upplever denna frihet som ut
vecklande, men att den kräver samarbete och stöd från andra för att 
komma till stånd.
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7. Handlings- och interaktions- 
mönster

I detta kapitel kominer olika personalgruppers handlings- och inter- 
aktionsmönster vid medicin- och anestesikliniken att belysas. För 
det första kommer olika yrkesgruppers arbete att beskrivas med av
seende på tid och rum. Därefter behandlas deras huvudsakliga akti
viteter. Dessa diskuteras utifrån såväl andelen direkt respektive in
direkt patientrelaterade och övriga aktiviteter samt utifrån en for
mell respektive informell dimension (för en mera utförlig beskriv
ning, se kapitel 4). Vidare behandlas olika personalgruppers hand
lingsmönster utifrån arbetets tidsmässiga ordning och de priorite
ringar som görs i vardagen. Slutligen behandlas samspelet mellan 
individer och grupper i vardagen. Kapitlet avslutas i avsnitt 7.3.

7.1 Medicinkliniken
I detta avsnitt kommer olika personalgruppers handlings- och in- 
teraktionsmönster inom medicinkliniken att beskrivas. Inom varje 
yrkesgrupp tas likheter och skillnader mellan olika delverksamheter 
och avdelningar upp. I avsnitt 7.1.4 görs en sammanfattning av oli
ka personalgrupper inom kliniken.

7.1.1 Läkarnas handlings- och interaktionsmönster
Av de två studerade läkarna arbetade den ena huvudsakligen en 
vecka vid avdelning 5 och en vecka vid akutmottagningen. (Läka
ren avdelning 5). Den andra läkaren (Läkaren avdelning 8) arbetade 
vid avdelning 8, inom lasarettsansluten hemsjukvård (LAH) samt 
på medicinmottagningen. Den ena läkaren arbetade också jour en 
dag. Den ena läkaren gjorde sin alllmäntjänstgöring (AT) och den 
andra sin specialisttjänstgöring (ST) vid kliniken. I det följande re
dovisas de båda läkarnas arbete under två veckor närmare.
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Läkarnas arbete i tid och rum

I tabell 7:1 redovisas läkarnas arbete i tid och rum.
Tabell 7:1 Läkarnas arbete i tid och rum, uttryckt i procent av den totala ar

arbetstiden.

Rumsliga

dimensioner

Läkare

avdelning 5

Procent

Läkare

avdelning 8

Procent

Totalt

Procent

Avdelning 5 23.9 1.0 13.2

Akutmottagn. 31.6 - 16.8

Avdelning 8 - 27.6 12.9

Patienters hem - 24.0 11.2

Expeditioner 15.1 26.3 20.4

Medicinmottagn. 6.7 8.9 7.7

Möteslokaler 10.6 7.8 9.3

Övr. avd. 15.1 4.5 5.2

Matsal 5.7 3.0

Utanför sjukhuset 0.6 - 0.3

Totalt 100.0 100.0 100.0

Av tabellen ovan framgår att den ena läkaren främst är vid avdel
ning 5 och på akutmottagningen och den andra vid avdelning 8 och 
inom LAH (lasarettsansluten hemsjukvård) LAH verksamheten är 
belägen dels vid LAH expeditionen och dels i patienters hem. Båda 
läkarna har ett brett rumsligt spann under vardagar. Under jourtid 
begränsas de rumsliga dimensionerna ytterligare (se bilaga IV). 
Antalet rumsliga dimensioner som läkarna förflyttar sig mellan 
samt antalet förflyttningar varierar stort mellan olika vardagar (se 
bilaga IV).

Läkarnas aktiviteter

I tabell 7:2 görs en sammanfattande jämförelse av de två läkarnas 
aktiviteter de studerade veckorna.
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Tabell 7:2 Läkarnas arbete fördelat på direkt och indirekt patientrelaterat
arbete, övrigt, informella och formella aktiviteter, uttryckt i procent 
av den totala arbetstiden.

Typ av arbete Avdelning 5

Formellt Informell

A vdelning 8

Formellt Informell

Direkt patientrelaterat arbete 3.5 21.6 32.2 9.0

Indirekt patientrelaterat arbete 8.3 28.4 25.6 19.4

Övrigt arbete 8.9 29.3 7.4 6.4

Totalt 20.7 79.3 65.2 34.8

Av tabellen ovan framgår vissa skillnader mellan läkarna. Läkaren 
på avdelning 5 ägnar störst del åt informella, indirekt patientrelate- 
rade aktiviteter och har också en hög andel övriga aktiviteter under 
sina arbetsveckor. Läkaren på avdelning 8 ägnar störst del av sin 
arbetstid åt formella, direkt patientrelaterade aktiviteter och har 
också en betydande andel formellt, indirekt patientrelaterat arbete.

Vad ingår då i dessa olika aktiviteter? Formella, direkt patient
relaterade aktiviteter är s.k. ”gårond”, hembesök och mottagning. I 
de formella, indirekt patientrelaterade aktiviteterna ingår möten och 
ronder. 1 de informella, direkt patientrelaterade aktiviteterna ingår 
patientbesök på akutmottagningen, undersökning och behandling 
av patienter på avdelningarna samt olika typer av patientsamtal. De 
informellt, indirekt patientrelaterade aktiviteterna består av medi
cinsk administration, informella diskussioner eller konsultationer 
om patienter, ordinationer och beställningar. Slutligen avser övriga 
aktiviteter möten och utbildningsverksamhet samt raster och övriga 
samtal.

Arbetets tidsmässiga ordning och läkarnas priorite
ringar

De två läkarna arbetar inom flera delverksamheter inom kliniken 
såsom avdelning 5, avdelning 8, akutmottagningen, LAH och me
dicinmottagningen. ”Morgonsamlingen” är ett planeringsmöte som 
berör hela kliniken. Här deltar samtliga klinikens läkare. På detta 
möte läggs veckans arbete upp. Varje förmiddag, måndag till tors
dag inträffar röntgenrond. Då möts klinikens läkare och läkare från
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röntgen för att studera och diskutera röntgenbilder på sina respekti
ve patienter.

Läkarnas arbete på respektive avdelning bar också vissa likbe
ter. De deltar i många planerade ronder. De två avdelningarna har 
olika typer av ronder. Vid avdelning 5 finns en för- och en efter- 
middagsrond, måndag till torsdag och förmiddagsrond på fredagar, 
ronden omfattar både sitt- och gårond. 1 denna rond deltar också 
överläkare, sjuksköterskor samt ibland undersköterskor. På efter
middagarna ”rondar” läkaren endast med sjuksköterskor och ibland 
undersköterskor. På avdelning 8 förekommer en mängd olika ron
der och möten kring patienten; storrond, sitt- och ”gårond”, funk- 
tionsrond och vårdkonferens. Storronden sker under måndagför
middagar. Det är en lång rond där såväl överläkare som AT läkare 
och sjuksköterskor deltar. Övriga förmiddagar under veckan sker 
vanlig förmiddagsrond. Funktionsronden fokuserar på patienters 
rehabilitering. Denna rond sker en dag i veckan. Då deltar också ar
betsterapeuter och sjukgymnaster vid sjukhuset. Slutligen deltar 
läkaren i vårdkonferens en gång i veckan tillsammans med vård
personal och patienters anhöriga. Den är inriktad på patienters hem
gång och berör endast patienter som kommer att skrivas ut.

Läkaren på avdelning 8 har större delen av sin arbetsdag plane
rad, dels i möten och ronder, dels i mottagning och hembesök. Där
för har också arbetet en starkare tidsmässig ordning än för läkaren 
vid avdelning 5. I det följande ges ett exempel på läkarens arbete 
vid avdelning 8 under en måndag, den dag där arbetet är mest tids
mässigt ordnat och planerat:

Måndag
8.00 Journalarbete, min expedition.
8.30 Morgonsamling i biblioteket med alla kolleger.
9.00 Röntgenrond. Kaffe med kolleger och personal avdelning 5.
9.30 Storrond avdelning 8, ÖL, AT, vårdlag. Noggrann genomgång och plane

ring
12.00 Lunch, arbetslunch med Ölarna.
13.00 LAH rond. LAU expeditionen. ÖL. AT + Systrar + USK LAU.
14.30 LAH hembesök, hemma hos patient med SSK Ulla.
16.00 LAH daganteckningar, LAH expeditionen med Systrar LAH.
16.30 Hem.
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Läkaren är sällan på avdelning 8 vid sidan om de planerade möte
na. Under arbetsdagarna sker dock ibland diskussioner över telefon 
med sjuksköterskorna på avdelningen. Vid två tillfällen under de 
två veckorna inträffar också akuta händelser som kräver läkarens 
närvaro på avdelningen. Vid det ena tillfället blir en patient dras
tiskt sämre och avlider, vid det andra läggs en patient snabbt in på 
avdelningen. Dessutom ägnar läkaren ganska mycket tid åt medi
cinsk administration för avdelningens patienter.

Läkaren vid avdelning 8 arbetar störst del av sin arbetstid med 
lasarettsansluten hemsjukvård (LAH). LAH verksamheten omfattar 
rond två gånger i veckan, måndagar och torsdagar, hembesök, samt 
medicinsk administration. Läkaren gör 12 hembesök de två arbets
veckorna. Dessa upptar en cirka en fjärdedel av den totala arbets
tiden. Hembesöken är ofta inplanerade och tar mellan en och två 
timmar. De görs oftast tillsammans med en sjuksköterska, men det 
händer också att en undersköterska och/eller en överläkare är med. 
Under hembesök undersöks och behandlas patienter, men läkaren 
tycks också under hembesöken ha en mer social funktion i förhål
lande till patienter och anhöriga. Det är också mycket av läkarens 
arbete med LAH som sker på sjukhuset genom samtal med olika 
aktörer såsom patienter och anhöriga, kolleger och vårdpersonal 
samt genom medicinsk administration. Läkaren vid avdelning 8 
arbetar på medicinmottagningen varje onsdag eftermiddag under 
mellan två och tre timmar.

Läkaren vid avdelning 5 tillbringar viss tid på avdelningen vid 
sidan om de olika ronderna. 1 läkarens arbete finns en viss procedur 
vid utskrivning av patienter. 1 följande citat beskriver läkaren denna 
procedur:

Måndag
11.30 Jag är ansvarig för att skriva ut fyra patienter, dvs. prata med dem, 

skriva behandlingsschema, recept, taxikvitto osv.

13.40 Dikterar en slutanteckning, dvs. går igenom patientens journal och dikte
rar aktuella vårdförhållanden och fyller i två blanketter i samband med 
utskrivning.
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Utskrivning sker vid nio tillfallen under veckan. Under veckan på 
avdelningen skriver läkaren endast in en patient. Läkaren utför ock
så viss provtagning på avdelningen. Han tar blodgaser vid åtta till
fällen och lumbal punktion (ryggmärgsprov) vid ett tillfälle.

Läkaren på avdelning 5 tar också emot två patienter på medi
cinmottagningen. Ett av besöken är planerat, ett besök tar läkaren 
spontant åt en annan läkare. Läkaren vid avdelning 5 arbetar också 
en vecka på akutmottagningen. Läkarens verksamhet på akuten är 
främst inriktad på att ta hand om oplanerade patientbesök. Under 
veckan tar läkaren hand om 16 patienter. Aktiviteterna inom ramen 
för patientbesöken har en likartad ordning trots att olika patienter 
kräver olika insatser. Konsultation med överläkare tycks vara cent
ralt i patientmottagningsarbetet. Då inläggning av patienten på av
delningen krävs är det också läkaren på akuten som ombesörjer 
detta. Inläggningsproceduren kan indelas i administration, rapporte
ring till bakjour och avdelning samt samtal med patienten. Då läka
ren är under utbildning kräver vissa patientsituationer konsultation 
med andra läkare:

Torsdag
14.30 Patient 4 kommer. Undersöker patienten.
15.00 Konsulterar överläkare. Han vill att jag konsulterar annan överläkare. 

Går till röntgenavdelningen för att prata med överläkare. Han lovar att 
komma ner till akuten för att undersöka patienten.

15.30 Väntar på överläkare för att han ska komma ner till akuten.
15.55 Följer med överläkare till patienten.
16.15 Överläkaren vill ta över diktering av journalen.

Beroende på hur patientbesöken hanteras upptar de olika lång tid 
för läkaren. En stor del av läkarens arbete på akuten innehåller kon
sultation med andra läkare.

Läkaren på avdelning 5 arbetar också jour en dag. Då delar han 
sin tid mellan avdelning 5 och akutmottagningen Under jourtid 
förekommer inga ronder eller möten. Läkaren tar fyra patientbesök 
under sin jour som sammanlagt tar 200 minuter. Han lägger in en 
av dessa patienter och följer upp denna patient vid två tillfällen på 
avdelningen. Han undersöker tre patienter på avdelningen som mår 
dåligt under dagen vilket upptar 100 minuter. Resterande delen av 
tiden håller han ställningarna, tittar på TV och går och lägger sig. 
Det är ett lugnt jourpass för läkaren.
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Läkaren på avdelning 5 deltar i inånga övriga aktiviteter. Närmare 
40 procent av tiden på arbetet ägnas åt sådant. Läkaren deltar i 
underläkarundervisning tisdag till fredag. Läkaren ägnar sig också 
åt självstudier under veckan. Dels förbereder han sig inför under
visningen, dels studerar han annan litteratur. Det händer också att 
läkaren deltar i patientbesök eller undersökningar som observatör. 
Denna läkares arbete karaktäriseras också av att vänta på att andra 
aktörer, leta efter personer eller journaler. Ibland är det också lugnt 
på akutmottagningen vilket gör att läkaren inte gör något särskilt, 
eller pratar lite med kolleger och/eller vårdpersonal.

Läkarnas samspel

De båda läkarna samspelar med andra aktörer en stor del av sin ar
betstid. Läkaren vid avdelning 5 samspelar med andra cirka 60 och 
läkaren vid avdelning 8 närmare 90 procent av den totala arbets
tiden. I tabell 7:3. redovisas de två läkarnas samspel.
Tabell 7:3. Läkarnas samspel med andra aktörer uttryrckt i procent av tota! in

teraktion.

Aktörsgrupper Läkare avdelning 5 Läkare avdelning 8

Läkare 37.4 21.6

Sjuksköterskor 19.1 29.0

Undersköterskor 3.0 12.4

Patienter 31.2 19.3

Övriga aktörer 9.3 17.6

Totalt 100.0 100.0

Av ovanstående tabell framgår att läkaren vid avdelning 5 samspe
lar mest med andra läkare och patienter, medan läkaren vid avdel
ning 8 samspelar med flera olika grupper i sitt arbete. Samspel med 
sjuksköterskor är mest förekommande. Båda läkarna samspelar 
minst med undersköterskor. Läkaren på avdelning 8 samspelar 
dock mer med undersköterskor än läkaren vid avdelning 5.
Vad är det då i för aktiviteter som läkarna samarbetar med andra 
och hur kan samspelet gestaltas? Kommunikation tycks vara en 
viktig del av samspelet mellan läkarna och andra aktörer. Läkaren 
vid avdelning 5 skiljer mellan ”diskussion”, och ”samtal”. Läkaren
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”diskuterar patienter” med kolleger, dvs. med andra underläkare. 
”Samtal” används dels gentemot ”patienter”, dels i förhållande till 
andra i frågor som inte rör patienter. Det finns också definitioner av 
samspel som uttrycker ett ojämnt förhållande mellan aktörer. Dessa 
är ”konsultation", ”ordination” och "beställningar”. Läkaren ”kon
sulterar” mer erfarna läkare i olika patientärenden. Läkaren ”ordi
nerar” viss undersökning eller behandling till sjuksköterskor vilket 
innebär att läkaren beslutar om vad sjuksköterskorna ska göra med 
patienten. Slutligen ”beställer” läkaren olika mediciner eller under
sökningar från andra aktörer. Deltagandet i olika typer av formella 
aktiviteter har två innebörder för läkaren. 1 vissa aktiviteter är han 
aktiv deltagare. Detta gäller då han ansvarar för vissa patienter eller 
då han avser visa en ny läkare runt. 1 andra aktiviteter ser han sig 
som ”lyssnare” eller ”observatör”. Vid ett tillfälle beskriver sig 
läkaren som ”assistent” vid operation.

Läkaren på avdelning 8 utför i stort sett endast det egna jour
nalarbetet ensam. Morgonmöte och röntgenrond sker alltid med 
”läkarkollegerna” vid kliniken, storronden med överläkare, AT 
läkare och vårdlag. 1 patientrelaterat arbetet sker också samspel 
med patienter och vårdpersonal. LAH hembesöken sker alltid till
sammans med en sjuksköterska, ibland även med överläkare 
och/eller undersköterska. Hembesök innehåller också ”samtal” med 
patienter och anhöriga. Läkaren tar sju telefonsamtal under de två 
veckorna. De flesta samtalen är med anhöriga och patienter som 
följs upp. Vad gäller undersökningar och behandlingar samarbetar 
läkaren ofta med sjuksköterskor på avdelning och inom LAH. Lä
karen använder ofta begreppet ”diskussion” då kommunikationen 
med andra aktörer, såväl läkarkolleger som vårdpersonal och 
patienter beskrivs.

7.1.2 Sjuksköterskornas handlings- och 
interaktionsmönster

Av de studerade sjuksköterskorna vid medicinkliniken arbetar två 
vid avdelning 5 och en vid avdelning 8. Det finns både stora likhe
ter och skillnader mellan deras handlings- och interaktionsmönster. 
1 det följande kommer dessa likheter och skillnader närmare att 
belysas.
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Sjuksköterskornas arbete i tid och rum

Sjuksköterskornas arbete i tid och rum vid medicinkliniken skiljer 
sig dels mellan avdelningar och dels mellan olika arbetspass. I ta
bell 7:4 görs en jämförelse mellan de tre studerade sjuksköterskor
na vid kliniken.
Tabell 7:4. Sjuksköterskornas arbete i tid och rum, uttryckt i procent av den

totala arbetstiden.

Rumsliga Sjuksköterskor Sjuksköterskor Totalt

dimensioner avdelning 5 avdelning 8

Procent Procent Procent

SSK exp. 40.1 34.4 38.2

Patientsalar 35.3 43.6 38.1

Övr. utrym. 1.6 0.5 1.2

Personalrum 10.4 14.9 12.0

Rondlokal 2.9 6.0 3.9

Övriga avd. 6.9 0.7 4.8

Medicinskåp 2.8 - 1.8

Totalt 100.0 100.0 100.0

Av tabellen ovan framgår att sjuksköterskornas tid-rumsstrukturer 
är likartade mellan avdelningar. Vid avdelning 5 ägnas en större del 
av arbetstiden åt expeditionsarbete än vid avdelning 8 där större 
andel arbete sker i patientsalar, rondlokal och personalrum. Vid av
delning 5 är medicinrummet en central plats vilket inte finns vid 
avdelning 8. Det finns inga större skillnader mellan olika vardags- 
pass. Under helgerna ägnas betydligt mer tid i patientsalarna än un
der vardagar. Sjuksköterskan vid avdelning 5 förflyttar sig betyd
ligt oftare främst mellan sjuksköterskeexpeditionen och patientsa
larna än sjuksköterskan vid avdelning (se bilaga IV)

Sjuksköterskornas aktiviteter

Sjuksköterskornas aktiviteter på medicinkliniken kännetecknas av 
flera olika typer av arbete. 1 tabell 7:5 görs en sammanfattande be
skrivning av sjuksköterskornas aktiviteter de två veckorna.
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Tabell 7:5 Sjuksköterskornas arbete fördelat på direkt och indirekt patient-
relaterat arbete, övrigt, informella och formella aktiviteter, uttryckt 
i procent av den totala arbetstiden.

Typ av arbete Sjuksköterskor

avdelning 5

Formell Informell

Sjuksköterska

avdelning 8

Formell Informell

Direkt patientrelaterat arbete 1.5 32.3 0.4 39.0

Indirekt patientrelaterat arbete 12.7 33.7 17.6 31.2

Övrigt arbete 1.2 18.6 0 11.8

Totalt 15.4 84.6 18.0 82.0

Av tabellen ovan framgår att sjuksköterskorna vid de två avdel
ningarna ägnar störst del av sin arbetstid åt informella aktiviteter. 
Sjuksköterskorna vid avdelning 5 har något större andel indirekt 
arbete, medan det omvända gäller för sjuksköterskan vid avdelning 
8. I de informella, direkt patientrelaterade aktiviteterna ingår prov
tagning, medicingivning och annan behandling samt omvårdnad. 1 
de informellt, indirekt patientrelaterade aktiviteterna ingår förbere
delser inför ronden och visst rondarbete efter ronden samt adminis
tration och medicinhantering. Sjuksköterskorna talar också i telefon 
med olika aktörer. Detta är dock vanligare på avdelning 5 än på 
avdelning 8.

”Gåronden” är den enda direkt, formellt patientrelaterade akti
viteten för sjuksköterskorna. Den utgör en mycket liten del av sjuk
sköterskornas arbete. 1 de formella indirekta aktiviteterna ingår 
sittrond och rapportering samt möten relaterade till patienten. Vid 
avdelning 8 ägnas något mera tid åt denna typ av aktivitet eftersom 
det finns fler typer av ronder som storrond, sittrond, funktionsrond 
och vårdkonferens.

Arbetets tidsmässiga ordning och sjuksköterskornas 
prioriteringar

Morgonarbetet tycks vara en återkommande ritual i sjuksköterskor
nas arbete. Förmiddagspasset inleds för sjuksköterskorna med rap
port från nattsköterskan. Vid avdelning 5 får parvårdslaget rapport
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tillsammans direkt från nattsköterskan. Vid avdelning 8 är det sjuk
sköterskan som får rapport och sedan rapporterar vidare till under
sköterskorna i vårdlaget. Efter rapport från nattpersonalen till
bringar sjuksköterskorna ungefär en timme hos olika patienter. De 
går från patient till patient där de tar prover, delar mediciner och 
hjälper patienter med hygien, bäddning och påklädning. Följande 
utdrag kan exemplifiera sjuksköterskornas arbete:

Avdelning 5.
Tisdag
7.00 Går igenom med undersköterska Lisa var vi ska börja morgonarbetet. Vi 

börjar på undersökningsrummet med provtagning, bäddning hos kvinn
lig patient som sköter hygienen själv. Delar medicin, tempar.

7.10 Till patient på sal 5. Hjälper henne till toa, tvättar. Tar venprover. Delar 
medicin. Hjälper till med klädsel. Lägger henne igen.

7.30 Sjuksköterska Anna meddelar om ny patient. Får hämta säng på sal 9 där 
patienten far ligga.

7.35 Sal 8, två patienter. Venprovtagning på 8:4. Bäddning. Spolar venflon. 
7.50 Venprovtagning 8:6. Medicindelning. Tvättning plus bäddning tillsam

mans med undersköterska.
8.05 Delar medicin till 9:6.

Efter morgonarbetet hos patienterna börjar sjuksköterskorna förbe
reda sig för ronden då läkarna kommer. Vid avdelning 8 planeras 
dagens arbete i vårdlaget före detta. Förberedelser inför ronden lik
som rondarbetet efter ronden kan ses som en del av sjuksköterskor
nas expeditionsarbetet. Expeditionsarbetet innehåller administrativa 
och medicinska aktiviteter. Det präglas också av telefonsamtal med 
olika aktörer. Det avbryts för att t ex dela mediciner, ta prover, 
följa med patienter till andra enheter eller till toaletten. Efter ron
den påbörjas rondarbetet. Vid avdelning 8 sköter sjuksköterskan 
rondarbetet själv, medan sjuksköterskan och undersköterskan i 
vårdlagen hjälps åt på avdelning 5. Rondarbetet sker på expedi
tionen. Följande utdrag kan exemplifiera expeditionsarbetet och 
dess karaktär med ständiga avbrott:
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Avdelning 5 
Fredag
10.30 Avslutar ronden och börjar rondarbetet. Skriver i cardex vad som är 

planerat.
10.40 Pratar i telefon med sjukgymnast angående en resa till Uppsala.
10.50 Pratar med en person i telefon som vill prata med någon fmsktalande.
11.00 Går till 4:3 för att sätta en venflon till. Sjuksköterskeelev Eva satte dit 

den och jag instruerade. Det gick bra! Tar samtidigt blodgruppering och 
APTT i nålen.

11.20 Pratar med sonen till 4:3. Gör i ordning heparindropp tillsammans med 
sjuksköterskeelev och int Perlinganit till 4:3.

12.00 Går och fortsätter med rondarbetet. Skriver vad vi har gjort i cardex.

Under slutet av förmiddagspasset varierar sjuksköterskornas arbete 
mera. Det avslutas dock alltid med rapport till eftermiddagsperso
nalen.

Sjuksköterskornas eftermiddagar börjar och slutar med rapport. 
Vid avdelning 8 utför de mer patientrelaterade aktiviteter under 
eftermiddagarna såsom att observera, prata, dela medicin och göra 
smärtanalyser. Sjuksköterskan vid avdelning 8 utför också visst ex- 
peditionsarbete samt delar mediciner. Detta arbete fortgår fram till 
rapporteringen på kvällen.

Vid avdelning 5 innehåller eftermiddagspasset mycket expedi- 
tionsarbete. De samordnar insatser kring patienter och ”rondar” 
med läkare. Vid avdelning 5 skiljer sig sjuksköterskornas arbete åt 
olika kvällar. Vissa kvällar hjälper de patienterna, dvs. dela ut mat, 
matar, delar ut kaffe, klär av, bäddar och lägger patienterna till
sammans med viss medicingivning. Andra fortsätter de med expe- 
ditionsarbete och ger endast mediciner på avdelningen. Vid avdel
ning 8 förekommer inte särskilt många akuta aktiviteter. Vid avdel
ning 5 kännetecknas eftermiddagspassen av ständiga avbrott, fram
förallt av telefonsamtal och ringningar. Vid båda avdelningarna 
förekommer några akuta händelser under de två veckorna.

En av sjuksköterskorna vid avdelning 5 har under de två veck
orna en sjuksköterskeelev. Eleven handleds i relation till både indi
rekt och direkt patientrelaterat arbete. Sjuksköterskan nämner att 
eleven just har börjat sticka. Hon instruerar, eleven provar själv. 
Därefter bedöms resultatet. Det händer också att sjuksköterskan tar 
över om eleven misslyckas:
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Måndag.
8.33 Tar ett EKG tillsammans med Eva
8.35 Går till 8:4 för att sätta nål och ge Furix. Instruerar Eva.
8.45 Eva misslyckas med att sätta nål och jag far ta över. Det går bra.
9.20 Följer med Eva som ska ta prover ur nålen på 8:4.

Mycket av arbetet kring båda avdelningarna tycks sammanfatt
ningsvis styras av formella aktiviteter. Samtidigt är arbetet på av
delning 5 mer varierat och styrs av oförutsedda händelser än arbetet 
vid avdelning 8. Vid båda avdelningarna prioriteras de formella ak
tiviteterna samtidigt prioriterar alltid sjuksköterskorna vid de båda 
avdelningarna patienternas medicinska insatser och förändringar.

Sjuksköterskornas samspel

Sjuksköterskorna samspelar med andra mellan 60 och 70 procent 
av sin arbetstid. Sjuksköterskorna vid avdelning 5 samspelar med 
andra aktörer mera än sjuksköterskorna vid avdelning 8. I tabell 7:6 
redovisas sjuksköterskornas samspel med andra aktörer närmare.

Tabell 7:6. Sjuksköterskornas samspel med andra aktörer uttryckt i procent av 
total interaktion.

Aktörsgrupper Sjuksköterskor

avdelning 5

Sjuksköterskor

avdelning 8

Läkare 9.5 12.0

Sjuksköterskor 19.9 15.3

Undersköterskor 22.4 25.7

Patienter 34.2 39.2

Övriga aktörer 13.9 7.8

Totalt 100.0 100.0

Av tabellen ovan framgår att sjuksköterskorna vid de båda avdel
ningarna samspelar mest med patienter och därefter med under
sköterskor, medan de samspelar ganska lite med läkare och övriga 
aktörer. Samspelet med undersköterskorna har i hög grad med or
ganiseringen av vårdarbetet att göra. Att avdelning 8 är organiserat 
i vårdlag gör att sjuksköterskan ständigt arbetar tillsammans med 
tre undersköterskorna. Arbetet i parvård gör att sjuksköterskorna
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där samspelar med en undersköterska. Sjuksköterskan vid avdel
ning 8 har en något större andel samspel med läkarna till följd av 
att de deltar i flera formella ronder. Sjuksköterskorna vid avdelning 
5 samspelar i något högre grad med andra aktörer. Detta rör främst 
sjuksköterskornas kontakter med hemtjänst inför patienters hem
gång. Sjuksköterskorna på avdelning 5 talar också i betydligt högre 
utsträckning i telefon med andra aktörer.

Sjuksköterskan på avdelning 8 samverkar med andra sjukskö
terskor endast under ronder och rapportering. Samarbetet med un
dersköterskor rör såväl uppläggning av vårdarbete som diskussio
ner om patienter och deras behandling. Vid avdelning 5 rör också 
samspelet information ifrån ronden och samarbete kring rondarbe
tet. När det gäller det direkta vårdarbetet sköter sjuksköterskan 
själv många medicinska uppgifter, gentemot patienterna. Ofta finns 
då en eller flera undersköterskor hos patienterna vilket gör att de 
arbetar parallellt. Detta gör också att sjuksköterskorna hjälps åt 
med bäddning och andra uppgifter som kräver två personer. En stor 
del av samspelet med läkarna sker i anslutning till rond, men det 
händer också att sjuksköterskor och läkare diskuterar informellt på 
telefon mellan ronderna.

Att interaktion och kommunikation är centralt i sjuksköterskans 
arbete visar sig på flera sätt. Sjuksköterskorna beskriver samspelet 
med olika grupper olika. När det gäller patienter och anhöriga skri
ver de att de ”informerar”, ”pratar” eller ”samtalar” med dem. Un
dersköterskor och sjuksköterskor ”hjälps åt” eller ”diskuterar” med 
varandra. Med andra sjuksköterskor används ofta ”hjälp att tolka”, 
"diskutera” en patient eller ”ge” respektive ”ta emot rapport” angå
ende patient. Sjuksköterskeeleven ”instrueras”, ”visas” eller ”hand
leds”. Läkare ”konsulteras” och ”ger ordinationer”.

7.1.3. Undersköterskornas handlings- och interak- 
tionsmönster

Av de studerade undersköterskorna arbetar två på avdelning 5 och 
tre på avdelning 8. I detta avsnitt kommer jag att belysa underskö
terskornas handlings- och interaktionsmönster samt jämföra under
sköterskornas arbete vid de två vårdavdelningarna.
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Undersköterskornas arbete i tid och rum

1 tabell 7:7. nedan redovisas undersköterskornas arbete i tid och 
rum vid respektive avdelning. Av tabellen nedan framgår att under
sköterskorna ägnar största delen av sin arbetstid i patientsalarna. 
Undersköterskorna vid avdelning 5 befinner sig dock mer på sjuk- 
sköterskeexpeditionen än undersköterskorna vid avdelning 8. Det 
finns inga stora skillnader mellan för- och eftermiddagar vad gäller 
undersköterskornas tid-rum. Däremot ägnar de ännu mer tid i pa
tientsalarna under helger Undersköterskorna vid avdelning 5 för
flyttar sig oftare i sitt arbete än undersköterskorna vid avdelning 8 
(se bilaga IV).

Tabell 7:7. Undersköterskornas arbete i tid och rum, uttryckt i procent av den 
totala arbetstiden.

Rumsliga

dimensioner

Undersköterskor

avdelning 5

Procent

Undersköterskor

avdelning 8

Procent

Totalt

Procent

Patientsalar 50.1 63.3 57.9

SSK exp. 18.7 4.0 10.0

Övr. utrym. 9.7 7.4 8.4

Rondlokal 2.6 1.3 1.8

Övr. avd. 7.9 3.6 5.3

Personalrum 11.0 19.8 16.2

Balkong/gård - 0.6 0.4

Totalt 100.0 100.0 100.0
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Undersköterskornas aktiviteter

I tabell 7:8 jämförs undersköterskornas aktiviteter vid de två av
delningarna.
Tabell 7:8 Undersköterskornas arbete fördelat på direkt och indirekt patient- 

relaterat arbete, övrigt, informella och formella aktiviteter, uttryckt i 
procent av den totala arbetstiden.

Typ av arbete Undersköterskor Undersköterskor

avdelning 5 avdelning 8

Formell Informell Formell Informell

Direkt patientrelaterat arbete 0.9 47.8 64.4

Indirekt patientrelaterat arbete 7.4 25.8 5.1 11.1

Övrigt arbete 2.5 15.6 19.4

Totalt 10.8 89.2 5.1 94.9

Av tabellen ovan framgår att undersköterskorna vid avdelning 8 
ägnar cirka 65 procent medan undersköterskorna på avdelning 5 
ägnar närmare hälften av sin arbetstid åt direkt patientrelaterade ak
tiviteter. Undersköterskornas aktiviteter är också snarare informella 
än formella.

1 de direkt patientrelaterade informella aktiviteterna ingår 
främst omvårdnad vid båda avdelningarna. De hjälper patienter 
med tvättning, bäddning, delar ut mat, matar samt sitter ner och 
pratar med patienter som är i behov av detta. De följer också med 
patienterna till andra avdelningar, olika undersökningar eller till 
taxin då de ska åka hem. Vid avdelning 5 ägnar undersköterskorna 
viss tid åt provtagning, mätning, delning av mediciner som sjuk
sköterskan tagit fram, samt uppkoppling av hjärtövervakningsut- 
rustning etc. Vid avdelning 8 förekommer vissa kontroller som 
blodsocker, EKG, blodtryck, temperaturtagning, vägning och akti- 
vitetsbedömningar (FIM). Vid avdelning 8 ingår också rehabilite
ring av patienter. Här nämns ADL-träning som ett exempel. Med 
ADL-träningen avses att patienterna tränas och stöttas i att tvätta 
och klä sig själva.

Undersköterskorna vid avdelning 5 har en betydligt större andel 
indirekt, patientrelaterade aktiviteter än undersköterskorna vid av
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delning 8. De formellt indirekt patientrelaterade aktiviteterna är 
sittrond och rapportering. Vid båda avdelningarna deltar underskö
terskorna i rapportering. Undersköterskorna vid avdelning 5 deltar 
också i vissa ronder, medan undersköterskorna vid avdelning 8 en
dast deltar i s.k. vårdkonferens. För undersköterskorna vid de båda 
avdelningarna ingår vissa serviceuppgifter, som att ta hand om mat
vagnen, diska och städa. Vid båda avdelningarna beställer och 
packar undersköterskorna upp ”förråd”, dvs. vissa varor som be
hövs på avdelningen. Undersköterskorna vid avdelning 5 arbetar 
också mycket på sjuksköterskeexpeditionen. De svarar i telefon och 
deltar i rondarbetet tillsammans med sjuksköterskorna.

Arbetets tidsmässiga ordning och undersköterskornas 
prioriteringar

Undersköterskornas arbete består av återkommande rutiner i sam
band med morgonarbete, patientens måltider och då patienterna ska 
gå och lägga sig. Dessa rutiner finns vid båda avdelningarna, men 
är tydligast på avdelning 8. Morgonarbetet innebär att undersköter
skorna efter rapporten går från patient till patient och hjälper dem 
upp och ger dem frukost. Vid avdelning 5 ingår också viss prov
tagning.

Efter att morgonarbetet är avklarat varierar arbetet mellan av
delningar, arbetsdagar och undersköterskor. Undersköterskorna vid 
avdelning 5 deltar ibland i rond och expeditionsarbete, ibland är de 
ute och svarar på patientens ringningar och delar ut mellanmål. 
Mellan morgonarbete och lunch ägnar sig undersköterskorna vid 
avdelning 8 ät rehabiliterings- och bedömningsarbete men också åt 
många olika serviceuppgifter. Följande utdrag ur dagböckerna kan 
exemplifiera detta:
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Avdelning 8
Måndag
8.45 Gav sal 10 ett bäcken.
8.50 Plockar ut frukostbrickor från sal 5, 3 och 1.
9.05 Observerar ett steristrip operationssår på sal 5 tillsammans med Kristina 

och Karin.
9.10 Städar i sköljrummet tillsammans med Signe (USK).
9.20 Gångtränar en patient på sal 3.
9.35 Plockar upp centralförrådet som kommer från Norrköping i behand

lingsrummet tillsammans med Kristina.
10.10 Gör FIM en typ av ett ADL program på en patient sal 3. Sitter i be

handlingsrummet med Signe och Karin.

Under eftermiddagarna kan undersköterskorna arbeta med omvård
nad, service och administration. Ibland ”springer de också vissa 
ärenden”. Vid avdelning 5 deltar undersköterskorna ibland i rond 
och rondarbete. Rondarbetet är inte lika omfattande på eftermidda
garna. Kvällsrutinerna ser likartade ut på de båda avdelningarna. 
Nedan ges ett exempel ur en undersköterskas dagbok:

Avdelning 8 
Onsdag
17.00 Hjälpt upp patient till kvällsmaten.
17.30 Serverat kvällsmat.
17.45 Disk efter kvällsmat

18.45 Dukat serveringsvagn med kvällskaffe till patienterna.
19.00 Delat ut kvällskaffe.
19.15 Skött/tränat stroke patient vid toabcsök+ sänggående tillsammans med 

USK.
19.45 Assisterat kvinnliga (2 stycken) strokepatienter vid sänggående tillsam

mans med USK.
20.15 Blodtryck, puls och temptagning.

Undersköterskornas samspel

Undersköterskorna samarbetar med andra en stor del av sin arbets
tid. Vid avdelning 8 ägnar de 82 procent av sin arbetstid åt samspel 
med andra. Vid avdelning 5 ägnas 65 procent av arbetstiden åt sam
spel med andra. I tabell 7:9 görs en jämförande sammanfattning
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över vilka aktörer som undersköterskorna samspelar med i var
dagen.
Tabell 7:9. Undersköterskornas samspel med andra aktörer uttryckt i procent

av total interaktion.

A ktörsgrupper Undersköterskor Undersköterskor

avdelning 5 avdelning 8

Läkare 5.0 0.4

Sjuksköterskor 21.0 15.5

Undersköterskor 13.4 33.5

Patienter 52.7 47.1

Övriga aktörer 7.8 3.5

Totalt 100.0 100.0

Av tabellen ovan framgår att ungefär hälften av samspelet sker med
patienter. Undersköterskorna vid avdelning 5 samspelar mer med 
sjuksköterskor, läkare och övriga aktörer, medan undersköterskorna 
vid avdelning 8 samspelar mer med undersköterskor.

Undersköterskorna använder färre begrepp än övriga grupper 
för samspelet med andra. Samspelet med andra undersköterskor 
och andra grupper beskrivs ofta som att de ”hjälps åt”. Underskö
terskorna ”hjälper” också patienter, läkare och sjuksköterskor i sitt 
arbete. Samspelet med sjuksköterskor kan också innebära att de 
"hjälps åt” eller att de ”diskuterar” vissa frågor. Läkare kan de ock
så ”fråga”. Övrigt samspel beskrivs bara som att de befinner sig i 
samma rum eller i formella tenner som rond, vårdkonferens o dyl.

7.1.4 Sammanfattande kommentarer
Olika personalgruppers arbete vid medicinkliniken har i detta avsitt 
behandlats utifrån handlings- och interaktionsmönster. Närmare 
bestämt har dessa mönster belysts utifrån olika arbetens placering i 
tid och rum, olika typer av aktiviteter, arbetets tidsmässiga ordning 
och prioriteringar samt samspel mellan olika aktörer.

Något som tydligt framkommer vid en jämförelse mellan olika 
personalgrupper är att deras arbeten kan relateras till olika delverk
samheter inom klinikens ram. De studerade sjuksköterskorna och 
undersköterskorna arbetar med avdelningsverksamhet, antingen vid

- 137-



avdelning 5 eller 8. Läkarnas arbete skiljer sig åt då de arbetar 
inom flera delverksamheter såsom de båda vårdavdelningarna, 
medicin- och akutmottagning och lasarettsansluten hemsjukvård

Olika personalgruppers arbete i tid och rum

Läkarna har utifrån denna utgångspunkt en bred tid-rumsstruktur 
som spänner över flera delområden. Sjuksköterskornas tid-rums
struktur håller sig mestadels inom respektive avdelning, medan un
dersköterskornas arbete är koncentrerat kring delar av respektive 
avdelning. Beroende på hur arbetet är organiserat dels för varje en
skild läkare, dels inom varje avdelning finns skillnader i tid och 
rum. De båda läkarna har därmed olika tidrum och förflyttar sig 
mellan olika rumsliga dimensioner. Undersköterskorna vid avdel
ning 5 förflyttar sig oftare mellan fler rumsliga spann än underskö
terskorna vid avdelning 8. Skillnaderna mellan sjuksköterskorna är 
betydligt färre.

Olika personalgruppers aktiviteter

Ovanstående resonemang påverkar också vilka aktiviteter som 
olika personalgrupper utför inom olika verksamheter. De två läkar
na har helt olika aktivitetsstrukturer. För den ena läkaren dominerar 
informella, indirekt patientrelaterade aktiviteter. För den andra lä
karen är arbetet främst formellt och direkt patientrelaterat. Det 
finns dock vissa gemensamma aktiviteter som läkarna deltar i samt 
vissa likartade mönster som kan hänföras till verksamheten på 
respektive avdelning.

Sjuksköterskorna vid de två avdelningarna uppvisar stora lik
heter i aktivitetsstrukturen. Deras arbete är mångfacetterat och be
står av både direkt och indirekt patientrelaterat arbete, formella och 
informella aktiviteter, även om det informella dominerar. Under
sköterskorna har också relativt lika aktivitetsstrukturer där det 
informella, direkt patientrelaterade arbetet dominerar. Samtidigt har 
undersköterskorna på avdelning 5 en bredare aktivitetsstruktur, 
främst till följd av att de också arbetar med expeditionsarbete.

Undersköterskornas arbete kretsar i hög grad kring omvårdande 
uppgifter. Största delen av sin tid är undersköterskorna ute hos pa
tienterna. De ägnar också viss tid åt att ordna med mat och städa på 
avdelningen. Det finns några skillnader i arbetets innehåll mellan
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undersköterskorna vid de två avdelningarna. Arbetet är mer medi
cinskt och administrativt orienterat på avdelning 5.

Arbetets tidsmässiga ordning och olika personalgrup
pers prioriteringar

Läkarnas tidsmässiga ordning och prioriteringar uppvisar en stor 
likhet. Deras arbete planeras i hög grad av olika formella möten. 
Framförallt är ronder något ständigt återkommande som prioriteras. 
Dessa har något av en ritualistisk karaktär. I läkarens arbete vid 
avdelning 8 är också planerade hembesök något som bidrar till 
strukturen av arbetsdagen. För läkaren vid avdelning 5 är arbetet 
mindre planerat, men påverkas av läkarens bristande erfarenhet och 
mer erfarna läkares konsultationer.

Sjuksköterskornas arbete kan sägas vara ordnat dels efter ruti
ner i förhållandet till patienterna, dels efter rutiner i förhållande till 
ronder och rapporter. Även undersköterskornas arbete styrs i hög 
grad av rutiner i förhållandet till patienterna. På avdelning 5 av
bryts dock både sjuksköterskor och undersköterskor betydligt 
oftare i sitt arbete, dels av akuta händelser dels av telefonsamtal. På 
avdelning 8 sker inte lika många avbrott

Olika personalgruppers samspel

Samtliga yrkesgruppers arbete kännetecknas i hög grad av samspel 
med andra. De två studerade läkarna samspelar olika stor del av sin 
arbetstid. Läkaren vid avdelning 5 samspelar också mest med andra 
läkare och patienter, medan läkaren vid avdelning 8 har ett bredare 
samspelsmönster. Läkaren vid avdelning 5 beskriver samspelet 
med mer erfarna läkare som en ”konsultation”. Läkaren ”diskute
rar” också med andra AT läkare s.k. ”kolleger”. Läkaren på avdel
ning 8 diskuterar med andra läkare.

Sjuksköterskorna samspelar mest med patienter i sitt arbete. 
Detta samspel karaktäriseras av att sjuksköterskorna är givare och 
patienter mottagare av t. ex. medicin, ”hjälp” eller ”information”. 
Sjuksköterskorna samarbetar också mycket med undersköterskor. 
De lägger upp arbetet tillsammans och diskuterar vissa frågor. Vid 
avdelning 5 jobbar de också nära varandra och ”hjälps åt” Vid 
avdelning 8 förekommer det att sjuksköterskorna ”hjälper” under
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sköterskorna. Sjuksköterskorna ger också rapport samt ”informe
rar” dem.

Undersköterskorna samspelar en mycket stor del av sin arbets
tid med patienterna. De ”hjälper” dem, ”tränar” dem och” pratar 
med dem” i arbetet. Undersköterskorna arbetar också mycket med 
sjuksköterskor. På avdelning 5 är detta samspel vanligare än vid 
avdelning 8. Undersköterskorna "hjälper” sjuksköterskorna vid ex
peditionen och de ”hjälps åt” med omvårdnadsarbetet. Underskö
terskorna vid avdelning 8 samspelar mest med varandra. De ”hjälps 
åt” större delen av sin arbetsdag. Även på avdelning 5 hjälps under
sköterskorna åt med tunga lyft och vissa sysslor.

7.2 Anestesikliniken
I det följande kommer arbetet på intensivvårdssektionen inom anes
tesikliniken att beskrivas närmare i termer av olika personalgrup
pers handlings- och interaktionsmönster. Inom varje yrkesgrupp 
kommer likheter och skillnader mellan intensivvårdsavdelningen 
och den Post-operativa avdelningen att belysas. 1 avsnitt 7.2.4 sam
manfattas avsnittet.

7.2.1 Läkarnas handlings- och interaktionsmönster
Av de tre studerade läkarna arbetar en vid IVA och de andra vid 
Post-op. IVA-läkaren arbetar också som mellanjour under två 
nätter. En av Post-op läkarna arbetar som primärjour under en natt. 
Två av läkarna är överläkare, den tredje är underläkare och gör sin 
specialisttjänstgöring (ST). I det följande kommer jag att beskriva 
och jämföra deras handlings- och interaktionsmönster.

Läkarnas arbete i tid och rum

I tabell 7:10 redovisas läkarnas rumsliga dimensioner samt den tid 
som de befann sig på respektive plats under de studerade veckorna.
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Tabell 7:10. Läkarnas arbete i tid och rum, uttryckt i procent av den totala 
arbetstiden.

Rumsliga

dimensioner

Läkaren IVA

Procent

Läkarna Post-op

Procent

Totalt

Procent

IVA 65.0 7.4 36.9

Post-op 5.2 65.9 34.8

Övr. avd. 13.6 10.2 11.9

Expeditioner 6.8 8.6 7.6

Möteslokaler 3.1 4.5 3.8

Matsal 4.2 2.5 3.4

Förflyttningar 1.2 0.9 1.1

Utanför sjukh. 0.9 - 0.5

Totalt 100.0 100.0 100.0

Av ovanstående tabell framgår att läkarna har ett brett rumsligt 
spann, både inom och utanför den egna avdelningen. De ägnar dock 
mest tid på de avdelningar där de är verksamma. Det finns skillna
der mellan olika arbetspass. Framförallt förändras läkarnas rums
liga dimensioner under jourer. Då ägnas en betydligt större andel 
av arbetstiden vid avdelningar utanför den egna sektionen samtidigt 
som tiden för möten försvinner helt. Det finns också skillnader 
mellan överläkarna och ST läkaren. Överläkarna ägnar mer tid på 
egen expedition samt i olika möteslokaler inom sjukhuset. Detta 
gäller arbete under vardagar. Generellt sett förflyttar sig läkarna of
ta mellan olika rumsliga dimensioner. Läkaren på IVA förflyttar sig 
oftare än läkarna på Post-op. Under jourer ökar också läkarnas 
förflyttningar (se bilaga V).

Läkarnas aktiviteter

Det patientrelaterade arbetet på respektive avdelning dominerar 
läkarnas arbete. I tabell 7:11 beskrivs läkarnas arbete närmare.

- 141 -



Tabell 7:11. Läkarnas arbete fördelat på direkt, indirekt patientrelaterat.
övrigt, informella och formella aktiviteter, uttryckt i procent av 
den totala arbetstiden.

Typ av arbete Läkaren IVA

Formell Informell

Läkarna Post-op

Formell Informell

Direkt patientrelaterat arbete 5.0 30.0 12.4 25.7

Indirekt patientrelaterat arbete 18.1 33.7 13.1 29.1

Övrigt arbete 3.1 10.1 5.7 14.0

Totalt 26.2 73.8 31.2 68.8

Av ovanstående tabell framgår att läkarna ägnar en stor del av sin 
arbetstid åt informella aktiviteter. Största delen är indirekt patient
relaterat, men de har också en stor del direkt patientrelaterat arbete. 
I de informella, indirekt patientrelaterade aktiviteterna ingår ordi
nationer, diskussioner och konsultationer kring patienterna, bedöm
ningar av provsvar samt medicinsk administration såsom journal-, 
dag- och slutanteckningar. Vid Post-op planeras också CVK lägg
ningar (centrala venkatetrar) tillsammans med en undersköterska. 1 
de informella, direkt patientrelaterade aktiviteterna ingår olika kon
troller och behandling av patienter. Det är en mängd olika typer av 
kontroller och behandling som läkarna deltar i. Läkarna vid båda 
avdelningarna kontroller kontinuerligt patienternas tillstånd. Vid 
Post-op läggs CVK'n. Under jourtid arbetar läkarna också med att 
söva, bedöva och smärtlindra patienter över hela sjukhuset. Ande
len direkt, patientrelaterade arbete påverkas av patienternas till
stånd på avdelningen. De varierar därför mellan olika arbetspass. 
Generellt ökar dessa aktiviteter under jourtid.

De formella, indirekta aktiviteterna är för läkarna vid de båda 
avdelningarna morgonmöte och överlämningsrond samt röntgen
rond. Morgonmöte och röntgenronden sker ungefär samma tider 
varje dag. Röntgenronden påbörjas mellan 10.45 och 11.00 varje 
förmiddag, morgonmötet 7.30 till 7.45 varje morgon. Vid IVA 
”rondar” läkarna med en sjuksköterska i taget. Tiden för ronden 
varierar beroende på situationen på avdelningen. Det finns endast 
en aktivitet som är formell och direkt relaterad till patienterna. Vid 
IVA går läkaren runt till patienterna före ronden för att orientera
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sig om läget. Vid Post-op ”rondar” läkarna kontinuerligt på innelig
gande patienter med sjuksköterskor eftersom avdelningen ständigt 
tar emot och skickar patienter vidare.

Läkarna har också en del övriga aktiviteter. Överläkarna disku
terar en mängd frågor av facklig, administrativ och/eller forsk
ningsmässig karaktär. De båda överläkarna handleder också studen
ter på läkarutbildningen och deltar i möten som t. ex. rör kurs- och 
utbildningsplanering på läkarutbildning, föreläsningar vid kliniken, 
forskningsmöten och nätverksträffar.

Arbetets tidsmässiga ordning och läkarnas priori
teringar under vardagar

Läkarnas arbete på de båda avdelningarna kännetecknas av en liten 
andel formella aktiviteter. Varje morgon samlas klinikens läkare 
för att få information om vad som hänt patienterna under natten. 
Varje eftermiddag sker överlämning till jourhavande läkare under 
ungefär lika lång tid. Då deltar endast de läkare som tjänstgjort un
der dagen på IVA respektive Post-op samt de läkare som påbörjar 
sin jour. Det finns tre typer av jourhavande läkare, en primärjour, 
en mellanjour och en bakjour. Dessutom ”rondar” läkarna med 
sjuksköterskorna under dagen.

IVA-läkarens arbete varierar beroende på vad som händer på 
avdelningen. Under lugna förhållanden finns en viss ordning 
mellan aktiviteter, men ofta avbryts läkaren i sitt arbete för att 
engagera sig i olika frågor. Främst rör avbrotten diskussioner kring 
och behandling av patienter. Läkaren kan alltid sökas på person
sökare och frigörs därför aldrig helt från patientverksamheten. Av 
läkarens dagbok framgår svårigheter att hinna med alla de uppgifter 
som skall göras under dagen. Varje morgon förekommer med viss 
variation morgonmöte följt av en orientering kring patienterna, 
rond och röntgenrond. Följande citat kan exemplifiera detta:
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Måndag
7.32 / ./ Under en kvart har vi avrapportering där den avgående jouren som

har tjänstgjort under natten rapporterar till mig, som går på dagen på 
IVA. Klinikens övriga läkare sitter med och får information.

7.45 Kirurgläkare kommer för att diskutera sina patienter som är inlagda på 
IVA /.../

8.20 Går runt bland patienterna / ./ Tittar igenom vad som hänt och 
undersöker patienterna, talar med de patienter som är vakna och diskute
rar med undersköterskorna. Stundom blir man avbruten av någon annan 
som kommer in och frågar om någonting eller vill diskutera någonting, 
ett flertal sådana avbrott under denna tid gör att det tar rätt lång tid.

9.15 Rond. Under rondtiden diskuteras varje patient igenom med ansvarig 
sjuksköterska tillsammans med den underläkare som har hand om pa
tientens utveckling. Man ordinerar nya undersökningar, man diskuterar 
igenom patientens utveckling och man planerar nya undersökningar eller 
lägger fram en behandlingsplan. Man går igenom provsvar och un- 
dersökningssvar. Tillfälle också till diskussion kring patientens tillstånd 
och i viss mån undervisning vad gäller underläkarens och sjuksköter
skans arbetsuppgifter.

Läkarens arbete är styrt av andelen akuta situationer på avdel
ningen. Vissa dagar sker endast något tillfälle där läkaren själv akut 
behandlar patienter, andra dagar sker detta ganska ofta. Ofta 
avbryts läkaren i de aktiviteter han håller på med för att diskutera 
patienternas tillstånd med sjuksköterskor eller underläkare. Det 
händer också att läkaren blir avbruten för att diskutera frågor utan
för patientverksamheten:

Läkarnas arbete på Post-op påverkas i hög grad av sjukhusets 
planerade operationer. Det innebär att det är något lugnare de första 
timmarna på dagen. Därefter ökar det patientrelaterade arbetet. I 
det följande ges två utdrag ur dagböckerna som kan exemplifiera 
morgontimmarna.
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Måndag
8.00 Öppnar post, skriver under papper.
9.00 Samtal med en kandidat från termin 3 som vill att jag ska hjälpa henne 

med ett fördjupningsarbete.
9.20 Går till Post-op. Samtal med syster om övervakningstid för ett bam med 

viss typ av sövning.
9.45 Samtal med professor om resultat av studie, diskussion om invändningar 

vi fått på en konferens.
10.00 Samtal med syster om smärtlindring till ett bam.
10.16 Telefonsamtal om mentorskap.

Mycket av läkarnas arbete på Post-op ägnas åt ordinationer på pa
tienter. CVK läggningar är ett arbete som bara läkarna på Post-op 
utför. Detta är en komplicerad uppgift som ST läkaren kämpar 
med:

Tisdag
11.03 Åker tillbaka till Post-op för att lägga CVK på förhoppningsvis anländ 

patient. Patienten har inte kommit men ytterligare remisser på CVK. 
Diskuterar med undersköterska som har hand om dessa remisser. Patient 
anländer. Behandlar patient på plats B: 15 /.../ Ringer till avdelning 9 för 
att det saknas rätt CVK set från avdelningen.

11.20 Pratar med patient och förklarar förseningen.
11.29 Går in till patient med CVK.
13.20 Avbryter CVK försök efter kontakt med ÖL som får ta över då jag inte 

lyckas på ett tillfredsställande sätt.

Läkarna på Post-op avbryts också ofta under sin arbetsdag. Det är 
en mängd frågor som hanteras med korta intervall. ST läkaren på 
Post-op konsulterar ofta äldre kolleger inom kliniken under sina 
arbetsdagar. 1 ovan nämnda citat avbryter läkaren också CVK lägg
ning.

Arbetets tidsmässiga ordning och läkarnas 
prioriteringar under jourtid

Under jourtid finns inom anestesikliniken tre typer av jourer. En 
bakjour, en mellan jour och en primärjour. Läkaren på IVA arbetar 
mellanjour två nätter under undersökningsperioden. En av läkarna
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på Post-op arbetar som primärjour en natt. Följande utdrag kan 
exemplifiera fördelningen mellan dessa jourer.

Tisdag
15.00 Påbörjar ronden med överrapportering till mig själv och den yngre un

derläkaren som ska vara primärjour, dvs. stå för större delen av narkos
arbetet under kvällen och natten samt rapportering till den äldre läkaren 
som är bakjour, dvs. som finns i hemmet och är inringbar som extra re
surs /.../ Jag är nämligen jour under den kommande natten /.../ Detta tu
ras om mellan olika äldre kolleger på kliniken att vara jour och stå för 
intensivvården nattetid. Denna kväll och natt råkar det vara jag.

Jourarbetet på kliniken kännetecknas av såväl akut planerade ope
rationer som av att akuta händelser avlöser varandra. Primärjouren 
ägnar mycket tid åt att söva vid akuta operationer. Vissa av dessa 
planeras i början av arbetspasset, andra planeras akut under tiden. 
Följande citat kan exemplifiera primärjourens arbete:

21.30 In på operation för att hjälpa till med en överflyttning inför sövning på 
en IVA patient.

22.12 Tillbaka på operation för sövning av patient.
22.47 Sövning avklarad på sal 10 på IVA patient. Konfererar med min mellan-

jour som kom in vid slutet av sövningen. Eftersom jag står upptagen 
måste jag be min mellanjour att söva den andra patienten på sal 23.

22.51 Går tillbaka till operationssalen och är med vid inledningen av opera
tionen.

00.36 Åter in på operation för bedömning om patienten kan väckas eller rulla 
in intuberad till IVA. Ringer till IVA och rapporterar till SSK. Patienten 
transporteras intuberad till IVA för fortsatt vård. Vi hjälper till lite vid 
avlägsnandet av alla slangar och övrigt.

Av ovanstående utdrag framgår att primärjour och mellanjour ock
så hjälps åt trots att de i grunden har olika verksamhetsområden. 
Vid sidan om narkosverksamheten upprätthåller läkaren verksam
heten på Post-op både genom kontinuerliga samtal med vårdper
sonalen och undersökningar av patienter. Även under jourtid kon
sulterar läkaren mycket, främst med mellanjouren men också med 
bakjour och läkare vid andra kliniker. Jourpasset ägnas också av 
diktering av journaler. Större delen av detta arbete sker dock nästa
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dag Primärjouren har fullt upp fram till klockan halv fem på 
morgonen då han går och lägger sig några timmar.

Mellanjouren ställs inför en mängd akuta situationer under sina 
båda jourpass. Under ett av dem är det två patienter som kräver 
kontinuerlig vård samtidigt. Läkaren ägnar mycket tid åt behand
ling. Slutligen sker samtal med anhöriga till en av de svårt sjuka 
patienterna. Nedan ges ett utdrag över läkarens arbete med akuta 
behandlingar.

Onsdag
2.53 Blir akutlarmad till avdelning 9 p.g.a. en dålig patient. Detta är egentli

gen primärjourens larm, men då denne är upptagen med ett akutlarm på 
akutmottagningen springer jag dit.

2.58 Tittar på patienten och inleder behandling. Får hjälp av en narkossköter
ska liksom av avdelningssköterskorna som är där samt även den medi
cinjour som har hand om patienten under natten. Vi akutbehandlar pa
tienten initialt 45 minuter varefter vi flyttar patienten akut till IVA. 
Transporten tar 10 minuter och är mycket dramatisk. Patienten har kol
laps av både andning och cirkulation och kräver kontinuerlig behand
ling. Väl inne på IVA kräver patienten fortsatt behandling och jag blir 
kvar på hans rum.

4.00 Blir akut sökt av primärjouren som fortfarande har bekymmer på akut
mottagningen med sin patient. Vi diskuterar kort denna patient och be
slutar att ta upp honom också till IVA för att förbereda operation häri
från.

4.05 Återgår till min akut dåliga patient, men går också emellan till primär
jourens dåliga patient när denne väl kommer upp.

Läkarnas arbete under jourtid kännetecknas sammanfattningsvis av 
en mängd olika aktiviteter på olika platser inom sjukhuset, av akuta 
insatser och kontinuerliga omprioriteringar. Att en av läkarna är 
mer erfaren visar sig i de konsultationer som ST läkaren gör och i 
det att överläkaren fattar vissa beslut och prioriterar i arbetet för 
dem båda. Överläkaren går heller inte och lägger sig under sina 
joumätter. Andra aktiviteter sker också mycket sparsamt. Raster tas 
på ”stående fot” och administration lämnas till nästa dag. Båda 
läkarna arbetar kvar dagen efter vilket gör att de totalt sett arbetar 
extremt många timmar i streck.
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Läkarens samspel

Läkarnas arbete inom intensivvårdssektionen bygger i hög grad på 
samspel. 85 procent av arbetstiden är de tillsammans med andra. 
Det är endast då läkarna dikterar journaler, dag- och slutanteck
ningar som de är ensamma. 1 tabell 7:12. görs en sammanställning 
över hur stor andel av tiden för samspel som sker tillsammans med 
olika aktörsgrupper.

Av nedanstående tabell framgår att läkarna samspelar med 
många olika aktörsgrupper. De samspelar minst med undersköter
skor. På IVA informerar endast undersköterskorna läkaren om 
patienten då patienterna själva inte är förmögna att ge information. 
Det samspel som beskrivs rör främst "planering” och "assistans” 
vid CVK läggningar. Läkarna vid Post-op samspelar något mer 
med patienter än läkarna vid IVA. Läkarna samspelar i hög ut
sträckning med övriga aktörer. Främst avses här kolleger och vård
personal vid andra kliniker inom sjukhuset, men också anhöriga till 
patienter. Till IVA kommer ständigt läkare från andra kliniker för 
att konsultera eller konsulteras. Under jourer samarbetar läkaren 
med personal vid olika kliniker kring patienternas behandling. An
hörigkontakten ökar då patientens tillstånd försämras. De erfarna 
läkarna vid IVA och Post-op diskuterar också många övriga frågor 
under sin arbetstid. Detta gäller frågor om utbildning och forsk
ning, fackliga frågor, frågor om bemanning och ombyggnation etc. 
ST-läkaren konsulterar och diskuterar ofta patientfrågor med mer 
erfarna kolleger.

Hur beskriver då läkarna samspelet med andra? Samspelet med 
andra läkare beskrivs efter deras utbildningsnivå och anställnings
tid. Begrepp som underläkare, yngre kollega, äldre kolleger kan 
tolkas som ett sätt att beskriva olika relationer. På IVA beskriver 
läkaren också ronden som ett sätt att handleda AT-läkare och sjuk
sköterskor. ST-läkaren på Post-op beskriver också att han konsul
terar äldre kolleger i arbetet. Läkarna på kliniken kan både kon
sultera och konsulteras av läkare vid andra kliniker. Läkare och 
sjuksköterskor utgör ett oskiljaktigt team för att få verksamheten att 
fungera. På såväl IVA som Post-op finns ständigt kontakt mellan 
läkare och sjuksköterskor. Läkarna svarar på frågor, ordinerar samt 
diskuterar patienterna kontinuerligt med sjuksköterskorna.
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Tabell 7:12. Läkarnas samspel med andra aktörer uttryckt i procent av total 
interaktion.

Aktörsgrupper Läkare I VA Läkarna Post-op

Läkare 23.5 21.6

Sjuksköterskor 20.2 24.7

Undersköterskor 13.1 5.6

Patienter 19.8 27.6

Övriga aktörer 23.4 22.0

Totalt 100.0 100.0

7.2.2 Sjuksköterskornas handlings- och 
interaktionsmönster

De två sjuksköterskorna arbetar en vecka på IVA och en vecka på 
Post-op. I det följande redovisas och jämförs deras handlings- och 
interaktionsmönster.

Sjuksköterskornas arbete i tid och rum

I tabell 7:13 redovisas sjuksköterskornas arbete i tid och rum på 
respektive avdelning. Av tabellen nedan framgår att sjuksköterskor
na befinner sig i patientsalarna på respektive avdelning större delen 
av sin arbetstid. På IVA är de också ofta på sjuksköterskeexpedi- 
tionen och i medicinrummet. Vid båda avdelningarna sker rappor
ter i konferensrummet på respektive avdelning. Under eftermid
dagarna är sjuksköterskorna på IVA mer i patientsalarna, medan de 
under förmiddagarna ägnar mer tid i konferens- och personalrum. 
Slutligen, under natten, ägnas mer tid på sjuksköterskeexpeditionen 
och i medicinrummet.

Av tabellen nedan framgår att sjuksköterskorna befinner sig i 
patientsalarna på respektive avdelning större delen av sin arbetstid. 
På IVA är de också ofta på sjuksköterskeexpeditionen och i medi
cinrummet. Vid båda avdelningarna sker rapporter i konferensrum
met på respektive avdelning.
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Tabell 7:13. Sjuksköterskornas arbete i tid och rum, uttryckt i procent av den
totala arbetstiden.

Rumsliga

dimensioner

Sjuksköterskor I VA

Procent

Sjuksköterskor Post-op

Procent

Totalt

Procent

Patientsalar 44.5 66.3 56.3

SSKexp. I VA 19.3 1.3 9.5

Konferensrum 15.4 6.0 10.3

Med. rum IVA 7.4 0.3 3.6

Personalrum 8.8 14.0 11.6

Övr. utrym. 1.1 11.0 6.5

Möteslokal 3.5 1.6

Övr. avd. - 1.1 0.6

Totalt 100.0 100.0 100.0

Under eftermiddagarna är sjuksköterskorna på IVA mer i patient- 
salarna, medan de under förmiddagarna ägnar mer tid i konferens- 
och personalrum. Slutligen, under natten, ägnas mer tid på sjukskö- 
terskeexpeditionen och i medicinrummet.

Då den Post-operativa verksamheten följer operationsverksam
heten är arbetet i patientsalama mer frekvent under eftermiddagar
na. Sjuksköterskorna förflyttar sig främst mellan patienterna. Till 
Post-op kommer också ständigt patienter. Vid IVA har sjuksköter
skan två patientsalar, vid Post-op betydligt fler (se vidare bilaga V). 
Slutligen kan sägas att sjuksköterskorna inom intensivvårdssektio- 
nen roterar mellan avdelningar och arbetar olika arbetspass såsom 
förmiddag, eftermiddag, helg och natt. Detta gör att sjuksköter
skornas arbete består av hela den variation i tid och rum som ovan 
beskrivits.

Sjuksköterskornas aktiviteter

I tabell 7:14 jämförs sjuksköterskornas aktiviteter vid dc två avdel
ningarna närmare.
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Tabell 7:14. Sjuksköterskornas arbete fördelat på direkt och indirekt patient-
relaterat arbete, övrigt, informella och formella aktiviteter, uttryckt 
i procent av den totala arbetstiden._________________________________________________________________

Typ av arbete Sjuksköterskor IVA Sjuksköterskor

Post-op

Formella Informell Formella Informell

Direkt patientrelaterat arbete 1.7 36.7 2.3 49.6

Indirekt patientrelaterat arbete 18.3 30.4 8.5 29.5

Övrigt arbete 3.4 9.5 - 10.1

Totalt 23.4 76.6 10.8 89.2

Av ovanstående tabell framgår att arbetet på de båda avdelningarna 
främst är informellt orienterat. På Post-op har sjuksköterskorna en 
större andel direkt patientrelaterat arbete än på IVA. På IVA före
kommer en större andel indirekt patientrelaterat arbete.

Det finns både likheter och skillnader i vad som ingår i dessa 
aktiviteter. Bland de informella, direkt patientrelaterade aktiviteter
na ingår på båda avdelningarna att ta emot patienter, kontrollera 
och undersöka dem, ge mediciner och viss omvårdnad. På Post-op 
tar sjuksköterskor emot en flera patienter under en dag samt skickar 
flera patienter till avdelning. Detta är inte lika vanligt på IVA. På 
IVA förekommer kontinuerlig provtagning och medicingivning.

I de informella, indirekt patientrelaterade aktiviteterna ingår att 
ta emot ”ordinationer” och "diskutera” patienter med läkare. Vidare 
förekommer viss administration kring patienterna. På Post-op bes
tår en stor del av dessa aktiviteter av att ta emot och ge informell 
rapport kring patienter. De tar emot rapport ifrån avdelning och ger 
rapport till undersköterskor. De ger också rapport till andra vård
avdelningar då patienter skrivs ut. På Post-op skrivs ständigt pa
tienter in och ut på data samt in och ut ur liggare. Vid Post-op före
kommer också att sjuksköterskorna städar vissa utrymmen. Arbetet 
på IVA innehåller betydligt mer expeditionsarbete. De förbereder 
rapport och skriver listor på arbetsuppgifter och patienter. De be
ställer också bl. a. undersökningar, prover, blod och plasma. Dess
utom blandar de läkemedel och räknar vätskebalanser.
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De formella, indirekt patientrelaterade aktiviteterna består på båda 
avdelningarna av rapportering inom avdelningen. Sjuksköterskorna 
tar genomsnittligt emot en rapport och ger en rapport per dag. På 
IVA förekommer också ronder. På båda avdelningarna förekommer 
ronder hos patienterna tillsammans med läkare. Denna aktivitet ut
gör den enda formellt, direkt patientrelaterade aktiviteten.

Arbetets tidsmässiga ordning och sjuksköterskornas 
prioriteringar

Den tidsmässiga ordningen i sjuksköterskornas arbete skiljer sig åt 
mellan avdelningarna.

På IVA ansvarar sjuksköterskorna för ett visst antal patienter 
som de kontrollerar efter rapporten. Följande utdrag ur dagböcker
na kan illustrera detta:

07.00 In på salen. Det ligger tre patienter där. Gör rutinuppgifter. Hälsar på pa
tienter och eventuella anhöriga. Går igenom Hp skåp, larmgränser, nol- 
lar alla tryckgivare, kontroll av respiratorinställning, larmgränser. Kon
trollerar sprutpumpar, rätt tillsats, styrka, dropptakt, läkemedelsbland- 
ning, drän, sond, kontrollerar CVK, artämål, eventuellt andra nålar, öv
rigt som patienten har typ förband, gips, hudkostym på patienten, hur ser 
patienten ut? Kontroll av ordinationsblad och övervakningslista. Ser på 
patienten EKG, rytmfrekvens, blodtryck, urin, räknar vätskebalans.

Under varje arbetspass ”rondar” sjuksköterskorna med läkare. I slu
tet av arbetsdagen sammanfattas varje patient som sedan rapporte
ras vidare. Vid sidan om rutinkontroller, rond, sammanfattning och 
rapport finns ingen given ordning utan aktiviteterna varierar be
roende på vad som händer på avdelningen. Fortsatta kontroller, me- 
dicingivning och provtagning sker. Viss tid ägnas åt expeditionsar- 
bete som att beställa blod, plasma, undersökningar osv. Slutligen 
räknar de vätskebalanser och blandar mediciner. Ytterligare tid äg
nas åt diskussion kring patienter, apparatur och andra frågor. 
Många diskussioner förs om patienterna på avdelningen.

Sjuksköterskorna både instruerar och ställer frågor till läkarna 
av olika slag. Eftersom en av sköterskorna handleder en sjuksköter- 
skeelev ställs också många frågor som hon inte kan svaret på men 
måste ta reda på. Sjuksköterskan frågar också ofta överläkaren
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olika frågor kring patienterna. Nedan följer några exempel på de 
diskussioner som förs på avdelningen:

Söndag
22.45 Diskussion om hur kolven till ventrikeldränet ska ställas in. Vi har haft 

undervisning om hur systemet fungerar, det är ett nytt system. Två uskor 
kan ej komma ihåg att vi gick igenom hur det skulle ställas in, en uska 
vet säkert hur det ska göras och jag likaså, det är ej helt korrekt inställt, 
så vi ändrar det. 1CP ligger på +5, varför är ICP mätningen nödvändig 
egentligen? Dränet är ju inställt på +5 så det är ju naturligtvis 5, men om 
det skulle bli stopp i dränet och man ej mätte ICP två gånger per timme 
så skulle man ej märka tryckstegringen i skallen hos patienten. Fortsatt 
diskussion.

Tisdag
16.45 Rond. Underläkaren ”rondar” med mig. Göran (ÖL) som har öron i 

nacken trots att han är fullt sysselsatt förklarar varför patienten ska ha 
Andapsin istället för Pepcidin. Patienten har metabolisk alkalos p.g.a. att 
vi lagt honom i respirator och moventilerar honom. Ja så var det ju!

Sjuksköterskorna har många akuta situationer som måste hanteras. 
Vad är det då för prioriteringar som de gör? I första hand prioriteras 
akuta situationer som uppstår. Därefter kontroller, provtagningar 
och mediciner till patienter. Sjuksköterskorna ser också till att 
ständigt informera undersköterskorna om förändringar och ordi
nationer gentemot patienterna och att säga till läkarna då något av
vikande inträffar.

Vid Post-op påverkas sjuksköterskornas arbete i hög grad av 
sjukhusets operationsverksamhet. Sjuksköterskorna tar hand om 
patienter från operation och slussar dem vidare upp till avdelning. 
Det är många patienter som flödar igenom Post-op varje dag. 
Mottagandet av nya patienter har en likartad tidsmässig ordning. Så 
här beskrivs dessa aktiviteter närmare:

Måndag
13.50 Får en patient. Får rapport angående patienten, hur den varit sövd, vad 

den är opererad för av narkossköterska. Kopplar upp EKG, saturation, 
blodtryck, kollar operationssåret. Skriver in patienten i liggaren. Ger 
rapport till undersköterskan angående patienten.
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Även då patienterna skickas till avdelning sker en viss given ord
ning:

Måndag
18.35 Ringer upp en patient till avdelning. De har inte kommit och hämtat än.

18.55 Skickar en patient till avdelning. Ger rapport om patienten till 
avdelningen, visar förband. Skriver ut patienter ur datorn och liggaren.

Under tiden som patienterna vistas på Post-op utför sjuksköterskan 
kontinuerliga kontroller, ser om förband, ger mediciner och/eller 
smärtlindring, ”rondar” och tar emot ordinationer kring patienterna. 
Vid sidan om detta förs också samtal med anhöriga:

Tisdag
7.00 Får ordination på Haes och Ra. Jouren informerar om varför patienten 

ska ha Haes. Detta har jag vetat i cirka tio år, det vet alla. Hjälper till att 
vända en patient som blivit knivskuren på skinkan. Han gapar och skri
ker. Tar artärprov. Hänger upp dropp och Haes. Går och kör artärprov.

7.50 Diskuterar provsvar med jouren.
8.00 Ger smärtstillande. Vi söver en patient som vi måste vända och han har 

ont.

9.00 Tvättar händer, ansikte och hår på en patient. Ger smärtstillande. Tar 
bort nålar osv. Besök till en patient. Jag informerar dem.

I slutet av arbetsdagen räknas vätskebalanser på de patienter som 
ska stanna över natten. Mycket av sjuksköterskornas arbete kretsar 
som ovan nämndes kring att ta emot, kontrollera och skicka patien
ter till avdelning. Mycket diskussioner förs också med läkarna på 
avdelningen kring patientens behandling.

Sjuksköterskornas samspel

Sjuksköterskorna ägnar ungefär 80 procent av sin arbetstid åt att 
samspela med andra aktörer. Vilka aktörer samspelar då sjuksköter
skorna med på de olika avdelningarna? I tabell 7:15 görs en sam
manfattning över det totala samspelet.
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Tabell 7:15. Sjuksköterskornas samspel med andra aktörer, uttryckt i procent av 
total interaktion.

Aktörsgrupper Sjuksköterskorna I VA Sjuksköterskorna Post-op

Läkare 6.6 10.7

Sjuksköterskor 24.0 11.7

Undersköterskor 38.7 13.7

Patienter 26.7 50.1

Övriga aktörer 4.0 13.8

Totalt 100.0 100.0

Av ovanstående tabell framgår att sjuksköterskorna på IVA sam
spelar mest med undersköterskor, patienter och sjuksköterskor på 
avdelningen. På Post-op dominerar samspelet med patienter. Sjuk
sköterskorna på Post-op samspelar också betydligt mer med övriga 
aktörer. Här avses främst sjuksköterskor inom andra avdelningar.

På både IVA och Post-op informeras undersköterskorna konti
nuerligt om nya patienter, förändringar i ordinationer eller i beslut 
av läkare. Sjuksköterskorna får också information från undersköter
skor då patienternas tillstånd förändras. Läkare och sjuksköterskor 
”rondar” tillsammans, men för också många diskussioner om pati
enter och deras behandling. Sjuksköterskorna ställer många medi
cinska frågor till läkarna. Sjuksköterskorna diskuterar också olika 
frågor på IVA. Vid Post-op samspelar sjuksköterskorna istället med 
sjuksköterskor vid andra avdelningar då de tar emot eller lämnar 
över patienter. Sjuksköterskorna på IVA diskuterar en del med 
läkare från andra kliniker som kommer för att titta till sina patien
ter. Patienter och anhöriga är också grupper som sjuksköterskan 
samspelar med. I vissa aktiviteter hjälps sjuksköterskor och under
sköterskor åt.

Sjuksköterskorna använder många olika termer för samspelet 
med andra aktörer. ”Diskussion” används då de försöker hantera 
frågor som de inte vet svaret på. Att ”få och ge information” 
används för att berätta vad som är bestämt från rapport eller rond 
eller då de tar emot respektive lämnar patienter till avdelning från 
Post-op. ”Information” används också då sjuksköterskorna talar 
med patienter eller anhöriga. Under ”ronderna” eller i informella 
samtal med läkare får sjuksköterskorna ”ordinationer” på vad som
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ska göras. Slutligen används ”pratar” eller ”fikar” tillsammans om 
allmänt prat som inte direkt kopplar till patienten.

7.2.3 Undersköterskornas handlings- och 
interaktionsmönster

Det är två undersköterskor som skrivit dagbok. De roterar mellan 
avdelningarna och arbetar en vecka på IVA och en vecka på Post- 
op. I detta avsnitt deras handlings- och interaktionsmönster vid de 
två avdelningarna närmare.

Undersköterskornas arbete i tid och rum

I tabell 7:16 redovisas undersköterskornas arbete i tid och rum på 
respektive avdelning och totalt de två veckorna.
Tabell 7:16. Undersköterskornas arbete i tid och rum, uttryckt i procent av

den totala arbetstiden.

Rumsliga

dimensioner

Undersköterskorna

IVA

Procent

Undersköterskorna

Post-op

Procent

Totalt

Procent

Patientsa1 (-ar) RO. 8 86.6 83.3

Övr. utrym. 2.0 1.7 1.8

Personalrum 11.8 7.8 10.1

Konferensrum 4.5 3.2 3.9

Övr. avd. 0.9 0.7 0.9

Totalt 100.0 100.0 100.0

Av tabellen framgår att undersköterskorna är relativt bundna i tid 
och rum. De rumsliga dimensionerna är likartade på respektive av
delning. Över 80 procent av arbetstiden är de i patientsalar. På 
Post-op rör de sig mellan flera patienter medan de på IVA oftast 
bara är på en patientsal. Under eftermiddagarna är undersköter
skorna något mindre i patientsalarna. Undersköterskorna gör få för
flyttningar under sina arbetsdagar. Främst sker detta då de blir av
lösta på rast, eller då de går något enstaka ärende. Undersköter
skorna på Post-op är något mindre bundna än undersköterskorna på
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IVA. Under eftermiddagar förflyttar de sig något mera än under 
förmiddagar på båda avdelningarna (se bilaga V).

Undersköterskornas aktiviteter

1 tabell 7:17 jämförs undersköterskornas arbete vid de två avdel
ningarna.
Tabell 7:17. Undersköterskornas arbete fördelat på direkt och indirekt patient- 

relaterat arbete, övrigt, informella och formella aktiviteter, uttryckt 
i procent av den totala arbetstiden.

Typ av arbete Undersköterskorna Undersköterskorna

IVA Post-op

Formella Informell Formella Informell

Direkt patientrelaterat arbete - 67.1 - 76.0

Indirekt patientrelaterat arbete 2.8 16.6 4.2 11.8

Övrigt arbete 2.1 11.4 - 8.0

Totalt 4.9 95.1 4.2 95.8

Av tabellen ovan framgår att undersköterskorna vid de båda avdel
ningarna ägnar största delen av sin tid åt informellt, direkt patient- 
relaterat arbete. I detta ingår på IVA övervakning, kontroller och 
omvårdnad. På Post-op ingår att ta emot och koppla upp patienter 
samt övervaka dem tills de lämnar avdelningen. Patientantalet va
rierar på Post-op. På I VA däremot har undersköterskorna oftast ba
ra en till två patienter. Av tabellen ovan att döma har undersköter
skorna inga formella, direkt patientrelaterade aktiviteter. Vid Post- 
op förekommer heller inga formellt, övriga aktiviteter.

Det indirekt patientrelaterade arbetet på IVA sker ofta i sam
band med övervakning. Undersköterskorna på båda avdelningarna 
tar emot och ger informell rapport till andra undersköterskor. De 
diskuterar, får information och tar emot information från sjuk
sköterskorna. Undersköterskorna ”springer också ärenden” inom 
och utanför avdelningen. På Post-op är detta vanligare än på IVA. 
Den enda formellt indirekt patientrelaterade aktiviteten är eftermid
dagsrapporten. Denna sker i konferensrummet och hålls av en sjuk
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sköterska. I övriga informella aktiviteter ingår främst raster. En un
dersköterska på IVA deltar också i en kvalitetscirkel.

Arbetets tidmässiga ordning och undersköterskornas 
prioriteringar

Undersköterskornas arbete på IVA och Post-op består främst av 
övervakning av patienter. De utför kontinuerliga kontroller och 
kontinuerlig omvårdnad. Det finns vissa skillnader mellan avdel
ningarna. För det första är patienterna ofta betydligt sjukare på 
IVA, vilket gör att undersköterskorna endast ansvarar för en eller 
två patienter till skillnad från Post-op där de kan ha flera. För det 
andra är undersköterskorna bundna i patientsalen på IVA, medan 
de på Post-op roterar mellan patienterna.

Undersköterskornas arbete styrs i hög grad av de kontinuerliga 
kontrollerna. Dessa varierar beroende på patienternas tillstånd och 
den apparatur som patienten har. De sker också med olika tidsinter
valler. Följande utdrag kan exemplifiera detta:

IVA
Måndag
7.00 Tar kontrollerna, läser av respan, Sp02 och andningsfrekvens.
Måndag
7.00 Kontroller, blodtryck, puls, Sp02, andningsfrekvens, urin, respan och 

suger. Dessa kontroller gör vi varje timme.

Mellan kontrollerna utförs omvårdnad. Undersköterskorna tvättar, 
bäddar, utför munvård och matar patienterna. Matning sker på 
många olika sätt beroende på patienternas tillstånd. Vissa patienter 
får dropp, andra sondmatas, ytterligare andra äter eller dricker lite 
grann själva. Många av de uppgifter som undersköterskorna utför 
sker med hjälp av olika typer av medicinsk teknisk apparatur:
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IVA
12.00 Startar en inhalation till en patient. Jag byter till en inhalationsmask cir

rus istället för nebulisatorn. Dâ slipper vi lägga patienten i respan bara 
för att kunna inhalera.

Post-op
11.20 En anhörig sitter hos den ena patienten. Jag får svara på hennes frågor så 

långt jag kan och småprata med henne. Den ena patienten skulle börja fa 
lite doftlus i en knapp som sitter på magen in i tarmen. Varken skö
terskan eller jag hade varit med om det tidigare. Den anhöriga hjälpte 
oss och förklarade. Man använder en pump som jag redan kunde. Det 
var kopplingen som vi inte kunde.

Eftersom varje patient har sina kontroller och sin behandling får 
undersköterskorna kontinuerliga ordinationer från sjuksköterskan. 
Eftersom undersköterskorna också befinner sig hos patienterna 
större delen av tiden noterar de alla personer som kommer in och 
assisterar andra grupper vid undersökning och behandling:

IVA
Måndag
8.00 SSK kommer in och vi får lite mer rapport av henne. Påbörjar sond- 

matning på en av patienterna. Sondmaten kopplas till en pump. SSK kom
mer in och ber mig lägga ur patienten ur respan.

9.15 Våra läkare går rond.
10.15 SSK kommer in på rummet och ber mig ge patienten några mediciner i 

sonden. Jag sprutar ner dem.

På Post-op kopplar undersköterskorna upp och ned patienter då de 
kommer. Detta är vanligare vid Post-op än vid IVA: Vid Post-op 
förekommer också s.k. 17 rapporter för de patienter som ska vara 
kvar över natten. Då skriver undersköterskorna upp alla värden på 
en lapp, tömmer drän och påsar. Detta använder sjuksköterskorna 
sedan då de räknar balanser.

Undersköterskornas samspel

Undersköterskorna ägnar cirka 90 procent av sin arbetstid åt sam
spel med andra aktörer. 1 tabell 7:18 jämförs undersköterskornas 
samspelsmönster.
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Tabell 7:18. Undersköterskornas samspel med andra aktörer uttryckt i procent
av total interaktion.

A ktörsgrupper Undersköterskorna IVA Undersköterskorna Post-op

Läkare 3.1 3.4

Sjuksköterskor 13.1 9.4

Undersköterskor 10.2 15.2

Patienter 57.9 62.2

Övriga aktörer 15.7 9.8

Totalt 100.0 100.0

Samspelet med patienterna dominerar undersköterskornas interak- 
tionsmönster. Det är inga större skillnader mellan arbetet på olika 
avdelningar. Minst samspelar undersköterskorna med läkarna. En
dast cirka 3 procent av det totala samspelet sker med läkargruppen.

Undersköterskorna har en observatörsroll i förhållande till pa
tienterna. De beskriver ofta detta samspel så att de gör saker med 
patienterna, håller dem i handen, sondmatar, medicinerar, kontrol
lerar. Ofta är det också så att undersköterskorna tar emot ny infor
mation från sjuksköterskan. Ofta ber sjuksköterskorna undersköter
skorna att göra saker med patienterna. Undersköterskorna säger 
också till sjuksköterskor och läkare då en förändring av patienter
nas tillstånd sker. Undersköterskornas samspel med underskö
terskor beror på vilken sal som undersköterskorna på IVA arbetar i 
På salar där det finns liera patienter är de ofta fler undersköterskor 
som hjälps åt och byter av varandra. 1 salar där endast en patient 
ligger är de i stort ensamma med patienten.

7.2.4 Sammanfattande kommentarer
Olika personalgruppers arbete vid anestesiklinikens intensivvårds- 
sektion har i detta avsitt behandlats utifrån handlings- och interak- 
tionsmönster. Närmare bestämt har dessa mönster belysts utifrån 
olika arbetens placering i tid och rum, olika typer av aktiviteter, ar
betets tidsmässiga ordning och prioriteringar samt samspel mellan 
olika aktörer.
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Något som tydligt framkommer vid en jämförelse mellan olika per
sonalgrupper är att samtliga aktörers arbete kännetecknas av akuta 
insatser, kort planeringshorisont, samt medicinsk teknologi. Inom 
ramen för detta finns en stark uppdelning mellan yrkesgrupper. 
Däremot kännetecknas både sjuksköterskors och undersköterskors 
arbete av att de roterar mellan avdelningar. Samspelet mellan 
avdelningar samt mellan olika yrkesgrupper är också mycket 
betydelsefullt.

Olika personalgruppers arbete i tid och rum

Olika personalgruppers arbete skiljer sig åt med avseende på dess 
tid-rumsstruktur. Läkarnas tid-rum är bredast. De förflyttar sig 
mellan verksamheter inom hela sjukhuset. Sjuksköterskorna för
flyttar sig inom och mellan de två avdelningarna. Undersköter
skorna kan sägas vara bundna i patientsalarna större del av sin ar
betstid. Det finns skillnader mellan olika avdelningar samt mellan 
olika arbetspass. Under jourtid utökas läkarnas tid-rum till att om
fatta flera avdelningar. Läkarna vid båda avdelningarna arbetar 
också många timmar per arbetsdag.

Olika personalgruppers aktiviteter

Vid en jämförelse mellan yrkesgrupper kan konstateras att samtliga 
grupper ägnar mycket tid åt patientarbete och att detta arbete är 
relativt informellt orienterat. Läkarna har störst andel indirekt pa- 
tientrelaterat arbete, undersköterskorna minst och sjuksköterskorna 
ungefär lika mycket av varje på IVA. På Post-op dominerar det di
rekt patientrelaterade arbetet. Andelen direkt patientrelaterat arbete 
ökar vid akuta händelser och under jourtid.

Arbetets tidsmässiga ordning och olika personal
gruppers prioriteringar

Av de olika personalgruppernas dagböcker framgår tydligt att verk
samheten vid IVA har en ganska låg planeringsgrad för läkarna och 
i viss mån även för sjuksköterskorna. Trots att läkare och sjukskö
terskor har vissa formella uppgifter som ronder, sker dessa inte vid 
samma tidpunkt varje dag, utan är beroende av vad som händer. 
Deras arbete kan därmed sägas vara händelsestyrt. Undersköter-

- 161 -



skornas arbete domineras av övervakningen hos patienter. I deras 
prioriteringar ingår de rutinkontroller som finns för varje patient. 
Då något akut inträffar tillkallas sjuksköterska och/eller läkare. För 
undersköterskorna inträffar farre akuta situationer till följd av att de 
enbart övervakar en till två patienter.

Den Post-operativa verksamheten kan ses som en slussningssta- 
tion mellan operation och andra avdelningar. Verksamheten är där
för i hög grad styrd av planerade operationer. Olika personalgrup
per har i viss mån olika typer av arbete relaterat till detta. Läkarna 
ordinerar och lägger in CVK. samt behandlar patienter akut. Sjuk
sköterskorna tar emot och skickar patienter i ständigt flöde. Där
emellan ger de mediciner, smärtstillande och kontrollerar. Under
sköterskorna övervakar, rutinkontrollerar och sköter patienternas 
omvårdnad.

Olika personalgruppers samspel

Hela verksamheten inom intensivvårdssektionen kan sägas präglas 
av samspel och kommunikation. Sjuksköterskor och läkare står i 
ständig kontakt med varandra vad gäller patienterna, deras behand
ling och tillstånd. Sjuksköterskorna ”informerar” undersköterskor
na om förändringar i ordinationer och kontroller. Dessutom före
kommer hela tiden olika diskussioner och frågor om hur och varför 
behandlingen gestaltar sig som den gör.

Centralt för olika personalgruppers samspel vid intensivvårds
sektionen är kontakten med andra verksamheter. Till IVA kommer 
ständigt läkare från andra kliniker för att diskutera sina patienter. 
På Post-op är patientflödet in och ut relativt stort. Därför sker stän
digt informationsutbyte mellan sjuksköterskorna på Post-op och 
sjuksköterskor på andra avdelningar.

Det finns också ett samspel mellan läkare med olika erfaren- 
hetsnivåer. ”Yngre” läkare ”handleds” och "konsulteras” av ”äldre” 
läkare. En sjuksköterska ”handleder” en sjuksköterskeelev och en 
undersköterska ”instruerar” en undersköterskeelev.
Slutligen sker visst samspel med anhöriga. Läkarnas samtal med 
dem är ofta kopplad till patientens tillstånd. Då det är mycket all
varligt ägnas extra tid åt detta. Sjuksköterskorna informerar ofta an
höriga på telefon och då de kommer på besök. Ofta är det dock un
dersköterskorna som samtalar, tröstar och finns till hands för anhö
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riga. Undersköterskorna kan ses som patientens öra utåt. Då något 
händer är det undersköterskorna som larmar, då patienten behöver 
hjälp och tröst är det undersköterskorna som finns till hands.

7.3 En jämförelse mellan yrkesgrupper och 
verksamheter

I detta kapitel har jag redovisat olika personalgruppers handlings- 
och interaktionsmönster vid medicin- och anestesikliniken. Yrkes
grupper och verksamheter har bl. a. beskrivits och jämförts utifrån 
arbetets tid-rumsstruktur, direkt respektive indirekt patientrelaterat 
och övrigt arbete, samt utifrån arbetets formella respektive infor
mella dimension. Vidare har jämförelser mellan grupper gjorts med 
avseende på arbetets tidsmässiga ordning och olika personalgrup
pers prioriteringar samt utifrån samspelet mellan olika yrkesgrup
per. I det följande görs en sammanfattande jämförelse mellan yr
kesgrupper och verksamheter.

7.3.1 Olika personalgruppers arbete i tid och rum 
I beskrivningarna av olika personalgruppers arbete i tid och rum 
framgår att verksamheten på intensivvårdssektionen kräver en viss 
närvaro vid avdelningen. Läkarna befinner sig kontinuerligt vid av
delningarna till skillnad från läkarna vid medicinkliniken. Läkarna 
vid medicinkliniken arbetar inom fler delverksamheter. Arbetets 
tid-rumsstruktur skiljer sig också mellan arbetspass. Vid intensiv
vårdssektionen är variationen också beroende av vad som händer 
med patienterna på avdelningarna och inom sjukhuset i övrigt.

Vad gäller sjuksköterskornas tid-rumsstruktur finns skillnader 
mellan vårdenheter och avdelningar. Vid avdelning 5 förflyttar de 
sig oftare mellan sjuksköterskeexpedition och patientsalar än vid 
avdelning 8. Sjuksköterskorna vid I VA förflyttar de sig ofta mellan 
patientsalar, expedition och medicinrum. Då de är på Post-op är de 
mest hos patienterna. Undersköterskornas arbete kretsar främst 
kring patientsalama. På avdelning 5 har undersköterskorna bredast 
tid-rum. De förflyttar sig likt sjuksköterskorna mellan inom avdel
ningen. Vid avdelning 8 dominerar tiden i patientsalarna för under
sköterskorna. Det finns här skillnader mellan undersköterskor. På 
IVA har undersköterskorna ett smalt rumsligt spann. De är bundna 
till den patientsal där de övervakar. Vid Post-op är undersköter
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skorna främst hos patienterna. De har dock betydligt fler patienter 
som de rör sig mellan än på IVA.

7.3.2 Olika personalgruppers aktiviteter
Ju högre andel formellt arbete som aktörerna har desto mer är deras 
arbete på förhand planerat. Läkaren på avdelning 8 inom medicin
kliniken har ett sådant arbete. Arbetet har en ganska stark tidsmäs
sig ordning där en stor del av arbetsdagen är på förhand inbokad. 
Motsatsen till detta förhållande finns hos läkaren vid IVA där det 
finns få formella aktiviteter. Det är endast ett fåtal av dessa aktivi
teter som är bundna i tid.

Vad är det då för formella aktiviteter som finns. Bland de direkt 
patientrelaterade återfinns mottagning, hembesök och ronder hos 
patienterna. Samtliga avdelningar har ”gårond”. På medicinkliniken 
finns det mottagningsverksamhet och hembesök. I indirekta aktivi
teter ingår ronder, möten och rapporter. Vid medicinkliniken finns 
det många typer av ronder. Ronderna skiljer sig också mellan 
verksamheterna. Vid medicinkliniken sker ronderna vid samma 
tidpunkt varje dag. Vid IVA sker de då det finns tid, vilket innebär 
att det sker många avbrott av ronden vilket gör att den ofta tar lång 
tid.

Informella aktiviteter kan också vara både direkta och indirekta. 
Undersköterskornas arbete oavsett verksamhet är starkt direkt pa- 
tientorienterat. Undersköterskorna sköter också oberoende av verk
samhet patienternas omvårdnad. Omvårdnaden ser dock mycket 
olika ut mellan verksamheter. Vid avdelning 8 är den rehabilite- 
ringsinriktad. Vid IVA är den medicinskt och tekniskt orienterad. 
Sjuksköterskornas arbete kan generellt sägas vara både direkt och 
indirekt patientrelaterat. De har många arbetsuppgifter som är in
direkta. Här ingår t. ex. administration och medicinhantering samt 
samtal med olika vårdgivare eller beställningar av olika undersök
ningar och prover. Det indirekt patientrelaterade arbetet är stort 
framförallt på IVA, men också på medicinkliniken.

7.3.3 Arbetets tidsmässiga ordning och olika perso
nalgruppers prioriteringar.

Vid medicinkliniken tycks det finnas en tydligare tidsmässig ord
ning även på de olika avdelningarna. På avdelning 8 finns rutiner i
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samband med morgonarbete, måltider och kvällsarbete. Detta är 
också synligt om än inte lika tydligt på avdelning 5. Inom intensiv- 
vårdssektionen finns istället vissa rutiner som återkommer. Dessa 
rutiner strukturerar framförallt undersköterskornas arbete men är 
ganska kortcykliga. Om rutinerna inom medicinkliniken återkom
mer dag efter dag, kan rutinkontrollerna för undersköterskorna åter
komma en gång i timmen, men ändras till innehåll och karaktär 
mellan dagar. På Post-op är det främst sjuksköterskornas arbete där 
det finns en given procedur för hur patienter tas emot och skickas 
till avdelning.

Vid anestesikliniken styrs aktörerna i högre grad av patienter
nas tillstånd och behov här och nu. Detta gör att indirekt arbete, 
både ronder och administration skjuts upp av både läkare och sjuk
sköterskor. Undersköterskornas arbete vid IVA är huvudsakligen 
direkt patientrelaterat och bundet till en viss patientsal. Därmed är 
de närmast patienterna och deras behov. Undersköterskorna kan 
dock inte sägas vara helt rutinstyrda. De rutiner som finns har med 
bestämda kontroller att göra. Dessa varierar från patient till patient 
och kan också ändras då patientens tillstånd förändras. Därav är 
också undersköterskorna beroende av andra grupper.

7.3.4 OI i ka personalgruppers samspel
Olika personalgruppers samspelsmönster skiljer sig åt, både mellan 
yrkesgrupper och verksamheter. Detta gäller både vem eller vilka 
som aktörer samspelar med och hur de beskriver samspelet.

1 aktörernas arbete finns både formella och informella sam
spelsmönster. De formella är relaterade till ronder och möten. 
Generellt sett är det läkare som samspelar med varandra eller läkare 
och sjuksköterskor som samspelar med varandra formellt. Vissa 
undantag finns. Ett exempel är medicinklinikens avdelning 5 där 
undersköterskorna deltar i vissa ronder. Även på avdelning 8 deltar 
undersköterskorna i s.k. vårdkonferens.
Det informella samspelet innehåller också intressanta mönster. 
Läkares samspel med andra läkare kan ses som en jämbördig dis
kussion eller utifrån att erfarna läkare ”konsulteras” av oerfarna. 
Läkares samspel med sjuksköterskor i medicinska frågor kan ses 
både som en ömsesidig ”diskussion” och utifrån att läkare ”ger 
ordinationer”. ”Ordinationer” innebär ett åläggande av vad som ska
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göras. Sjuksköterskorna "diskuterar” också jämbördigt med varan
dra. men de kan också ”informera” eiler rapportera till varandra. 
Sjuksköterskor och undersköterskor hjälps ofta ât. I vissa samman
hang hjälper undersköterskorna sjuksköterskorna, i andra är det 
tvärtom. Undersköterskor kan också hjälpa eller assistera läkare. 
Slutligen beskriver undersköterskorna ofta samspelet med andra 
undersköterskor som att de ”hjälps åt”. Sammantaget är läkare 
givare i flest situationer, medan undersköterskor är mottagare av 
information. Sjuksköterskornas samspel kännetecknas av både ock. 
Samtidigt förekommer också ömsesidig kommunikation, och dis
kussion inom och mellan yrkesgrupper.
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8. Ideala befattningshavare

I detta kapitel kommer personalens föreställningar om vad som 
kännetecknar en ideal läkare, sjuksköterska, undersköterska samt i 
förekommande fall sjukvårdsbiträde att behandlas. Vad är då en 
ideal befattningshavare? I detta sammanhang behandlas både vad 
aktörer inom den egna yrkesgruppen upplever att de borde göra och 
vara för att vara bra alldeles oavsett hur de sedan upplever att de är 
eller vad de gör. Bilden av den ideala befattningshavaren hanteras 
på två sätt. För det första presentera den önskvärda självbild som de 
intervjuade har. För det andra beskrivs de ideala föreställningar, 
eller förväntningar som aktörer inom andra yrkesgrupper har på en 
viss befattningshavare. Inom varje avsnitt görs en sammanfattande 
jämförelse mellan olika personalgrupper inom varje vårdenhet. I 
avsnitt 8.4 görs en avslutande jämförelse mellan yrkesgrupper och 
vårdenheter.

8.1 Vårdcentralen
1 det följande behandlas de föreställningar som olika befattnings
havare har på aktörer inom den egna och andra yrkesgrupper vid 
vårdcentralen. Först beskrivs läkarnas ideala självbild, de krav som 
de upplever att de själva och andra ställer på dem samt hur repre
sentanter för ledning, sjuksköterskor och undersköterskor ser på 
den ideala läkaren. Därefter behandlas den ideala sjuksköterskan, 
följt av den ideala undersköterskan på motsvarande sätt. Föreställ
ningarna om ideala befattningshavare vid vårdcentralen samman
fattas i avsnitt 8.1.4.

8.1.1 Den ideala läkaren
En bra läkare utmärks, enligt läkarna själva, av en rad olika egen
skaper. Viktigast är att ha goda medicinska kunskaper och färdig
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heter. Detta innebär att de ska kunna undersöka och behandla pa
tienter inom ett antal olika medicinska områden. Vidare är det vik
tigt att ha en helhetssyn på patientens problem i arbetet. En ideal lä
kare ska också se sina kunskapsbegränsningar och inte överträda 
sin egen kunskapsnivå i arbetet, samt hänga med i utvecklingen på 
olika medicinska områden. Vid sidan om den medicinska kom
petensen är det viktigt att visa tålamod och lugn i kontakten med 
patienten. Slutligen betonar en läkare betydelsen av att ha kunska
per i administrativa rutiner. Följande citat kan exemplifiera läkar
nas uppfattning:

Tittar vi på det här jobbet som jag har /.../ vi harju inte bara organiska 
sjukdomar utan man måste ju kunna se lite helheten och förstå sam
banden mellan hur de har det hemma och arbetet och kropp och själ 
och det innebär ju då att man kan ta sig tid att lyssna och försöka för
stå hur en person fungerar. (VL2,14a)

Man måste själv vara kompetent att bedöma var gränsen går för sitt 
kunnande och vad jag måste remittera vidare, så jag inte för länge 
mixtrar med en patient. (VL1, 15a)

/.../ kraven är ju då att man kan hänga med i forskning och utveckling 
på en mängd olika fronter /.../ man ska hinna med att sätta sig in i alla 
de specialistområden /.../ vad som händer inom olika specialiteter och 
det är ju så att om man inte fortsätter och studerar och förnyar sig så 
kommer man att framstå som en valhänt doktor ganska snabbt. (VL2,
15a)

Man ska ju ha tålamod och det kan vara lite svårt ibland, men man far 
ju försöka att göra sitt bästa /.../ lyssna men det ingår ju i tålamodet då 
att inte stressa upp sig. (VL1, 15b)

Hur scr då de andra grupperna på den ideala läkaren? Flertalet 
grupper framhåller att en bra läkare kan lyssna på patienten då den
nes problem kan vara av såväl medicinsk som psykosocial karaktär. 
Ledningen tar vid sidan om de medicinska kunskaperna och 
patientkontakten upp vikten av att läkaren är flexibel och kan sam
arbeta i team samt ha en helhetssyn på verksamheten. Följande citat 
kan exemplifiera detta:
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Flexibilitet tycker jag, så att man har helhetssyn på verksamheten och 
inte stirrar sig blind på sin lilla bit utan förstår var den kommer in i det 
stora sammanhanget. (VC1, 13 a)

/.../ en del har tenderat till, att sitta på en stol och liksom få det 
serverat för sig /.../ alla måste jobba i team och liksom kliva ned från 
de höga hästar om man har några sådana. (VC2, 13a))

Sjuksköterskor och undersköterskor har väldigt lika förväntningar 
på en bra läkare. De menar att han framförallt ska lyssna på patien
ten, vara kunnig, noggrann och intresserad samt kunna ge tydliga 
ordinationer och samarbeta med personalen. En undersköterska ut
trycker att det är viktigt att kunna fråga läkaren och få bra svar. 
Följande citat kan exemplifiera undersköterskors och sjuksköter
skors syn på den bra läkaren:

Lyssna in ordentligt och inte på ett tidigt stadium avbryta /.../ sen är 
det ju noggranna undersökningar och i och med att man lyssnar på 
patienten då hör man ju vad det egentligen är. Det kanske inte är alltid 
att det är det de pratar om det kanske är något annat och de som kan 
lyssna märker ju det rätt snart. (VS1, 14a)

/.../ ger klara ordinationer till sjuksköterskan om det är något som ska 
åtgärdas /.../ man ska ju ha skriftlig ordination på det man ska utföra. 
(VS3,14a)

/.../ att man kan prata med honom och fråga och få vettiga svar. (VU2,
14a)

8.1.2 Den ideala sjuksköterskan
Sjuksköterskorna betonar främst att vara bra i kontakten med pa
tienterna. Det handlar om att kunna lyssna och vara lyhörd gen
temot patienten, vara på samma nivå, ha empatisk förmåga, få pa
tienten att lita på dem och ha tålamod. En ideal sjuksköterska kan 
hjälpa till och ge råd i alla typer av frågor medicinska, sociala och 
praktiska. För att kunna göra detta arbete krävs en viss medicinsk 
kompetens, teoretiskt och praktiskt att vara bra på att lösa alla typer 
av problem och lära sig att leta efter kunskaper själv. En annan 
nämner vikten av att se sina begränsningar och att våga visa att
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man inte kan. Så här uttalade sig några av de intervjuade sjuk
sköterskorna:

Det här med lyssning och ställa sig på samma nivå som patienten så 
att inte patienten känner sig nedtryckt. (VS1, 14b)

Du ska ju kunna din sjukdoms- och sjukvårdslära /.../ samtidigt ska du 
kunna utföra en del tekniska saker som provtagning. (VS1, 15a)

/.../ att man inte ger sig in i saker som man inte har riktig kunskap för 
att reda ut, att man känner att det här ska jag lämna ifrån mig till 
någon annan. (VS2, 14b)

Sen att vara morsa för det tycker jag att man får vara till väldigt 
många i dagens läge /.../ man ska inte bara hjälpa dem med sjuk
vårdsfrågor utan mycket socialt. Så de egenskaperna måste man ha 
och veta lite grann rent praktiskt. (VS3, 15b)

Hur ser då de andra grupperna på den ideala sjuksköterskan? Likt 
läkaren ställs det krav på sjuksköterskan att vara medicinskt kom
petent och att ha en god förmåga att sätta sig in i patientens situa
tion samt att kunna samarbeta. Ledningen och läkarna tycker att det 
ställs ungefär samma krav på sjuksköterskan som på läkaren. En av 
läkarna tar upp att sjuksköterskan i högre grad bör ha förmåga att 
kunna samarbeta eftersom hon befinner sig i en mellanposition 
mellan patient och läkare samt att de bör ha en hög stresstolerans. 
En annan tar upp vikten av att kunna ge god information. Så här 
uttalade sig ledningen och läkarna:

/.../ samarbete och flexibilitet. Det måste alla ha /.../ naturligtvis är det 
viktigaste med de medicinska /.../ för läkare och sjuksköterskor. Det är 
det självklart viktigaste. För det går inte att sitta med dåliga 
medicinska kunskaper i en telefon, som sjuksköterska, det är ju helt 
förkastligt, det går inte. Då kan man förstöra så mycket både för vård
centralen och patienterna och sig själv, så det går inte. (VC2, 13b)

/.../ de kanske på sätt och vis har en svårare situation, de måste ju än 
mer kunna det här med att samarbeta och /.../ de hamnar ju ofta på 
mellanhand där mellan patient och doktor /.../ de måste ju ha ganska 
hög stresstolerans då för att sitta i telefon och orka med det arbetet. 
(VL2, 14b)
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Undersköterskorna tar upp att sjuksköterskan ska vara kunnig och 
ha god kontakt med patienten. Det är dock viktigt att sjuksköter
skan respekterar undersköterskornas arbete, att hon inte håller på 
sina uppgifter utan delegerar uppgifter till undersköterskorna. Slut
ligen betonas att sjuksköterskan ska vara en bra ledare som de ska 
kunna rådfråga utan att känna sig mindre vetande och dumma:

Hon ska vara kunnig och ha tid att lyssna på patienten. (VU2, 14b)

Hon ska kunna delegera, ge ifrån sig arbete också. Det är väldigt 
viktigt /.../ Att man kan prata med dem, att de förstår alla kategorier, 
att inte man bara är ensidig i sitt eget arbete, utan även förstår den 
andras arbete och vad det går ut på. (VU 1, 14b)

/.../ att man ska kunna gå till dem och fråga om saker och ting och 
man kan få ett vettigt svar, att de inte skrattar ut en om man inte är 
lika duktig som dem. (VU3, 14b)

8.1.3 Den ideala undersköterskan
Undersköterskorna själva tar upp vikten att följa sjuksköterskans 
delegationer och se sina begränsningar. Vidare poängterar de att det 
är viktigt att vara kunnig, lyssna på patienten, vara noggrann, glad 
och lugn. En av undersköterskorna menar att det är en fördel om 
man som undersköterska har en bra fysik och är rörlig, speciellt 
inom distriktssköterskeverksamheten där patientens hem inte är 
anpassat till vissa lyft:

Jag anser att man ska behandla människorna så som man själv vill bli 
behandlad, att man kanske tänker när man vårdar de här gamla 
tanterna och farbröderna, att man vill göra så mot dem som man själv 
vill att de ska göra mot ens egna föräldrar, att man har hjärtat på rätta 
stället. (VU1, 14c)

/.../ som undersköterska ska man inte över och bestämma utan höra sig 
för om det verkligen ska vara så, om man inte är säker /.../ Det kan bli 
problem om det kommer någon som tror att man kan mycket mer än 
vad man kan. (VU2, 15b)

/.../ glad måste man vara när man jobbar med människor och lugn /.../ 
man måste lyssna på patienterna. (VU3, 15b)
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Hur ser då de andra grupperna på en ideal undersköterska? Led
ningen menar att det ställs ungefar samma krav på undersköterskan 
som på andra personalgrupper, dvs. medicinsk kompetens, flexibi
litet, samarbete och förmåga att lyssna och känna empati med 
patienten. Läkarna tar förutom detta upp att undersköterskan ska 
vara bra på att assistera dem, dvs. ge god service till patienten och 
till dem själva. Vidare tar en av läkarna upp vikten av att vara 
stresstålig och ha bra fysik, eftersom undersköterskorna lyfter 
mycket i sitt arbete:

Hon ska kunna assistera, känna till de saker vi gör här och vad hennes 
uppgifter är. Det är ju ett serviceyrke de har, de servar ju oss. (VL1,
14c)

De behöver /.../ vara väldigt smidiga mot patienten de får rätt ofta ta 
första kontakten med en patient /.../ Det är också en fördel om man är 
stresstålig /.../ De behöver ha en bra fysik /.../ så de stärker sin kropp 
för det är ett jätteproblem för vårdanställda, mycket belastningsskador 
av olika sorter det blir. ( VL2, 14c)

Sjuksköterskorna tar främst upp att en bra undersköterska följer 
den delegation som sjuksköterskan sagt. Vidare betonas att under
sköterskorna har en bra relation till patienten och kan samarbeta 
med övrig personal:

Undersköterskan gör ju egentligen inget arbete som de inte blir 
hänvisade /.../ jag som arbetsledare jag sätter undersköterskan i arbete 
/.../ egentligen inte ta så mycket egna initiativ, att ge sig på saker utan 
att höra med mig. (VS2,14c)

8.1.4 Sammanfattande kommentarer
Det finns vissa aspekter av en ideal befattningshavare som är obe
roende av befattning och som betonas oberoende av aktörsgrupp. 
Detta gäller främst sociala förmågor både i relation till patienter 
och i samarbetet mellan personalgrupper. Av samtliga personal
grupper fordras också kunnighet på olika medicinska områden och 
nivåer. På läkarna ställs, föga förvånande, högst förväntningar vad 
gäller medicinskt kunnande, främst från dem själva men också från 
andra grupper.
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Det finns också vissa skillnader kopplade till befattningar. En in
tressant aspekt som aktörerna ger uttryck för är relationen mellan 
utvecklings- och anpassningsinriktning i arbetet. I läkarnas ideala 
självbild betonas både att hänga med i kunskapsutvecklingen och 
utveckla verksamheten samt att se sina egna begränsningar och inte 
överträda sin kunskapsnivå i patientarbetet. 1 sjuksköterskornas 
ideala självbild betonas främst att se de egna begränsningarna. Un
dersköterskornas självbild som också styrks av andra gruppers före
ställningar innebär att undersköterskor ska följa order och inte ta 
egna initiativ i arbetet. Det tycks således finnas en hierarki mellan 
grupperna i detta avseende. Samtidigt ger undersköterskorna ut
tryck för en självbild som handlar om ”att behandla patienter som 
man själv vill bli behandlad”. De betonar på detta sätt i högre 
utsträckning en nära relation till patienterna. Det blir också tydligt 
att undersköterskorna har föreställningar om att både läkare och 
sjuksköterskor både ska ta hänsyn till dem som grupp och inge ett 
sådant förtroende att de kan prata med dem och få uppgifter dele
gerade till sig i det dagliga arbetet. En likartad bild framträder i 
sjuksköterskornas syn på läkarna, nämligen att de ska ge tydliga 
ordinationer och diskutera med sköterskorna.

8.2 Medicinkliniken
Vid medicinkliniken finns fyra olika yrkesgrupper, läkare, sjuk
sköterskor, undersköterskor och sjukvårdsbiträden. Då undersköter
skornas och sjukvårdsbiträdenas självbilder liknar varandra, samt 
andras bilder av dem är tämligen likartad har jag valt att i detta 
sammanhang slå ihop dessa grupper. Skillnaderna mellan grupper
na diskuteras därmed inom ramen för avsnittet. Först behandlas 
emellertid läkargruppen.

8.2.1 Den ideala läkaren
Läkarna betonar att det är viktigt att ha god medicinsk kompetens, 
samarbetsfönnåga i relation till övrig personal och patienter. Läkar
na själva menar att det är viktigt att hänga med i utvecklingen för 
att kunna utveckla verksamheten. När det gäller den medicinska 
kompetensen tar läkarna själva upp två olika aspekter. En av dem
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betonar den intuitiva kunskapen medan en annan talar om den pro
fessionella kunskapen. Följande citat kan exemplifiera detta:

/.../ att man kan sköta sitt arbete på ett professionellt sätt /.../ och att 
det kvalitetsmässigt ligger på en hög nivå. (ML3, 15a)

Jag tror att intuition har mycket att göra med vad man kan och /.../ du 
måste ha tillräckligt många Andersson och Pettersson så att du kan 
säga jag minns inte Andersson men jag minns att det var så. (ML2,
15a)

Att man har förmåga att lyssna och att man tror på patienter och på de 
som är runt omkring sig på personal och kolleger /.../ Sen att man ser 
till att man hela tiden fortsätter utbilda sig och läsa och att man måste 
vara väldigt flexibel. Det är det som jag tycker är väldigt viktigt för 
mig i alla fall. (ML1, 15a)

Hur ser då andra grupper på den ideala medicinaren? Ledningens 
uppfattning liknar i stort läkarnas egen. Mycket handlar om att följa 
med i utvecklingen, men också att ha en helhetssyn på såväl patien
ter som på verksamheten. Följande citat kan exemplifiera den ide
ala medicinaren enligt ledningen:

Om man ska vara duktig läkare så måste man naturligtvis ha den 
medicinska kompetensen /.../ Inom det här läkaryrket är det ju viktigt 
att följa med eftersom det är så mycket förändringar så man måste 
upprätthålla sitt intresse för sitt yrke sitt medicinska intresse. (MCI,
13a)

Ja, /.../ Jag tror också att de måste ha en mycket större samhällskun- 
skapssyn, doktorerna att de förstår vad det är de parkerar i för sam
manhang. Jag har uppfattningen att de hittills har betonat och bejakat 
de människor som har varit mycket signifikanta, stora stoffmängder 
naturvetenskaplig teori, men jag tror inte att det räcker för att vara 
läkare. (MC2, 13a)

Sjuksköterskorna betonar att läkaren ska kunna diskutera och res
pektera deras kunskaper samt vara tydlig i ordinationer. Han ska 
kunna ta och ge kritik:
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En bra läkare ska kunna diskutera med övrig personal på avdelningen.
Man ska kunna ge och ta åsikter tillsammans med en läkare /.../ han 
ska kunna ta kritik. (MS 1, 15a)

Den är lugn, har bra teoretiska kunskaper och kan utföra även prak
tiska /.../ Att han har tid att lyssna, hör på vad vi säger som personal 
vad vi har för förslag till behandlingar /.../ och ett bra uppförande mot 
patienter /.../ Artig, trevlig, har tid med dem, lyssnar och förstår, 
empati för såväl personal som patienter och anhöriga. (MS2, 15a)

Han ska vara kompetent, han ska liksom vi kunna inge ett förtroende 
så att patienterna känner att man kan lita på dem och inte bara sväva ut 
i en massa termer och så här /.../ De ligger ofta fler på salarna och då 
och då känner man som sjuksköterska att ibland så är de väldigt 
opsykologiska att man kan ställa sig i en sal med fyra personer och ge 
besked eller något som man tycker att det ska man ju inte göra här 
utan patienten och du ska gå in i ett annat rum. (MS3,15a)

Undersköterskor och sjukvårdsbiträden poängterar främst läkarnas 
sociala förmåga, att läkaren ska vara lugn och självständig samt 
vara alldaglig och kunna hälsa och vara trevlig mot alla personal
grupper. Följande citat kan belysa detta:

/.../De bör vara lite säker eller självständiga. (MU1, 15a)

Kunna lyssna på patienten och vara säker på sin sak /.../ lyssna på 
patienten vad den har för symtom istället för att komma med egna, det 
är ju många som gör. De är många som söker och kanske kommer och 
säger att de har ont i huvudet, nej men o då har du små barn hemma 
eller har du så och så istället för att lyssna på vad de själva har att 
berätta. (MU2, 15a)

En bra läkare för mig det är en som tjenar i korridoren när man möter 
en och en som kan komma till mig och fråga om någonting istället för 
att fråga en sjuksköterska och springa benen av sig. (MSJB1, 15a)

8.2.2 Den ideala sjuksköterskan
Sjuksköterskorna menar att en ideal sjuksköterska är medicinskt 
kompetent men inte på samma nivå som läkaren. Vidare betonar de 
att kunna samarbeta med personal och patienter. De beskriver sig 
som tusenkonstnärer genom kravet på att hålla många bollar i
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luften samtidigt, hålla rätt på läkaren, vara arbetsledare samt utföra 
sina egna arbetsuppgifter. Såhär uttalade sig en av de intervjuade:

Ja, det gäller ju att man har ganska stora kunskaper och att man kan 
prioritera sina uppgifter, det som är mest akut måste man ta först och 
ta ställning till det /.../ överlag när man jobbar på en medicinavdelning 
nu så måste man kunna allt medicinskt och vi har ju även andra 
patienter som kommer hit/.../då känner man ibland att det här 
kirurgiska kanske man inte är så bra på eftersom man inte sysslar med 
det men då får an ju försöka att ta reda på det och kommunicera med 
dem som har haft patienten förut och så där. (MS3, 16a)

Ja, man ska nästan vara tusenkonstnär. Man är ju som sjuksköterska 
litegrann i en mellanposition, underställd läkaren till viss del, att man 
ska ta order från honom och utföra uppgifter som doktorna har sagt 
/.../ men samtidigt så är man ju arbetsledare för undersköterskor och 
sjukvårdsbiträden, så att man är ju litegrann klämd ibland däremellan. 
(MSI, 16a)

Ledningen menar att sjuksköterskor i högre grad än läkare ska 
kunna fokusera på patientens psykosociala problematik och värna 
patientens integritet i arbetet. Även sjuksköterskorna har krav på 
sig att vara medicinskt kompetenta, fastän deras kunskaper ligger 
på en annan nivå. Vidare förutses sjuksköterskan i högre grad ge 
tydlig information och planera omvårdnaden samt organisera och 
planera avdelningsarbetet. Ledning och läkare menar att sjuksköter
skan ska vara följsam gentemot läkaren, samt vara ännu mer med
mänsklig mot patienter och anhöriga. En av läkarna tycker att en 
bra sjuksköterska bör eftersträva Florence Nightinggale idealet. Det 
är också viktigt att en bra sjuksköterska upprätthåller och utvecklar 
sina medicinska kunskaper men framförallt kunskaperna inom om
vårdnad. Följande citat belyser denna syn på den goda sjukskö
terskan:

/.../ kanske förmågan att planera omvårdnaden inom sjukhuset men 
också att hjälpa patienten att planera hur man ska sköta sig hemma /.../ 
men också undervisning, patientundervisning. (ML2, 13b)

/.../ dels är det att hon ger bra omvårdnad, /.../ Hon behöver inte vara 
kallad till det men hon ska ju vara en liten ängel i och för sig. Den
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som är frisk, lagom gladlynt syster som är allvarlig när hon ska vara 
allvarlig och som är snabb också. (ML2, 15b)

Undersköterskorna och sjukvårdsbiträdena betonar också patient
kontakten. Detta tar sig uttryck i att vara lugn och sätta sig in i pa
tientens problem, kunna lyssna och förstå, vara glad. Vid sidan om 
detta nämner sjukvårdsbiträdena att en bra sjuksköterska inte håller 
på sina uppgifter utan är en i vårdlaget. Nedan följer några citat 
som exemplifierar undersköterskornas och sjukvårdsbiträdenas syn 
på vad som kännetecknar en god sjuksköterska:

Lugn och /.../ lyssna, inte härsig och fara utan tar allting lugnt och har 
tid att sitta ner och prata /.../ glad. (MU2, 15b)

Att hon går in i sköljen och hämtar ett bäcken /.../ en bra sjuksköterska 
för mig är en sån som inte håller på just sina arbetsuppgifter. (MSJB1,
15B)

8.2.3 Ideala undersköterskor och sjukvårdsbiträden
Både undersköterskorna och sjukvårdsbiträdena betonar det prak
tiska omvårdnadsarbetet och att vara goda omvårdare. Samtidigt 
betonar undersköterskorna också att de måste kunna vissa me
dicinska saker såsom att ta prover och sätta katetrar. Det finns vissa 
skillnader mellan personalen på avdelning 5 och 8. På avdelning 5 
betonar man vikten av att kunna koppla upp en patient och ta EKG, 
samt kunna skriva in patienter, medan man på avdelning 8 betonar 
vikten av att peppa och träna patienter. Samtidigt betonas att vara 
trevlig och lugn, prioritera samtal med patienterna samt kunna 
informera patienter och anhöriga på en lagom nivå. Följande citat 
kan exemplifiera undersköterskor och sjukvårdsbiträdens självbild 
vad gäller kunskaper och färdigheter:

Vi ska kunna det allmänna dagliga som vi gör /.../ rutinerna måste en 
ju kunna. De tycker en ska kunna skriva in en patient på datan /.../ det 
har vi fått gå kurs på /.../ och koppla upp en patient med de här olika 
/.../ kunna ta EKG /.../ Det ska en kunna och det måste en se till så att 
en får lära sig själv va och vara intresserad och fråga /.../ (MSJB3, 
16a)
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Man ska kunna ta prover och EKG och sätta katetrar, det är mycket 
som sätts på prov att man ska kunna och andra undersökningar som 
läkarna vill att man ska vara med och assistera. Sen ska man ändå 
kunna ringa hem till anhöriga och kunna ta emot på telefon och kunna 
svara/.../ man ska vara lugn och glad och hinna med att sitta ner och 
prata och inte springa omkring och säga jag hinner inte, för vissa saker 
kan man lämna /.../ disken behöver inte vara färdig och patienterna 
behöver inte vara färdigkammade till doktorn kommer att man kan 
hinna med och prata. (MU2, 15c-16a)

Kunskaper, det är det här med omvårdnadsbiten man ska kunna det 
vanliga, man ska kunna uppmuntra och träna dem, trösta dem och pig
ga upp dem /.../ Peppa dem /.../ förbereda hemgång och aktivering /.../ 
Öppen positiv, kunna ta initiativ, prata med dem. (MSJB4, 16a)

Hur ser då andra personalgrupper på undersköterskor och sjuk
vårdsbiträden? De förväntas av övriga grupper besitta patient-social 
och medicinsk samt omvårdnadskompetens. Det är framförallt un
dersköterskor som bör ha bra medicinska kunskaper, även om de 
ligger på en annan nivå än för läkare och sjuksköterskor. Led
ningen vid kliniken betonar att bra undersköterskor och sjukvårds
biträden kan sätta omvårdnadsarbetet i relation till patientens sjuk
dom, att de är följsamma och intresserade samt att de värnar pa
tienten integritet i arbetet:

Kompetenskraven på undersköterskan kommer att vara tycker jag, 
bättre medicinska kunskaper för att förstå vad patienten egentligen 
lider av och där man förstår sitt arbete och sina insatser när det gäller 
omvårdnadsarbete, när det gäller att behandla och vända och sköta 
patienter i sängen och att det också är mer korrelerat inte till 
traditionellt omhändertagande, dvs. jag är kvinna och jag har barn och 
därför vet jag hur man ska tvätta folk utan att det också hänger ihop 
med vad har patienten för sjukdom. (MC2, 13c)

De måste ju vara följsamma och också ha intresse av sitt arbete och 
det är väl också förmågan då eftersom de har nära kontakt med patien
terna som jag ser det /.../ vara diskret när man ska vara det gentemot 
patienten, de måste ha någonslags känsla för hur man närmar sig pati
enten eftersom de oftast ser patienterna i deras värsta nödläge, när de 
måste ha hjälp med sådana här primitiva saker som toalett och såna 
saker, det ställs krav då att man är diskret och vuxen tror jag. (MCI,
13c)
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Läkarna betonar lite olika saker när det gäller undersköterskor och 
sjukvårdsbiträden. En av dem menar att ideala undersköterskor i 
hög grad liknar ideala sjuksköterskor. En annan läkare menar att de 
ska vara flexibla gentemot patienterna och verksamheten och kunna 
delta i och diskutera sitt arbete. Den tredje läkaren betonar att dessa 
grupper inte får ha några fördomar mot patienterna och behandla 
patienterna likvärdigt:

Om man ska se idealbilden så har de inga fördomar om personen, 
patienten, om det är en direktör eller kungen det skiter de i, det ska de 
strunta i. De gör ett jobb alltså med stor vänlighet /.../ den här 
människan jag såg var enorm och det var verkligen olika människor 
på den salen hon var. En var alkoholist, en läkare och en polis och så 
var det arbetare, alla var samma sak och alla hade olika sjukdomar och 
alla behandlades likadant. (ML2, 15c)

/.../ att man är flexibel, att man pratar att det inte ska finnas några 
gränser utan att man ska prata ut om vad man tycker och vad man 
känner för då kan man ändra arbetssituationen och det som är jobbigt. 
(ML1, 15c)

Sjuksköterskorna betonar att det inte är någon större skillnad mel
lan dem och övriga grupper och att det är viktigt med kunnande och 
samarbete med patienter och personal. En av dem betonar dock att 
en bra undersköterska och ett bra sjukvårdsbiträde kan värna om 
patientens integritet i arbetet. En annan att det är viktigt att sam
arbetet med dessa grupper fungerar och att man försöker sätta sig in 
i varandras arbete:

Det gäller ju samma sak där /.../ Sen harju de också arbetsuppgifter 
som de kanske gör mer än vad vi gör. Det är ju det där med 
matvagnen om vi ska ta ett konkret exempel /.../ att man försöker göra 
det på ett bra sätt. Det är också fråga om patientens integritet och inte 
bara röra ihop all mat på tallriken bara för att det råkar vara passerat 
eller mosat. (MSI, 15c)

/.../ patienten ska känna att man bryr sig att man är kompetent, att man 
vet vad man gör att man törs fråga och allt det här och det är ju vi 
måste ju veta att vi kan lita på den personalen att de klarar av de 
uppgifter de har /.../ Hela bemötandet att man är vänlig och inte snäser 
och man är ju inte mer än människa men ändå så måste man tänka på 
hur man beter sig. Det är jätteviktigt. (MS3, 15c)
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8.2.4 Sammanfattande kommentarer
Det finns vid medicinkliniken vissa allmänna föreställningar om 
vad som är viktigt för att arbeta inom kliniken oavsett befattning. 
Dessa avser såväl förmåga att kunna kommunicera, ha förståelse 
för patienten samt att kunna samarbeta med andra aktörer. Kun
nighet betonas också. Vid medicinkliniken uttrycks dock olika kun
nande för olika yrkesgrupper. För läkare främst medicinska kun
skaper för sjuksköterskor och undersköterskor kunnande inom om
vårdnad, medicin och rehabilitering samt för sjukvårdsbiträden 
främst omvårdnad och rehabilitering. Dessa föreställningar är ge
mensamma för samtliga aktörer både vad det gäller dem själva och 
andra.

Vid sidan om de allmänna förmågor som eftersträvas framkom
mer vissa yrkesspecifika aspekter som har att göra med både kun
nande och personlighet. Läkarna beskriver sitt eget ideal utifrån att 
vara kompetent och professionell. En läkare ska inte bli irriterad 
eller stressad utan kunna kontrollera sin situation. Dessutom är det 
viktigt att hänga med i kunskapsutvecklingen för att utveckla denna 
kompetens och för att utveckla verksamheten. I sjuksköterskornas 
självbild betonas vikten av att kunna planera och organisera. Sjuk
sköterskorna känner också förväntningar på sig att upprätthålla och 
utveckla sin kompetens inom omvårdnad och medicin. Slutligen 
betonas i undersköterskors och sjukvårdsbiträdens självbild å ena 
sidan att vara patientorienterad, å den andra att anpassa sig till an
dra gruppers beslut och de rutiner som finns på avdelningen. Det 
finns således en skiljelinje mellan läkare och sjuksköterskor å ena 
sidan och undersköterskor och sjukvårdsbiträden å den andra i för
hållande till anpassnings- respektive utvecklingsorientering.

Vad är det då för aspekter som skiljer sig mellan självbilden 
och andra aktörers föreställningar? Vad gäller synsätt på den ideala 
läkaren tycks ledningen betona läkares helhetssyn i förhållande till 
patient och verksamhet samt deras ledningsförmåga vid sidan om 
den medicinska kompetensen. Sjuksköterskorna betonar samarbetet 
med dem själva, medan undersköterskor och sjukvårdsbiträden 
istället betonar läkarens relation till patienten och personliga för
mågor som att vara alldaglig och trevlig samt att respektera deras 
kunskapsområden. På sjuksköterskorna finns också förväntningar i 
enlighet med Florence Nightinggale idealet i förhållande till patien
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ten från läkarnas sida. Det förväntas av undersköterskor och sjuk
vårdsbiträden att kunna rutiner, sköta sina arbetsuppgifter på ett 
sådant sätt att patientens integritet värnas samt att vara följsamma 
och hjälpsamma mot såväl övrig personal som mot patienterna. In
tresse för arbetet och att fråga sig fram är också något som fram
hålls.

8.3 Anestesikliniken
Vid anestesikliniken tillskrivs ideala befattningshavare likartade 
kunskaper och förmågor, oavsett befattning. Dessutom förväntas 
aktörerna oavsett befattning ha vissa personliga egenskaper för att 
fungera i intensivvården. Ledningen och läkarna betonar att den 
medicinska kompetensen är viktigast men att olika grupper har 
olika nivåer av denna kompetens. Läkargruppen förväntas ha den 
högsta nivån och undersköterskorna den lägsta. I föreställningarna 
om ideala befattningshavare talas det också om skillnader mellan 
individer som har med anställningstid och erfarenheter inom varje 
befattning att göra. I det följande beskrivs föreställningarna om 
ideala läkare, sjuksköterskor och undersköterskor närmare. 1 avsnitt 
8.3.4 görs en sammanfattande jämförelse mellan olika yrkesgrup
per.

8.3.1 Den ideala läkaren
Läkarna själva betonar vikten av hög medicinsk kompetens och att 
se gränsen för den egna kompetensen. De betonar också vikten av 
att ständigt aktivt upprätthålla och utveckla kompetensen för att 
hänga med i den utveckling inom specialiteten som sker. Vidare 
menar läkarna att det är viktigt att inte slukas upp av den egna pro
fessionalismen i förhållandet till patienten. Slutligen nämns också 
vikten av att vara stresstålig:

Att vara läkare är en livslång utbildning. Det fordrar ständig förnyelse 
och det räcker absolut inte med den tid man har på jobbet utan det är 
ju att man själv får läsa mycket på fritiden /.../ det praktiska arbetet det 
försöker man ju upprätthålla, lära sig ständigt nytt. (AL2, 15a)

/.../Om man kan kombinera en hög professionell nivå med med
mänsklighet och förmåga att samarbeta då är det bra och det kanske
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jag ska säga också trots sin professionalism också inte slukas upp av 
den utan också kan ha en förmåga till empati och medkänsla med sina 
patienter. Det kan vara svårt. (ALI, 15a)

Läkarna upplever vissa dilemman i sitt arbete. De menar att de 
själva och andra har väldigt höga förväntningar på läkaren samti
digt som de formella kraven är väldigt otydliga. Följande citat kan 
exemplifiera deras syn på dessa dilemman:

/.../ vi har en grundutbildning och en specialistutbildning och det är ju 
baskrav att gå igenom de olika utbildningarna. Det är inte alltid så att 
det finns någon kontroll över den kunskapen utan det är någonting 
som man får förutsätta att man får införskaffa själv /.../ det är ju vilket 
omdöma man har själv och det är ju en själv som är den största 
kritikern. Det är därför som jag sa att en av de viktigaste egenskaperna 
är att man inser sin begränsning inom vårat gebit är det A och O. 
(AL3, 16a)

Jag tror att omgivningens krav är högst på doktorn /.../ Det klagas 
väldigt lätt på doktorer /.../ Kanske för att de är på dåligt humör eller 
att det är det ena eller det andra /.../ man hör sällan någon klaga på en 
sköterska eller undersköterska och det ställs ibland omåttliga krav på 
doktorer. Det är lite trist för det är svårt för många av oss att leva upp 
till allt. (AL2, 15a)

Ledningen menar att läkarna ska ha mycket hög medicinsk kompe
tens, både teoretiskt och praktiskt. I detta ingår att kunna göra pro
fessionella, noggranna kliniska bedömningar på basis av en god 
grundkunskap, men också att ha ett bra handlag och goda färdig
heter samt kunna se gränsen för sin egen kunskapsnivå. Läkaren 
ska också ha en god relation till personal och patienter för att 
främja samarbetet i verksamheten. Ledningens syn på den ideala 
läkaren kan sammanfattas enligt följande:

/.../ en människa som har bra omdöme och har en bra bas att stå på, 
dvs. ska ha en minimibas av medicinsk kompetens och kan använda 
den kompetensen på ett förnuftigt sätt och har en ödmjuk inställning 
till sin arbetsuppgift, veta när den når sin gräns och kan larma innan 
man når gränsen /.../ Personligheten är ju en viktig bit i det hela /.../ 
vad man har för inställning till sina arbetskamrater till sitt jobb och 
sina patienter /.../ praktisk kompetens /.../ den ska kunna jobba med 
händerna, den får inte ha tummen mitt i handflatan, då dör folk. (AC1,
13a)
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Sjuksköterskorna och undersköterskorna betonar samarbetet med 
dem själva och förhållandet till patienten. För sjuksköterskornas del 
är en bra läkare någon som de kan samarbeta och diskutera med 
samt någon som de känner förtroende för samt någon som lyssnar 
på patienten:

Att han är öppen, att det förs en diskussion och att man kan samarbeta, 
att han är ödmjuk och har förmågan att lyssna, förmågan att ta hand 
om anhöriga, förmåga att lyssna på patienterna och att han har bra 
teoretisk kunskap som han kan omsätta i praktiken. (AS1, 15a)

Undersköterskorna betonar att en bra läkare ser de som grupp samt 
att den goda läkaren är en person som man vågar fråga om det är 
något man undrar över. Undersköterskorna betonar också läkarens 
förhållande till patienten. En god läkare ska se patienten som en 
helhet och inte som ett objekt och kunna ge tydlig information till 
patienten. Följande citat kan exemplifiera dessa gruppers syn på en 
bra läkare:

Att han/ hon är medmänsklig och inte gud själv /.../ inte blir förmer än 
andra. (AU3, 15a)

bra på att lära ut /.../ Om det är någonting man undrar över med en 
patient t. ex. någon sjukdom som man inte hört talas om, då ska man 
kunna gå och fråga. (AU2, 15a)

Att han ser till hela patienten som en person /.../ en del ser bara 
patienten som ett objekt. (AU 1,15a)

8.3.2 Den ideala sjuksköterskan
Samtliga grupper nämner att det i stort sett är samma krav på sjuk
sköterskorna som på läkarna. Skillnaden mellan dessa grupper 
handlar om nivån av medicinsk kompetens. Elur beskriver då sjuk
sköterskorna kraven på medicinsk kompetens? Följande citat kan 
exemplifiera deras synsätt:
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Stora krav, kan lite om mycket. Det är väldigt mycket olika patienter, 
vi har ju både barn, vuxna och gamla och det är ju både kirurg- och 
medicinpatienter. Därför måste man kunna lite om mycket sjukdomar.
Sen är ju kunskapen om teknisk apparatur mycket viktig sen ställer 
kunskapen om mediciner stora krav, tar stor del av kunskaperna. 
(AS3, 16a)

Sjuksköterskorna nämner också kunskaper i psykologi, människo
kännedom och krishantering. Utmärkande för deras föreställningar 
om sig själva är också att de både bör vara flexibla och samtidigt 
vara lugna och stresståliga. Det är en roll som de kläder sig i då de 
börjar och tar av sig då de går hem. De menar att denna förmåga är 
typiskt för intensivvårdsspecialiteten. Samtidigt nämner de också 
vikten av att kunna arbetsleda och planera. Följande citat kan 
exemplifiera sjuksköterskornas syn på den goda sjuksköterskan:

Att man måste ha en ständig handlingsberedskap för saker som 
inträffar och /.../ att man kan ta det lugnt och försöka tänka klart och 
logiskt. Det är ju så många saker att ta hand om på en gång. (AS 1,
16b)

/.../ här kan det hända om det är en lugn dag så efter fem minuter så 
kan det komma in en stor trafikolycka och allt sånt där, att jag 
verkligen är alert och vet vad jag ska göra /.../ Det är ju min roll och 
när jag går härifrån så lämnar jag den rollen här /.../ sen att man kan 
planera framåt. Det med personalfrågor mycket /.../ våra arbetsledare 
har i stort sett dagjobb från kvart i sju till fyra och då är det vi som tar 
över deras. (AS2, 16b)

Ledning och läkare ser ingen större skillnad på sjuksköterskor och 
läkare frånsett den nivån av medicinsk kompetens. Undersköter
skorna nämner att det är viktigt att sjuksköterskorna kan samarbeta 
och att grunden för detta samarbete är att sjuksköterskorna förstår 
undersköterskornas arbete. Undersköterskorna nämner också att en 
bra sjuksköterska vågar föra fram idéer och diskutera med läkarna:

En som jobbar bra ihop med andra skulle jag vilja säga, som funkar att 
jobba med undersköterskor och syrror då, som inte bara vill jobba 
självständigt om man säger, som förstår att man måste jobba i team. 
De ska väl också se till helheten och inte vara så inskränkta på sina 
arbetsuppgifter, se vad vi pysslar med, det är ändå vi som sitter hos 
patienten hela dagarna. (AU3, 15b)
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8.3.3 Den ideala undersköterskan
Vad finns det för föreställningar om en bra undersköterska? Under
sköterskorna själva betonar medicinsk kompetens. Vilken kompe
tensnivå är det då som undersköterskorna tycker krävs? Följande 
citat kan spegla detta:

Man måste veta om sjukdomsbilden ger någon viss symtom som jag 
kan se på patienten, om blodet sjunker då bli patienten vit och då 
måste jag veta att det tillhör sjukdomsbilden att den har ett magsår 
som står och blöder. (AU2, 16a)

Man kan ju inte bara gå in och sätta sig på ett rum utan att veta vad 
man håller på med eller vad man ska göra i en situation. I en akut 
situation så måste man ju ha klart för sig att så här och så här gör man.
Den medicinska biten sköter ju mest syrrorna va, vi måste ju ändå 
kunna lite för det. (AU3, 16a)

Vidare betonar undersköterskorna vikten av att vara lugn men ändå 
snabb och att vara observant. Dessutom nämns att göra det så bra 
som möjligt för patienten samt att kunna samarbeta med övrig 
personal:

På det här stället bör man vara lugn men ändå snabb, vara snabb att 
uppfatta saker. Man måste vara observant och snabb att se om 
blodtrycket sjunker /.../ Något så när stabil att man kan se saker och 
ting, när det gäller, men ändå samtidigt visa att man känner, har 
känslor också. Man ska ju vara den tröstande parten, kunna prata om 
det mesta, kunna prata med människor. (AU2, 16b)

Det är klart att det är lättare om man har lätt att samarbeta eftersom 
man alltid jobbar tillsammans med någon mer, men det är ju inte alla 
som har det här. (AU3, 16b)

Vilka förväntningar har de andra grupperna på den ideala under
sköterskan? Ledningen och läkarna betonar att det är samma krav 
som på de andra grupperna fast på en annan nivå. Sjuksköterskorna 
betonar att undersköterskorna ska vara observanta och rapportera 
allt de ser på salen. Vidare kommenteras att en bra undersköterska 
har förståelse för andras arbete och vad som skiljer deras kompe
tens från andra:
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Förståelse för andras arbetsuppgifter. Det är ju så här att undersköter
skorna inte har samma utbildning som sjuksköterskorna och för sjuk
sköterskorna är det så att man inte har samma utbildning som en 
läkare /.../ Det måste man vara fullständigt klar över att det finns vissa 
saker som skiljer och då måste man förstå att det här kan jag inte göra 
för jag har inte utbildning för det. Däremot så kan man ha förståelse 
för andras arbetsuppgifter när det är bråttom ibland när man har 
mycket att göra. (AS 1, 15c)

/.../ att de är observanta ute på salen, rapporterar allting, sen har du ju 
det här med samarbetet och lagandan. Allting hör ju ihop och har med 
det här samarbetet att göra. (AS2, 15c)

8.3.4 Sammanfattande kommentarer
Det finns vid anestesikliniken ganska små skillnader mellan själv
bild och andra gruppers bild av den ideala befattningshavaren. I 
aktörernas självbild framkommer att intensivvårdsverksamheten 
kräver goda medicinska och tekniska kunskaper av samtliga an
ställda samt att samtliga anställda ser sina begränsningar och inte 
överträder sin kunskapsnivå.

Den medicinskt orienterade kompetensen dominerar samtliga 
gruppers föreställningar. Denna ligger dock på olika nivåer hos 
olika befattningshavare, där läkare upplever högst krav och under
sköterskor lägst. De medicinska kraven tycks dock ses utifrån indi
videns egen kompetensnivå och måste i situationen bedömas mot 
bakgrund av vad individen kan, inte utifrån färdiga regler om vad 
gruppen kan. Därför framhåller samtliga grupper vikten av att inte 
överträda sin egen kompetensnivå i arbetet. Det finns också en 
omvårdnads-/patientorienterad dimension i aktörernas föreställ
ningar. Denna handlar dels om att ta hand om patientens omvård
nad, som utifrån undersköterskornas perspektiv är stark, men också 
om att kunna hantera anhöriga i kris, något som upplevs som både 
svårt och viktigt i sjuksköterskornas och läkarnas självbild. 1 sjuk
sköterskornas självbild betonas att vara både alert och flexibel sam
tidigt som man är lugn. Av den ideala undersköterskan förväntar 
man sig en observant rapportör för att verksamheten ska fungera. 
Det är främst läkargruppen men också i viss mån sjuksköterske- 
gruppen som förväntas utveckla sitt kompetensområde, medan un
dersköterskor förväntas anpassa sig.

- 186 -



8.4 En jämförelse mellan yrkesgrupper och 
verksamheter

1 detta kapitel har föreställningar om vad som kännetecknar en 
ideal befattningshavare diskuterats både utifrån varje grupps själv
bild och upplevda krav och utifrån andra gruppers perspektiv. Det 
finns vissa grova likheter mellan vårdenheterna beträffande olika 
personalgrupper. Att alla grupper ska ha goda kunskaper inom sitt 
arbetsområde betonas tillsammans med patientsocial och personal- 
social förmåga. 1 det följande kommer ett antal huvudaspekter att 
diskuteras närmare, nämligen uppgiftsorientering, kompetensorien
tering samt anpassnings- kontra utvecklingsorientering.

Uppgiftsorienteringen i arbetet tycks sammanfattningsvis ha tre 
huvudriktningar,

• medicinsk orientering,
• omvårdnads-/patientorientering,
• organisatorisk orientering.

Med medicinsk orientering avses att förväntningarna på medicinska 
och tekniska kunskaper är höga. Denna orientering kan vara på 
olika nivå och omfatta olika medicinska kunskaper. Med omvård- 
nads-/patientorientering avses att relationen till patienter och anhö
riga är i centrum liksom de omvårdnadsmässiga krav som ställs. 
Detta innebär både att ta patientens perspektiv och att kunna värna 
patientens integritet i omvårdnadsarbetet. Organisatorisk oriente
ring, slutligen, avser planering och organiseringsförmåga i arbetet 
inklusive att kunna samarbeta med annan personal.

Hur ser då fördelningen ut mellan grupper med avseende på 
dessa inriktningar? För det första är det viktigt att konstatera att 
flertalet aktörer bär på föreställningar inom samtliga områden. 
Trots detta kan sägas att läkarnas självbild vid samtliga enheter är 
medicinskt orienterade. Även om läkarna tar upp relationen till 
patienter och i viss mån till organisationen är det inom medicin de 
har sitt kunskaps- och arbetsområde och där de ställer störst krav på 
sig själva. Även andra aktörer ställer dessa krav på läkarna. Sjuk
sköterskorna är den grupp som upplever starkast fokus inom 
samtliga områden. Vid vårdcentralen och anestesikliniken betonas
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den medicinska orienteringen, vid medicinkliniken organisatorisk 
och omvårdnads-/patientorientering. För undersköterskor och sjuk
vårdsbiträden dominerar omvårdnads- och patientorientering vid 
samtliga enheter. Vid vårdcentralen och anestesikliniken finns en 
något starkare medicinsk orientering än vid medicinkliniken.

Med kompetensstyrning avses i vilken grad aktörerna upplever 
att det är den egna kompetensen som är avgörande för vad de bör 
göra i sitt arbete. Starkast kompetensstyrning upplever läkarna vid 
samtliga enheter, minst kompetensstyrning undersköterskor och 
sjukvårdsbiträden. Det finns även här skillnader mellan olika verk
samheter. Sjuksköterskorna vid anestesikliniken, distriktsköterskor
na vid vårdcentralen samt undersköterskorna vid anestesikliniken 
upplever starkare kompetensstyming än övriga aktörer.

Slutligen kan aktörernas föreställningar om ideala befattnings
havare diskuteras utifrån en anpassnings- respektive en utvecklings 
dimension. Att läkarna vid samtliga enheter både har en självbild 
och förväntningar från andra aktörer om att hänga med i den ut
veckling som sker och utveckla verksamheten är tydligt. För under
sköterskor och sjukvårdsbiträden är självbild och förväntningar de 
omvända. De ska istället anpassa sig till andra gruppers order och 
vad andra beslutar. Sjuksköterskorna balanserar mellan dessa ytter
ligheter. De ska både utvecklas och anpassa sig i linje med sin 
mellanposition. I dessa avseenden finns få skillnader mellan verk
samheter.

- 188 -



9. Lärstrategier

I detta kapitel behandlas olika personalgruppers föreställningar om 
hur de lärt sig sina arbeten och vad de anser vara vikigt för att ut
vecklas i arbetet. Detta kallas här lärstrategier. Med strategier avses 
i detta sammanhang inte några planerade eller föreskrivna strategier 
utan snarare tanke- och handlingsmönster som används för att lära 
och utvecklas i arbetet. För det första speglas erfarenheter av hur 
individer inom olika personalgrupper lärt sig sitt arbete och vilken 
betydelse de upplever att grundutbildningen har haft. Vidare be
handlas deras föreställningar om vad som är viktigt för att utveck
las i arbetet. Slutligen beskrivs vilka möjligheter och hinder de 
upplever sig ha för att utvecklas i arbetet. 1 kapitlet finns en tidsdi
mension från dåtid till framtid. Inom varje avsnitt görs en jämfö
relse inom varje verksamhet. En jämförande analys mellan yrkes
grupper och verksamheter görs i avsnitt 9.4.

9.1 Vårdcentralen
Utifrån intervjuerna vid vårdcentralen beskrivs i detta avsnitt olika 
personalgruppers syn pä hur de lärt sig sitt arbete samt hur de upp
lever sina möjligheter att utvecklas i arbetet. En jämförelse mellan 
de olika grupperna inom vårdcentralen görs i avsnitt 9.1.4.

9.1.1 Läkarnas lärstrategier
De intervjuade läkarna har alla distriktsläkarutbildning, dvs. grund 
och specialistutbildning. Ingen av dem har dock särskilt lång erfa
renhet av arbetet som distriktsläkare. De har arbetat som distrikts
läkare i två och en halv månad, två respektive tre och ett halvt år. 
De har också olika lång erfarenhet av arbetet vid vårdcentralen. En 
av dem har tjänstgjort där under såväl allmäntjänstgöring (AT) som
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specialisttjänstgöring (ST), medan de andra har kommit till vård
centralen som färdiga distriktsläkare.

Hur har läkarna lärt sig sitt arbete?

Läkarna betonar att kombinationen av teori och praktik varit viktig 
för att lära sig arbetet. För det första är läkarna överens om att 
grundutbildningen har varit betydelsefull. Det har för det andra va
rit viktigt att lära av andra läkare. För det tredje har det varit bety
delsefullt att pröva själv i dagligt arbete. En av läkarna tycker att 
stödet från kolleger har varit ganska begränsat och att grundutbild
ningen därigenom haft mest betydelse. De övriga menar att utbild
ning, kolleger och praktiskt arbete haft ungefar lika stor betydelse. 
En av dem uttrycker att utbildningen formade någon typ av halvfa
brikat som sedan kolleger och arbete har vidareutvecklat. Följande 
citat kan exemplifiera läkarnas syn på relationen mellan utbildning 
och arbete för att lära sig:

Det är viktigt med både teori och praktik förstås. För teorin är bara en 
del, det gäller att kunna tillämpa den också. Jag har nog lärt mig 
mycket själv. Jag hade under min utbildning mycket dåligt med prak
tik. Jag var ju lite rädd när jag/.../ /skulle börja jobba då, men det har 
fungerat tillfredsställande vad jag kan förstå /.../ så ska man ju veta 
var man kan hitta svar på frågor när de dyker upp. Sen är det att man 
läser mycket även nu /.../ Det blir ju snabbt föråldrat vissa saker. 
(VL1, 22)

Om du säger grundläggande, upp till 11 terminen så är det klart att det 
viktigaste har man trots allt lärt sig därefter. För utbildningen var långt 
ifrån perfekt. Man kom ju ut som någon sorts halvfabrikat/.../ Mycket 
är ju genom eget arbete och kontakt med människor och /.../ gå med 
vana läkare och se hur dom har jobbat och själv välja det man tycker 
passar och själv välja bort det man uppfattar som sämre avarter. (VL2, 
22-23)

Vilka möjligheter och hinder finns för att utvecklas i 
arbetet?

För att utvecklas i sitt arbete anser en läkare att det är viktigt att få 
tid att diskutera patientfall. Denna läkare upplever dock att det inte 
finns tid till detta i dagligt arbete p.g.a. den hårda tidsstyrningen i
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arbete. En annan läkare nämner att det är viktigt att förkovra sig ge
nom självstudier. Ett problem som lyfts fram i detta sammanhang 
är att det inte finns tid att uppsöka fackbibliotek och att det heller 
inte finns möjligheter att söka litteratur via databaser.

De utvecklingsmöjligheter som läkarna upplever hänför sig 
främst till planerade utbildningssatsningar och till att pröva nya 
metoder i dagligt arbete. Utbildning sker i form av läkemedelsin
formation och temadagar samt genom internutbildning vid vård
centralen. En av läkarna har deltagit i två utbildningsresor i vård
centralens regi. Vid det första diskuterades förändringsarbete vid 
arbetsbrist och på den andra kommunikation, kreativitet och sam
arbete. I det dagliga arbetet upplever läkarna att det finns möjlig
heter att pröva olika lösningar i relation till patienterna. Följande 
citat kan exemplifiera läkarnas syn på möjligheter och hinder för att 
utvecklas som läkare:

Jag har väldigt små möjligheter att komma iväg till fackbiblioteket på 
lasarettet som har öppet på kontorstid. Jag har ingen möjlighet att söka 
i någon databas eller så/.../ Man kan prova lite nya grepp i själva 
konsultationen. Hur man pratar och kommunicerar det provar man 
ständigt /.../ man lär sig i kontakten med patienten på något sätt. Det är 
rätt små möjligheter att pratas vid läkare emellan om varandras erfar
enheter. (VL2, 2 i a-b)

Vad är det då som utbildningssatsningarna ger? Läkarna menar att 
temadagarna främst ger viktiga kontakter med läkare vid andra 
vårdcentraler. Utbildningen ger också kunskaper om nya medicin
ska rön som anses viktiga och som kan omsättas i verksamheten. 
Den viktigaste effekten av utbildningsresan var att de anställda vid 
vårdcentralen lärde känna varandra lite mera privat.

Om vi tar det här speciella som berör hela personalgruppen. Där lär 
man känna varandra lite mer privat, det tror jag är viktigt. Sen är 
det/.../teoretiska utbildningen. Kontakter med andra läkare/.../ att man 
träffar sina kolleger/.../ att vi får allmänna diskussioner i pauser och så 
/.../ Det ger mycket det här att veta hur andra tror att det ska bli i 
framtiden. (VL2, 23a-c)
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9.1.2 Sjuksköterskornas lärstrategier
De intervjuade sjuksköterskorna har olika utbildnings- och erfaren- 
hetsnivå. Två av de intervjuade sjuksköterskorna har arbetat länge 
inom sjukvården, 22 respektive 40 år. Den tredje har arbetat som 
sjuksköterska i sex år. Två av dem har vidareutbildning till distrikt
sköterskor, medan en av dem endast har grundläggande sjuksköter- 
skeutbildning. De intervjuade sjuksköterskorna har arbetat vid 
vårdcentralen olika länge, från tre till tolv år. I det följande kommer 
sjuksköterskornas lärstrategier att diskuteras utifrån två aspekter. 
För det första diskuteras hur de lärt sig sitt arbete och för det andra 
vad som upplevs viktigt för att utvecklas samt vilka möjligheter de 
upplever att de har för att utvecklas i sitt arbete.

Hur har sjuksköterskorna lärt sig sitt arbete?

Samtliga sjuksköterskor vid vårdcentralen menar att det praktiska 
arbetet har varit mest betydelsefullt för att lära sig arbetet. Här har 
andra sjuksköterskor varit mycket betydelsefulla. Att se på hur 
andra gör och att lyssna på hur andra ger råd ses som värdefullt. 
Det senare ses som mest betydelsefullt för att lära sig telefonråd
givning. Följande citat kan exemplifiera sjuksköterskornas syn på 
hur de lärt sig sitt arbete:

Det har varit i praktiken då, under tiden manhar jobbat. Att fråga sig 
fram, sätt hur de andra gör, hört hur de andra gör. På praktisk väg /.../ 
Genom att lyssna på andra när de sitter i telefon och hört hur de råder 
och så frågad dem också förstås. (VS1, 21 )

Grundutbildningen har, enligt de intervjuade, varit viktig för att få 
arbeta som sjuksköterska. Det finns dock olika uppfattningar be
roende på när de gick utbildningen och vilket innehåll utbildningen 
hade. Två av de intervjuade menar att det var länge sedan de ge
nomgick grundutbildningen och att denna då var mycket praktiskt 
inriktad. Detta gör att de inte ser grundutbildningen som så viktig. 
En av dem har gått utbildning senare och att den gett en viktig teo
retisk grund att hänga upp praktiska erfarenheter på.
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/.../ i jämförelse med idag så, det är ganska stor skillnad om man ser 
för när vi gick så var det ju ingen som gick axel mot axel, på den tiden 
när vi gick elev så hade vi ingen att likna egentligen. (VSl, 22)

Det är så längesen jag fick min utbildning, det var inte alls så mycket 
teori, som det är nu /.../ jag tycker att jag har mycket nytta av det 
praktiska som ingick i utbildningen. (VS3, 22)

Du skulle ju inte vara här och arbeta om du inte hade utbildningen /.../ 
den ligger ju som en grund och jag vet inte om man kan dela det så 
riktigt, men det känns som man har lärt sig väldigt mycket på den 
egna arbetsplatsen. (VS2, 21)

Vilka möjligheter och hinder finns för att utvecklas i 
arbetet?

Vad bedömer sjuksköterskorna som viktigt för att utvecklas i arbe
tet och vad är det för innehåll som driver deras utveckling? Sjuk
sköterskorna vid vårdcentralen diskuterar i detta sammanhang både 
formella utbildningssatsningar, arbetsinnehåll, samarbete med läka
re och dagligt arbete.

Utbudet av utbildning vid vårdcentralen diskuteras av sjuk
sköterskorna. Detta upplevs minska i omfattning till följd av ekono
miska neddragningar. De efterlyser flera interna föreläsningar av 
läkarna på vårdcentralen. Distriktsköterskan menar att arbetet i sig 
genererar stora möjligheter till utveckling genom att de arbetar så 
nära patienten och alltid självständigt utvärderar sitt eget arbete. Att 
de dessutom arbetar så nära en läkare ses också som viktigt för att 
utvecklas. En annan menar att möjligheterna är relativt begränsade 
i det dagliga arbetet eftersom arbetsdelningen är alltför strikt för att 
generera en utveckling. Det handlar således om att se över möj
ligheter att bredda sitt arbetsinnehåll. Ett exempel som lyfts fram 
av sköterskorna gäller introduktion av ny medicinsk teknisk appa
ratur. Den utveckling som är förknippad med sådan introduktion 
har också en given strategi. Det handlar om att bli instruerad och att 
pröva själv för att kunna handskas med den. Detta exempel menar 
sjuksköterskorna har att göra med att vara aktiv och pröva i dagligt 
arbete något som ses som viktigt för att utvecklas.
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Jag tycker det har varit rätt skapligt med kurser och utbildningar, som 
vi har fått gå och så lär man sig hela tiden/.../ vi är så nära, vi gör sa
ker och utvärderar dem och vi är så nära /.../ Efter årsskiftet så blir det 
mindre personal och svårare att vara ifrån. Det blir högre arbetsbelast
ning /.../ Nu har vi ju en distriktsläkare att samarbeta med och vända 
sig till när man har allmänna frågor. (VS2, 20a-b)

Det är många arbetsuppgifter man skulle kunna dela på mera mellan 
personalen /.../ Man kunde gå över varandras gränser med vissa ar
betsuppgifter. (VS3. 20b)

Det är när vi far nya apparater och man får vara med vid introduktio
nen av dem. Då vill jag kunna handskas med apparaten så att jag får in 
det. Jag kan inte lära mig bara genom att stå bredvid och lyssna utan 
jag måste delta. (VS3, 21 )

Två av sjuksköterskorna har deltagit i utbildning vid vårdcentralen. 
Deltagandet avser främst läkemedelsinformation och internföreläs
ningar men också en årlig utbildningsresa som företagits vid enhe
ten. De menar att den medicinska utbildningen lett till en ökad teo
retisk kunskap som ger större säkerhet i arbetet och ökad hand
lingsberedskap. Utbildningsresan har bidragit till förbättrade rela
tioner inom enheten vilket upplevs positivt.

Ju mer man vet ju bättre grund har man att stå på. Handlingsberedska
pen ökar /.../ /Det här med att vårdcentralen åkte iväg, vi lärde känna 
varandra bättre vilket gör att samarbetet kanske har förbättrats inom 
vårdcentralen. (VS2, 23c)

9.1.3 Undersköterskornas lärstrategier
De intervjuade undersköterskorna har arbetat länge inom sjukvår
den, från 27 till 37 år. De har varit undersköterskor mellan sju och 
16 år. Två av dem har arbetat vid vårdcentralen sedan den öppnade, 
dvs. i tolv år, medan en har arbetat vid vårdcentralen i sju år. En av 
dem har arbetat inom andra vårdenheter tidigare.

Hur har undersköterskorna lärt sig sitt arbete?

Undersköterskorna menar att de främst lärt sig sitt arbete i prak
tiken, genom att samarbeta med varandra och genom att pröva och 
lära av sina egna fel. För att lära till undersköterska i distriktsvår-
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den krävs också en nära kontakt med sjuksköterskorna. En under
sköterska menar att de genom att hjälpa sjuksköterskan och få delta 
i hennes arbete utvecklar och lär och utvecklar hon sig själv. En 
annan menar att de tittar på hur sjuksköterskan arbetar, lyssnar på 
när de rådfrågar sina kolleger eller läkare och att de själva disku
terat med henne då något händer. Detta har varit viktigast för att 
lära arbetet vid vårdcentralen.

Det är väl när jag har arbetat med sjuksköterskor som verkligen kan 
och man har fatt vara med och hjälpt till så långt som möjligt. (VU2,
21)

Det är ju att man lär sig av den som är mer kunnig att man är med och 
lyssnar och tittar /.../jag jobbar ju mot två distriktsköterskor, så det är 
ju liksom och det man pratar om som, jag menar om det händer nå
gonting så pratar vi ju om det, då lär man sig ju. De kanske rådfrågar 
varandra och det är ju på sånt man lär sig. (VU3, 21)

Vad har då grundutbildningen haft för betydelse? Två av underskö
terskorna ser utbildningen främst som en inträdesbiljett till arbetet. 
Utbildningen har dock också en viss betydelse som kunskapsgrund 
i arbetet och har gett en ökad självtillit när det gäller att hantera ar
betet ensamt i distriktsvården:

Den harju väldigt stor betydelse för har man inte en undersköterske- 
utbildning så kan man ju inte ha ett sånt här jobb. (VU2, 22)

Ja, det jag har lärt mig har jag ju användning för varje dag och det jag 
har lärt mig i undersköterskeutbildning och all den tiden som jag har 
jobbat här har jag ju inte kunnat annars om jag inte hade haft den. Det 
är ju ett rätt så fritt arbete på så sätt att man får lita mycket till sig själv 
också när man är ute hos folk, även om man har en distriktsköterska 
som står bakom en så är man ju ensam just då i alla fall. Även om man 
inte ska göra några ställningstaganden om medicinska grejor så måste 
man ju lita väldigt mycket på sig själv, så det är klart att utbildningen 
är viktig för att man ska klara av det. (VU 1, 22)
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Vilka möjligheter och hinder finns för att utvecklas i 
arbetet?

Vilka möjligheter till utveckling anser då undersköterskorna att de 
har och vad ser de som viktigt för att utvecklas i arbetet? Underskö
terskorna betonar vikten av att lära i dagligt arbete. Samtidigt be
skriver de sina utvecklingsmöjligheter i förhållandet till tillgången 
på utbildning. Enligt undersköterskorna satsas det allt mindre på 
utbildning dels till följd av neddragningar och dels p.g.a. tidsbrist. 
Undersköterskorna menar dessutom att det är så viktigt att utveck
las längre eftersom de inte vet om de får arbeta kvar:

De möjligheterna är ju då att man går på de utbildningar som erbjuds, 
men det är ju där som med allting annat det är ju penningbrist /.../ De 
här interna kan ibland vara förlagda på sådana tider att man inte kan 
gå ifrån och då kanske man missar en del men är det är så här oroligt 
så tycker man inte att det är så viktigt. (VU1, 20a-b)

Samtliga undersköterskor har deltagit i den utbildningsresa som 
arrangerats i vårdcentralens regi. En av dem har också deltagit i 
föreläsningar om gynekologi på lasarettet. Vad gäller utbildnings- 
resan är det ingen av de intervjuade som tycker att den gav särskilt 
mycket. Det var lite lättsamt och trevligt att träffa personal som 
man vanligtvis inte möter. Föreläsningen vid lasarettet ansågs ge 
mer effekter. Den undersköterska som deltagit menar att det var in
tressant att få veta vad som händer på lasarettet och att hon har fått 
förståelse över hur snabbt utvecklingen går och att vårdcentralen 
ligger efter i kunskap, men också att hon hanterar patientsituationen 
på ett nytt sätt där hon kan lyssna och förstå patienterna bättre:

Det enda vi har varit, var i Stockholm /.../ det var ju mera en sån där 
lustresa /.../ Det var ju kroppsspråket och utvikningar därifrån /.../ det 
var ju att man vill att alla ska träffas över gränserna så att säga för man 
träffar ju inte dom andra speciellt mycket annars och lite uppmuntran 
också i det här eländet. (VU 1,23a-b)

Sen har vi ju varit på utbildningar på lasarettet, sån här, det var bara 
några timmar, det var ju om gyn /.../ det var en läkare /.../ Eftersom 
man är så här så är man inte inne något. Det utvecklar sig ju så mycket 
inne på lasarettet som man inte har en aning om, man skulle ju inte 
kunna jobba där/.../ Det som ger nytta är ju att det förändrar sig
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mycket medicinskt /.../ att man förstår gynekologi, det är ju mycket 
som inte har pratats så mycket om men nu börjar vi komma mer och 
mer och man lär sig lyssna på patienterna mycket mer när man får in
formation om att si och så är det. (VU3, 23a-c)

9.1.4 Sammanfattande kommentarer
Personalens lärstrategier kan som nämndes i inledningen indelas i 
ett kronologiskt mönster. Grundutbildningen ses som en grund, 
men i takt med att yrkeserfarenheten ökar och utvecklingen går 
framåt får den allt mindre betydelse. För läkarna som inte har varit 
i tjänst så länge ses utbildningen som mer viktig än vad den gör för 
de sjuksköterskor som arbetat länge. För undersköterskorna ses 
grundutbildningen snarast som en inträdesbiljett till arbetet. Samt
liga intervjuade vid vårdcentralen menar att de främst lärt sitt ar
bete genom att arbeta. Läkarna nämner vikten av att ha teoretiska 
kunskaper som sedan prövas i patientkontakten, sjuksköterskorna 
att de främst lärt sig av andra sjuksköterskor och genom att pröva 
själva. Slutligen undersköterskorna menar att de först lärde sig av 
andra undersköterskor, sedan genom att pröva själva och slutligen 
av sjuksköterskorna.

Trots att aktörerna vid vårdcentralen betonar lärande i det 
dagliga arbetet för att lära sitt arbete hänför sig deras möjligheter 
att utvecklas i arbetet sig främst till den utbildningsverksamhet som 
de deltar i. Läkarna menar att detta beror på att det finns för lite tid 
till att diskutera med andra läkare i arbetet samt ägna sig åt själv
studier. Sjuksköterskorna menar att det främst är utbildning som 
leder till utveckling men också att de i det dagliga arbetet har möj
lighet att lära sig genom att utvärdera sin egen verksamhet och ge
nom att samspela med läkare. Undersköterskorna betonar också de 
utbildningssatsningar som de deltar i. Undersköterskorna menar 
också att de inte har samma lust att utvecklas till följd av rädsla för 
uppsägning.

9.2 Medicinkliniken
Utifrån intervjuerna med personalen vid medicinkliniken beskrivs i 
detta avsnitt olika personalgruppers syn på hur de lärt sig sitt arbete 
samt hur de upplever sina möjligheter att utvecklas i arbetet. En
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jämförelse mellan de olika grupperna vid medicinkliniken görs i 
avsnitt 9.2.4.

9.2.1 Läkarnas lärstrategier
Av de intervjuade läkarna går en sin specialistutbildning, medan 
två arbetar som överläkare. Läkarna har varit anställda vid kliniken 
relativt kort tid, även om två av dem har lång erfarenhet som lä
kare, 14 respektive 28 år. Den som har arbetat längst vid kliniken 
har varit där i tre år. den som arbetat kortast i ett år. I det följande 
diskuteras läkarnas syn på hur de lärt sig sitt arbete. Därefter dis
kuteras hur de ser på sin möjligheter till utveckling i arbetet.

Hur har läkarna lärt sig sitt arbete?

Samtliga intervjuade läkare talar om hur viktigt det praktiska arbe
tet och andra läkare är för att lära sig att arbeta som läkare. En läka
re menar att det är viktigt att studera hur andra läkare tänker, vilka 
bedömningar de gör och hur de drar slutsatser är viktigt, men det är 
också viktigt att anpassa detta till sig själv och sin personlighet i 
arbetet. Andra menar att mötet med patienterna och att sätta sig in i 
patientfall är viktigt för att bli en bra medicinare. Det handlar om 
att lära sig ställa diagnoser. Slutligen lär man sig också genom att 
pröva och lära sig av egna misstag.

/.../genom att titta på mina kolleger och se hur de jobbar för det mesta.
Sen har jag anpassat det till min takt och min stil att jobba. Det har jag 
tittat mycket på dem, hur de bedömer, hur de drar slutsatser, hur de 
tänker och sen om jag tycker att det är bra då har jag försökt anpassa 
det till mig och göra likadant. (ML1, 22)

/.../i mötet med patienten harju varit en nyfikenhet, en lust att läsa om 
patientens historia och komma på vad det är för symtom och vad man 
kan göra med det här /.../ Sen ser jag att vissa personer genom sitt sätt 
att vara kan stimulera till kunskap genom att man har frågat eller att 
de på vissa sätt har lärt en och ibland glömmer man bort vilka de här 
personerna var. (ML2, 22)

Det var väl att man lärde av andra och sina egna misstag. Man ser hur 
man gör en viss grej och sen testar man och ser om man kan göra 
samma sak. (ML3, 22)
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Samtliga läkare menar att grundutbildningen utgör en bas för det 
praktiska arbetet som är väsentlig:

Den har stor betydelse. Jag tror inte att du som medicinare klarar dig 
utan. (ML3, 23)

Vilka möjligheter och hinder finns för att utvecklas i 
arbetet?

De tre läkarnas beskrivningar kan sammanfattas i olika utveck
lingsstrategier; specialiseringsstrategin, den intuitiva strategin och 
praktiseringsstrategin. Specialiseringsstrategin innebär lärande av 
ett visst specialområde genom självstudier och deltagande i konfe
renser. En av läkarna ger tydligt uttryck för denna strategi och me
nar att den är viktig för att utveckla verksamheten inom vissa spe
cialområden. Den intuitiva strategin beskrivs av en av läkarna och 
utgår ifrån konkreta patientfall som bildar utgångspunkt för själv
studier, diskussioner mellan kolleger och självständig prövning i 
vardagen. Praktiseringsstrategin, slutligen, innebär möjligheter att 
besöka och praktisera på andra sjukhus samt diskutera med kolle
ger på andra håll för att utvecklas som läkare.

Vilka möjligheter och hinder finns då för att använda dessa 
strategier i vardagen? En av läkarna anser att han har möjlighet att 
delta i konferenser av olika slag och att han läser mycket själv. En 
annan menar att det är svårt att komma ifrån den ordinarie verk
samheten för att kunna praktisera på andra sjukhus. Slutligen häv
dar den tredje läkaren att det ligger i yrkets natur att klura på pa
tientfall och hålla sig ajour teoretiskt och praktiskt för att kunna ut
vecklas som läkare: Att patienterna fortfarande ger upphov till in
tressant läsning och intressanta diagnoser är klart. Följande citat 
kan exemplifiera läkarnas olika uppfattningar och strategier.

Sen gäller det att slå i anslutning till patienten, det gör man fortfarande 
/.../ det finns en bok som jag kallar för bibeln för den är tunn, men bra, 
den boken har hängt med mig, det är en gammal upplaga det här men 
den är total va och du kan få det kort eller långt men det är nästan allt.
Den kan man ofta gå efter. (ML2, 22)
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Idag är det kurser och konferenser /.../ Det är ju sä med medicinare att 
det är inte så mycket praktiskt som man gör. Har man lärt det så har 
man lärt det. Sen blir det mer den här teoretiska påbyggnaden och det 
lär man ju inte av andra utan det läser man eller går på konferenser 
/.../ Jag kan gå i princip på det jag anser motiverat. Det var ett av mi
na anställningsvillkor att ska jag anställas som diabetesansvarig så vill 
jag också ha tillfälle att följa utvecklingen med konferenser och kon
gresser och så. Det tycker jag fungerar rätt väl /.../ Det är klart att man 
lär sig någon gång av sin kollega eller så men det är ju inte så att man 
varje dag kan säga när man går hem nu har jag lärt mig något idag.
Det går liksom på rutin det gör det. (ML3, 21a)

Ja, att gå på de veckokurser som finns organiserade och sen att gå lite 
oftare på US på vissa avdelningar/.../ De är sådär lagom stora. Inte för 
stora, men inte för lite heller. Det är det jag menar att ibland så skulle 
man önska sig lite mera, men sen är frågan också om man orkar, just 
för att man måste ta hand om patienterna och det dagliga arbetet /.../
Man hinner inte /.../Man blir trött och just att manhar vissa patienter 
som man har sagt att man ska träffa på återbesök och sen kan man inte 
bara gå iväg på kurs eller gå en månad i Linköping på en viss klinik 
och titta runt. (ML1,21 a-b)

En av läkarna har varit iväg på två konferenser utanför sjukhuset. 
Internt har man också haft olika typer av möten. När det gäller 
vissa konferenser har de direkt haft påverkan på verksamheten. 
Läkaren menar att verksamheten har utvecklats efter de senaste 
behandlingsprinciperna inom t. ex. diabetesvården och att det har 
höjt kvaliteten på verksamheten markant:

Jag har faktiskt i diabetes, vi kör faktiskt efter den senaste behand
lingsmetoden här. Vi tycker att vi kör /.../ efter det absolut nyaste /.../
Det verkar som kvalitetsökning av den verksamhet som vi bedriver 
helt klart /.../ Jag måste faktiskt säga att det har blivit en markant kva
litetsförbättring. (ML3, 24a-c)

9.2.2 Sjuksköterskornas lärstrategier
De intervjuade sjuksköterskorna har olika bakgrund och erfarenhet. 
En av dem har arbetat inom sjukvården i 28 år som outbildat sjuk
vårdsbiträde, som sjukvårdsbiträde och som undersköterska. Hon 
har arbetat som sjuksköterska i fem år. En av dem har arbetat som 
sjuksköterska i två år, varav vikarierat som avdelningsföreståndare
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i ett år. Den tredje sjuksköterskan har arbetat ett år som sjukskö
terska och ett halvår som undersköterska.

Hur har sjuksköterskorna lärt sig sitt arbete?

Sjuksköterskorna menar att det praktiska arbetet har varit betydel
sefullt för att lära sig arbetet. Det finns skillnader i sjuksköterskor
nas uppfattningar som har med deras olika erfarenheter att göra. En 
av dem menar att det har varit viktigt att ”arbeta sig upp från grun
den” och att stegvis genomgå utbildning. Detta har bidragit till en 
helhetssyn på arbetet och en förståelse för andra gruppers arbete. 
Hon menar också att det också är viktigt att ha livserfarenhet för att 
kunna förstå och hantera olika situationer. De sjuksköterskor som 
har utbildat sig direkt till sjuksköterska, anser att sjukvårdsbiträden 
och undersköterskor som arbetat länge varit viktiga att titta och 
lyssna på för att lära sig. De kallar dem för ”de gamla och kloka”. 
Samtliga sjuksköterskor betonar vikten av att gå bredvid och få 
handledning som introduktion till arbetet. Följande citat kan ex
emplifiera sjuksköterskornas föreställningar om hur de lärt sig sitt 
arbete.

Jag tycker att det känns jättebra att ha jobbat från grunden och fått de 
här utbildningarna stegvis /.../ man kan nog ha en annan förståelse för 
jag har jobbat som outbildat sjukvårdsbiträde, jag har jobbat som sjuk
vårdsbiträde och jag har jobbat som undersköterska och jag har jobbat 
länge och jag vet vad de här sysslorna innebär va. /.../ Sen har jag livs
erfarenhet och det tror jag är en fördel. (MS3, 23)

Det är ju i praktiken /.../ när man själv sätter igång och jobbar, när 
man är tvungen att ta tag i problem och grejor som dyker upp själv 
och så, men sen lär man sig väldigt mycket genom att lyssna på de 
som är gamla och kloka också. Det är det som är så bra med det här 
jobbet. Man har ju alltid arbetskamrater som man kan diskutera med 
och fråga och lösa problem tillsammans med. (MS 1,22)

Sjuksköterskorna menar att grundutbildningen har haft stor bety
delse för deras lärande. Två av dem lärde sig söka kunskap under 
utbildningen. En av dem menar att utbildningen varit viktig för att 
kunna hänga upp de praktiska erfarenheter på teoretisk grund. En
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menar att hon lärde sig samarbeta redan under utbildningstiden 
vilket ses som mycket betydelsefullt:

Teorin är ju väldigt viktig, den måste man ju också ha för att kunna 
hänga upp sina bedömningar, iakttagelser och allting som man gör i 
praktiken för att man ska hänga upp det på någonting /.../ men när man 
sätter igång och jobbar praktiskt, det är ju de grejoma man kommer 
ihåg sen, Javisst, det var ju den patienten som det var si och så med. 
(MSI, 23)

/.../ den har nog förändrat mig som person ganska mycket. Den ställde 
ju stora krav på en redan från första dan, just det här att kunna samar
beta med olika kategorier /.../ sen just att finna kunskap och hitta lös
ningar själv. (MS2, 23)

Vilka möjligheter och hinder finns för att utvecklas i 
arbetet?

Vilka möjligheter har då sjuksköterskorna att utvecklas i sitt arbe
te? Det finns här skillnader mellan avdelningar. Sjuksköterskor 
som arbetar vid avdelning 8 menar att de utvecklats genom att av
delningen drastiskt har förändrat inriktning. Detta har lett till 
många olika typer av projekt, orienterade mot både utbildning och 
arbete, projekt som de självständigt planerat. Det finns vid avdel
ningen ett stort projekt som handlar om män och kvinnor i vården, 
de har bildat en omvårdnads- och en rehabiliteringsgrupp som dis
kuterar utveckling av dessa två områden. Omställningen har också 
inneburit att de har testat olika metoder i arbetet. Samtliga sjuk
sköterskor menar att de utvecklas kontinuerligt i kontakten med 
patienten och genom att hela tiden fråga och söka svar på problem 
som uppstår i vardagen. De menar också att de hela tiden måste 
följa med i den utveckling som sker inom verksamheten och aktivt 
delta i diskussioner för att utvecklas. En av dem menar att det är 
utvecklande att lära upp nya sjuksköterskor. Det som begränsar 
möjligheterna till att utvecklas är främst tiden. Det är svårt att få tid 
både till att hitta svar på problem och att delta i utbildning. De 
anser också att det är svårt att hitta sätt att organisera för utbildning 
och arbete som gör att man kan ta sig tid. Följande citat kan 
exemplifiera sjuksköterskornas syn på utveckling i arbetet:
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Det har jag stora möjligheter till, speciellt på den här avdelningen /.../ 
vi harju haft många olika projekt här, bl. a det här KOM om män och 
kvinnor i vården och vi har ju en omvårdnadsgrupp som tittar på det 
här med dokumentation utav omvårdnad och nya administrationssätt 
och datajoumaler /.../vi har en rehabiliteringsgrupp som tittar på själva 
rehabiliteringen/.../ stroke /.../ vad ska vi arbeta efter och vilken passar 
för oss efter den personalbemanning vi är. (MS2, 21a)

/.../ man utvecklas ju hela tiden och vi också ska lära saker så att vi 
kan lära ut saker då både till personal och patienter/.../ Man snappar 
upp lite här och lite där och läkarna förklarar något /.../ det kan ju vara 
så här att man har en patient som ligger inne för en utredning av något 
slag och då gäller det att hänga med då vad vi gör med den här pati
enten och att läkaren föreslår att nu ska vi göra så här att man ifråga
sätter själv, i vilka tankebanor har du tänkt, varför ska vi göra det här?
Det är jätteviktigt att få reda på det/.../ Det gäller att man är på hugget 
själv/.../ och att vi talar om för våra läkare och vår avdelningsförestån- 
dare vad vi är intresserade av så att man kan se vilka möjligheter som 
finns. (MS3, 21a)

Samtliga sjuksköterskor har också deltagit i olika utbildningssats
ningar. Det gäller främst föreläsningar kring olika sjukdomsgrupper 
vid avdelning 5. Vid avdelning 8 deltar de i olika typer av projekt 
som nämndes ovan. De har deltagit i föreläsningar om olika typer 
av sjukdomar, både hållna av läkare och av patienter. De har också 
deltagit i utbildning kopplad till sin yrkesroll i förändring, stress- 
och krishantering, samt omvårdnad i slutskede. En av dem har 
också gått utbildning relaterat mot avdelningsföreståndaruppgifter.

Vilken betydelse har då utbildningarna haft? Sjuksköterskorna 
menar att de fått en bättre förståelse i arbetet och bättre självförtro
ende. Vissa utbildningar har lett till en uppfräschning av sådant 
man tidigare läst, andra till nya infallsvinklar på olika problem. 
Vad gäller utbildning kopplat till den egna yrkesrollen och chefs
utbildningar handlar det om att man själv stärkt sin roll vilket upp
levs viktigt:

Man får ju en bredare kunskap, man klarar av sitt jobb bättre och man 
kan mera. Man ska bara klara det här alltså, men det är ju en tillfreds
ställelse för sig själv att veta att det här kan jag och det är ju personal 
som jag jobbar med måste ju känna att jag klarar av saker och även 
kan lära dem. (MS3, 24c)
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/.../ en uppfräschning av ens tidigare kunskaper och lite nya rön /.../ vi 
harju ordnat de här dagarna själva, haft föreläsare som doktorn som vi 
känner sedan förut och plockat folk som är mer specialiserade och 
folk från patientföreningar/.../ det blir ju en annan infallsvinkel /.../ 
första linje chefsutbildning eller vad man säger det har ju stärkt när 
man har fungerat som chef /.../ och de kunskaperna har jag ju fortfa
rande. (MSI, 24c)

9.2.3 Undersköterskornas och sjukvårdsbiträdenas 
lärstrategier

Flertalet intervjuade undersköterskor och sjukvårdsbiträden har ar
betat länge, dvs. mellan 6,5 och 18 år inom sjukvården och på la
sarettet. Två av dem har erfarenhet från arbeten utanför vården. De 
andra har arbetat inom hälso- och sjukvården hela tiden. De inter
vjuade undersköterskorna har tidigare arbetat som sjukvårdsbiträ
den. En har arbetat i ett år och en i tre år som sjukvårdsbiträde in
nan de utbildade sig till undersköterskor.

Hur har undersköterskor och sjukvårdsbiträden lärt 
sig sitt arbete?

Undersköterskorna och sjukvårdsbiträdena menar att praktiken va
rit mest betydelsefull för att lära sig arbetet. Sjukvårdsbiträdena 
menar att de lika gärna kunnat klara sig utan den grundutbildning 
som de fått. Undersköterskorna däremot tillmäter utbildningen en 
större betydelse. Hur har de då lärt sig praktiskt? 1 det praktiska 
arbetet har det varit viktigt att se på andra, att fråga andra och att 
pröva själv. En av dem betonar vikten av egen erfarenhet. Genom 
att ha haft hem och barn, har hon lärt sig hur man tar hand om pati
enter. Två nämner att de ibland har läst sig till vissa saker, men att 
det praktiska alltid tagit överhanden. Följande citat kan exemplifi
era synen på hur de lärt sig sitt arbete:

Ja, det är väl att jag har haft bra arbetskamrater/.../ man känner ju 
många i personalen och många patienter. (MU2, 22)

/.../ omläggningar och vissa saker måste man nog ha när man går un- 
dersköterskeutbildningen/.../ om man tagit prover som man kanske 
inte vet varför tar man de då och varför gör man det/.../ mycket är ju 
liksom att fa läsa teori. (MU1, 23)
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Jag tror inte det var på sjukvårdsbiträdesutbildningen. Jag tror att det 
var livserfarenhet/.../ Att en har haft hem och barn/.../ Det är ju natur
liga saker det här va. Det är inga konstigheter att liksom hjälpa folk 
och tvätta sig, klä sig och äta så det är sånt som en har /.../Ärligt sagt, 
så tror jag att jag mest har kunnat gått in och gjort det här utan de här 
20 veckorna /.../Det hade jag inte så stor nytta av. (MSJB4, 22-23)

Vilka möjligheter och hinder finns för att utvecklas i 
arbetet?

Vilka möjligheter att utvecklas i arbetet upplever undersköterskor 
och sjukvårdsbiträden? Det finns skillnader mellan intervjuperso
nernas svar på denna fråga. Två av sjukvårdsbiträdena menar att 
möjligheterna är relativt små, resten tycker att möjligheterna är rätt 
så stora. En av dem menar att det traditionellt varit dåligt med så
dana satsningar. Satsningarna på utveckling har skett de senaste 
åren, men nu talas det ånyo om att dra ner på dessa aktiviteter. 
Klart är att samtliga intervjuade har haft möjlighet att delta i olika 
typer av föreläsningar och möten. Ett av sjukvårdsbiträdena menar 
att hon inte vill lära sig mera, framförallt vill hon inte sätta sig i 
skolbänken igen, även om möjligheter att utbilda sig till underskö
terska finns.

Ett annat sjukvårdsbiträde har totalt motsatt uppfattning. 
Genom att hon sökt och kommit med på kursen till undersköterska 
har hon ändrat hela sin inställning till sitt arbete, börjat fråga läkare 
och sjuksköterskor om saker på ronden och rapporten, tittat på 
undersköterskan när hon tar prover och frågat sig fram. Underskö
terskorna anser att både föreläsningar och det dagliga arbetet ger 
möjligheter att utvecklas. En av dem betonar vikten av att läkare 
och sjuksköterskor delar med sig och visar undersköterskorna. Den 
andra undersköterskan menar att hon är för gammal för utbildning, 
men att hon lär sig mycket genom det nya parvårdssystemet där 
man arbetar närmare sjuksköterskorna:

De är väl inte så stora, små, som det är nu så tycker jag att de är små.
Man kan väl se på typ när en undersköterska tar ett prov eller så. Man 
kan väl se på och lära sig att ta EKG men annars så /.../ Det finns inga 
hinder liksom. Jag har ju kunnat sökt då och gått den här kursen om 
jag hade velat/.../ jag känner inte för att sätta mig på skolbänken nu 
/.../jag är gammal liksom. (MSJB4,21 a-b)

-205 -



Det har en ju rätt så mycket möjligheter om en vill. Det är det här med 
viljan vet du och tid. Ibland blir det så himla mycket så en har inte tid 
att kanske vara med på allting /.../Det är klart för mig nu så lär jag mig 
nästan varje dag. för nu är jag lite mer nyfiken mot vad jag var förut.
Det är för att jag ska gå på den där /.../ annars hade det bara varit ja, 
det gäller inte mig, vet du, jag hade inte varit motiverad då. När man 
nu för att man fick ju den här chansen att gå det här /.../ för att bli 
uska/.../jag harju en kompis som jag jobbar väldigt mycket med. Sen 
kan jag fråga doktorn om han är inne hos någon patient för de har ju 
så mycket latinska ord och allt en begriper ju inte hälften utav det så 
en får fråga och likaså på rapporten /.../ då tjatar jag rätt mycket och 
frågar för då vet jag det. (MSJB3, 21a)

Ja, de har ju föreläsningar som man får gå på så att det är ju väldigt 
bra om man säger, men vissa saker som man vill ha mer far man kan
ske gå kvällskurser och sånt /.../ ibland när man går ronden så vissa 
läkare förklarar ju skärmar och EKG och visar och patient om man ser 
några symtom på någon sjukdom, liksom visar typ, det lär man sig 
väldigt bra på/.../ och ibland när man sitter med och fikar och läkaren 
förklarar och pratar om något/.../ en del sköterskor är väldigt duktiga 
med och kan läsa och visa. (MU1,21a)

Ja, det tycker jag ju att jag gör och jag tror det inom parvården också 
att i och med att man jobbar med sköterskan att man kan /.../ man hin
ner ju inte eller det hinns inte med. (MU2,21a-b)

Samtliga sjukvårdsbiträden har deltagit i en kompetenshöjande kurs 
som både innehåller föreläsningar och studiebesök. Några av dem 
har också deltagit i andra föreläsningar. Undersköterskorna har 
främst deltagit i information om läkemedel. Vad har då utbildning
arna lett till? Undersköterskorna tycker att de förstår sitt arbete 
bättre då de fått bättre kunskap om mediciner och sjukdomar. Sjuk
vårdsbiträdena menar att de lärt sig mycket av studiebesöken efter
som de menar att de har svårt att sitta still och lyssna. De upplever 
att de förstår bättre och därför bättre kan förklara för patienten i 
efterhand. De kan också bättre förutse biverkningar av mediciner 
än vad de tidigare kunde.
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9.2.4 Sammanfattande kommentarer
I detta avsnitt har olika personalgruppers föreställningar om lärstra
tegier beskrivits. Trots att gränsen är flytande mellan att lära sig ar
betet och att utvecklas i arbetet har en sådan distinktion gjorts.

Det finns stora likheter mellan de intervjuade aktörerna vad 
gäller hur de lärt sig sitt arbete. Här har grundutbildning, praktiskt 
arbete och kolleger stor betydelse. Sjukvårdsbiträdena menar dock 
att grundutbildningen inte haft någon större betydelse. Läkarna 
beskriver sina lärstrategier i termer av erfarenhetsmönster. Till en 
början är det praktiska arbetet viktigt tillsammans med kolleger. 
Därefter utvecklar de olika individuella synsätt på vad som är 
viktigt för att utvecklas som läkare. Sjuksköterskorna beskriver hur 
de lärt sig sitt arbete på olika sätt beroende på vilken karriärväg de 
tagit in i yrket. Vissa menar att samspelet med andra sjuksköterskor 
och läkare har haft betydelse, andra att även sjukvårdsbiträden och 
undersköterskor varit viktiga för att lära sig arbetet. Undersköter
skor och sjukvårdsbiträden betonar främst det praktiska arbetet, där 
andra undersköterskor och sjukvårdsbiträden, sjuksköterskor och 
patienter har haft betydelse.

Vad är det då som driver utveckling och vilka möjligheter upp
lever olika aktörer att utvecklas i arbetet. Läkargruppen ser sig 
själva som utvecklare av verksamheten och har olika individuella 
strategier för att utveckla sig själva och nå detta. En av läkarna 
betonar vikten av att använda patientfall i självstudiearbetet. En 
annan betonar deltagande i konferenser och den tredje vikten av att 
praktisera på andra sjuhus. Sjuksköterskorna diskuterar sin utveck
ling utifrån förändringar i verksamheten och förändringar i deras 
egna karriärmöjligheter. Att verksamheten har förändrat karaktär 
ses som en drivkraft för utveckling. Denna förändring har setts som 
utgångspunkt för planering och genomförande av utvecklingspro
jekt och utbildningssatsningar. En av sjuksköterskorna har vika
rierat som avdelningsföreståndare vilket har blivit en drivkraft för 
att utvecklas och delta i olika typer av administrativ utbildning. En 
tredje drivkraft kommer istället inifrån verksamheten. Att det dag
liga arbetet i sig genererar problem som de måste söka svar på och 
hantera gör att de ofta går ihop och löser problem tillsammans.
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Undersköterskorna menar att både utbildningssatsningar och prak
tiskt arbete är viktigt för att utvecklas. Undersköterskorna ser också 
t ex deltagande i ronden som betydelsefullt för att utvecklas i ar
betet. Dessutom betonas parvårdsarbetet som ett incitament för att 
lära av sjuksköterskorna på avdelning 5. Bland sjukvårdsbiträdena 
varierar synen på utveckling. Många har arbetat länge och tycker 
att det först är på senare år som de fått möjligheter att delta i utbild
ning. Samtliga sjukvårdsbiträden har också deltagit i en kompetens- 
höjande kurs i sjukhusets regi. Att en konvertering av sjukvårdsbi
träden till undersköterskor ska påbörjas har bidragit till att ett sjuk
vårdsbiträde har börjat fråga om och studera undersköterskor inför 
sin kommande befattning. Samtidigt befarar andra sjukvårdsbiträ
den att konverteringen inte kommer att leda till någon förändring 
av arbetet. Det finns också sjukvårdsbiträden som menar att kon
verteringen något nödvändigt ont för att få behålla arbetet.

9.3 Anestesikiiniken
Utifrån intervjuerna med aktörerna vid anestesikiiniken beskrivs i 
detta avsnitt olika personalgruppers syn på hur de lärt sig sitt arbete 
samt hur de upplever sina möjligheter att utvecklas i arbetet. En 
jämförelse mellan de olika grupperna vid medicinkliniken görs i 
avsnitt 9.3.4.

9.3.1 Läkarnas lärstrategier
De intervjuade läkarna vid anestesikiiniken har olika lång erfaren
het i yrket. Samtliga har genomgått specialistutbildning inom anes
tesiologi. En av dem har endast varit färdig i ett år med sin specia
listutbildning. Dc övriga har arbetat som specialister betydligt läng
re, dvs. 16 respektive 21 år. Dessa båda har också disputerat inom 
anestesiologi. En av läkarna har arbetat som sjuksköterska vid kli
niken i sju år före läkarutbildningen. En av dem har arbetat som 
narkosläkare på ett annat sjukhus i 13 år.

Hur har läkarna lärt sig sitt arbete?

Läkarna diskuterar integration av teori och praktik som en viktig 
aspekt av att lära sig arbetet vid kliniken. Teoretiskt ses grundut
bildningen som viktig. Teorin tjänstgör både som grund för att
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hänga upp det praktiska arbetet, och som betydelsefull för att förstå 
orsaker till och konsekvenser av den behandling som utförs. Kun
skaperna från grundutbildningen blir dock snabbt inaktuella till 
följd av den omfattande utveckling som sker inom området. Dess
utom anser läkarna att erfarenheten i arbetet med tiden alltmer tar 
överhanden. Följande citat kan exemplifiera läkarnas syn på grund
utbildningen:

Den är ju liksom a och o det är grunden jag står på. Man skulle säkert 
kunna lära sig mitt arbete eller vårt arbete /.../ genom att utföra hand
greppen /.../ men då kan man inte förutse eller ta hand om konsekven
serna de gånger det inte går bra. (AL2,23)

/.../ med åren så blir det ju så att grundutbildningen ligger så långt till
baka i tiden så att den blir ju mindre och mindre en plattform och det 
beror ju dels på att utvecklingen går framåt. (ALI, 23)

Det praktiska arbetet inom kliniken menar läkarna att de lärt sig 
genom att fråga äldre kolleger, läsa själva och att pröva sig fram i 
det direkta patientarbetet. Läkarna tar också upp att de till en början 
söker få en idé om vad en läkare är för något. I denna process är 
äldre kolleger källan till deras iakttagelser och slutsatser:

Man måste ju ha någon slags när man börjar att arbeta som ger en 
idéer om hur man ska arbeta va och också hur en bra läkare ska vara 
och också rent allmänt. Sen är det ju det här praktiska, faktiska hant
verksmässiga jobbet det lär man sig ju genom att handla, trial and er
ror. (ALI, 22)

Ofta är det ju så att man pratar med någon äldre som visar ett par 
gånger och förklarar lite grann och sen går man hem och läser om det 
och sen försöker man själv. (AL2, 22)

Den viktigaste anestesiologiska utbildningen den får man nog på gol
vet i direkt patientarbete, patientvårdande arbete /.../ inte direkt sitta 
vid en bok och läsa /.../ Det är liksom både ensam och med kolleger i 
direkt patientvårdande verksamhet. Det är nog det man lär sig mest på.
( AL3, 22)

- 209 -



Vilka möjligheter och hinder finns för att utvecklas i 
arbetet?

Det finns vissa skillnader i läkarnas beskrivningar om vad som är 
viktigt för att utvecklas som läkare i arbetet. Denna skillnad tycks 
bero på hur lång erfarenhet de har. Den minst erfarna läkaren näm
ner att patientvolymen är viktig för att utvecklas. Han nämner 
också att det är lärorikt att delta i utveckling av föreskrifter för hur 
olika tillstånd ska handläggas. Sådant arbete kräver både självstu
dier och diskussion med kolleger. De mer erfarna läkarna menar att 
det är rätt sällan som patienten ger upphov till reflektion som är ut
vecklande. En av dem nämner istället att det är viktigt att få tid till 
självstudier och delta konferenser, medan den andra nämner att få 
bredda arbetet och vikariera inom ett närliggande område för att ut
veckla sin kompetens:

/.../ man har mer och mer personalgrupper som tar hand om olika om
råden inom våran disciplin så att man i små grupper försöker vidareut
veckla både metodbeskrivningar och om man kan hitta på andra för
bättrande åtgärder inom klinikens ram /.../ En patient kan berätta något 
om sina erfarenheter som man kan lära sig något nytt på och patienten 
kanske har varit med om något som man kan lägga på minnet och alla 
patienter är olika så, men det är inte så att man lär sig något nytt varje 
dag, men det är ju alltid en erfarenhet att hela tiden ha en viss volym 
på det man jobbar med. (AL3, 21 a)

/.../ om det är lite lugnare så märker man ju det då brukar doktorerna 
ofta dra sig tillbaks till sina böcker, sätta sig och läsa, men någon av
satt tid finns det ju inte och det där varierar nog väldigt mycket märker 
man. (AL2, 21a)

Jag gör ju ingenting i mitt arbete som jag inte har gjort de senaste tio 
åren. /.../ jag har tänkt på att jag skulle få jobba på Thorax anestesin 
och få lära mig ett nytt område/.../ men det ser jag ingen möjlighet till 
just nu. (ALI, 20a)

Läkarna att tiden inte räcker till för att lära nytt och förkovra sig 
utanför det dagliga arbetet. Mycket av deras utvecklingsaktiviteter 
sker därmed på fritiden. På arbetstid är bemanningen ett hinder för 
dem att kunna komma ifrån. Dessutom menar de att den ojämna ar
betsbelastning som kännetecknar verksamheten gör att vissa enk
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lare än andra kan komma ifrån. Det har också, enligt läkarna, blivit 
svårare att delta i konferenser och utbildningsverksamhet. Detta 
dels till följd av besparingar dels till följd av arbetsbelastning:

Det är ju att dagen är full va, man kommer hit på morgonen och går 
hem på kvällen och däremellan har man att göra, man kommer inte 
iväg, man hinner helt enkelt inte, dagen är full /.../ Man skulle behöver 
kartlägga behoven /.../ Annars så blir ju lätt jobbet på en sådan här stor 
arbetsplats. Det blir lite huggsexa va. Den som skriker mest far mest.
De som armbågar sig fram får komma iväg lite oftare/.../ (ALI ,21b)

/.../ man kan ju göra hur mycket som helst och hur lite som helst det är 
upp till vad man själv vill och hur mycket tid man vill lägga ner, som 
det är nu är det ju mycket som läggs på ens fritid. (AL3, 21a-b)

Två av de intervjuade läkarna har deltagit i konferenser. Vad är det 
då som sådana aktiviteter leder till? Ingen av dem menar att konfe
renser leder till nya kunskaper som kan omsättas i verksamheten di
rekt. Antingen blir konferenserna en bekräftelse på det sätt som 
man redan arbetar, eller tjänstgör de som idésprutor för framtiden. 
En viktig del i konferenser är dock att möta anestesiologikolleger 
från andra sjukhus.

9.3.2 Sjuksköterskornas lärstrategier
De intervjuade sjuksköterskorna har alla vidareutbildning inom in
tensivvård. En av dem har dessutom vidareutbildning inom aneste
si. Av de intervjuade sjuksköterskorna har två arbetat som sjukskö
terskor i över tio år, medan en endast arbetat i två år. Samtliga har 
erfarenheter av att arbeta som undersköterska. En av de mer erfarna 
har varit på kliniken hela tiden medan en arbetat på kliniken i fem 
år.

Hur har sjuksköterskorna lärt sig sitt arbete?

Sjuksköterskorna ser grundutbildningen som mycket betydelsefull. 
Främst är det vidareutbildningen som anses viktig. De intervjuade 
menar att det är nödvändigt att ha vidareutbildning för att arbeta 
med intensivvård. En av dem har erfarenhet av att arbeta utan vi
dareutbildning, och menar att det är svårt. Följande citat kan ex
emplifiera sjuksköterskornas uppfattning:
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Utbildningen är väldigt viktig/.../Man ska inte arbeta på IVA om man 
inte är vidareutbildad. (AS3, 22-23)

/.../sen var det väl tyvärr att jag började jobba på intensiven direkt när 
jag var klar. Jag hade ju egentligen inte den vidareutbildningen för att 
få jobba här egentligen då/.../ den tog jag sen och det var tufft. Det re
kommenderar jag inte. (AS2, 16b)

I lur har då sjuksköterskorna på intensiven lärt sig sitt arbete? En av 
dem nämner vikten av att få handledning både under utbildning och 
i introduktion till arbetet. En av sjuksköterskorna beskriver sitt 
lärande som en stegvis process där hon till en början lärde sig att 
blanda rätt och injicera rätt. I nästa steg gick detta på rutin och hon 
fick istället perspektiv på såväl patienter som på världen omkring. 
En annan sjuksköterska beskriver sig själv som ”nollställd'’ i en 
”kaotisk värld”. Sjuksköterskorna beskriver också svårigheten att 
lära sig ta hand om anhöriga. Trots lång erfarenhet betonar sjukskö
terskorna att de aldrig tillfullo kan lära sig detta:

När man är sjuksköterska så är man så väldigt smal därför att då är det 
viktigast att blanda rätt och ge injektioner. När man har jobbat i tio år 
nästan så gör man det med vänsterhanden och sen ser man patienterna 
och det som är kring patienterna på ett helt annat sätt och man ser per
sonalen omkring sig. Ju längre man arbetar desto mer blir det här tek
niska sakerna, de kommer i andra hand och därför så nu jobbar man på 
ett annat sätt. (AS1, 22)

Då var jag helt nollställd, kände jag då. Då hade jag gått som under
sköterska och då hade man ju inte den kompetensen som en syrra hade 
när man kom ut. Så jag var ingenting först, jag skulle göra allt, tyckte 
jag. Jag skulle vara en bra sjuksköterska, jag skulle kunna all appara
tur och alla läkemedel och blandning och allt, så det var ju kaos, måste 
jag erkänna, men först måste du lära dig vad din arbetsuppgift är, att 
jag kan delegera till undersköterska. (AS2, 16a)

Vilka möjligheter och hinder finns för att utvecklas i 
arbetet?

Vad är det då som är betydelsefullt för att utvecklas i arbetet efter 
flera års erfarenhet? En av de mer erfarna sjuksköterskorna menar 
att man efter ett antal år har varit med om så många olika situatio-
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ner som man hänger upp sitt arbete på. Därmed är det svårare att 
fortsätta utvecklas som sjuksköterska i det dagliga arbetet. Den 
sjuksköterska som har minst erfarenhet menar att det inte går en 
dag utan att det sker något nytt som man har nytta av i det direkta 
patientarbetet. Samtliga sjuksköterskor nämner att kontakter med 
kolleger och läkare är viktig för deras lärande. Dessutom nämns 
värdet av att det finns en instruktionssköterska som pejlar behov 
och arrangerar olika typer av utbildningssatsningar. Dessutom me
nar en av dem att det finns stora möjligheter att själv ta initiativ till 
utveckling i form av diskussion om arbetsmetoder och dylikt. Att 
undervisa andra ses också som ett sätt att utveckla sig själv i ar
betet:

/.../sen är det ju sä att när man har jobbat en massa är så har man ju 
sett väldigt mycket, varit med om väldigt många situationer. Man 
glömmer ju inte alltid vissa situationer. (AS1, 23)

Ja, här har vi ju bra, vi harju instruktionssköterska här som /.../ går ut 
och frågar oss mycket vad vi vill lära oss, så vi har var tredje fredag så 
har vi lektion eller undervisning. Även så har vi studiedagar som in
nebär att vi har en hel dag där vi har föreläsare och det är sagt att vi 
ska ha två eller tre per termin. (AS2, 21a)

Möjligheterna till utbildning minskar dock enligt de intervjuade. 
Detta till följd av ekonomiska neddragningar och ökad arbetsbelast
ning. Att arbeta heltid i en pressad verksamhet tycks ta udden av 
initiativkraften på sikt. Följande citat kan exemplifiera detta:

Ekonomin /.../ om jag vill gå kurser och sådana grejor så kan det 
hindra. Att kliniken inte har råd att betala. (AS2, 20b)

Det är att man arbetar heltid. Då tar det ganska mycket tid av ens liv.
Man orkar inte /.../ vi skulle väl behöva se över våran dagliga funktion 
vad som finns och vad som ska göras i vissa situationer, göra nya PM 
som ska skrivas under och ska göra en ny arbetsordning /.../ Det skulle 
underlätta. (AS1.20b)

Samtliga intervjuade sjuksköterskor har deltagit i föreläsningar i 
avdelningens regi och ser också dessa som viktiga för att lära sig 
nya saker. En sjuksköterska menar att man också vid sidan om ut
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bildning har prövat att arbeta i grupper kring olika typer av prob
lem och söka kunskap och fördjupning utifrån dessa. Denna form 
visade sig vara svår att genomföra, vilket ledde till att man återgick 
till ”traditionella” utbildningssatsningar. Orsaken till dessa svårig
heter beskriver sjuksköterskorna utifrån att grupperna fick på för
hand givna uppgifter som ansågs för breda för att man skulle kunna 
fördjupa sig i dem. Dessutom menar man att många var ovana vid 
att läsa och söka kunskap själva. Slutligen menar sjuksköterskorna 
att det fanns samarbetsproblem i grupperna. En av de intervjuade 
menar att man borde få träna sådana former mera vilket på sikt 
skulle kunna ge resultat även för arbetet:

Vi har haft under de två senaste åren inlagd studiedag var sjätte vecka 
på schemat där vi har haft olika föreläsare, vi har tittat på projekt eller 
olika saker. Nu är det inte så ofta utan vi har haft smärtföreläsning 
varje fredag, lunchföreläsningar /.../ Man far ju lära sig det senaste då 
inom smärta/.../ Det är en kunskapsutveckling. (AS1, 24a-c)

Studiedagar har ju varit schemalagt /.../ Med tanke på att jag inte har 
jobbat här mer än i två år heller va så att för mig var detta ett helt nytt 
sätt att jobba och ha de här studiedagarna och då var det meningen att 
vi skulle hitta vår kunskap själva. Vi fick alltså ett ämne som vi skulle 
jobba djupare på, men som tyvärr när allting var klart, så rann det ut i 
sanden, eftersom många tyckte att det var jobbigt, att det var vissa 
som bara ledde i grupperna så därför har vi tagit över det här att vi ska 
ha föreläsare som kommer istället /.../ det var nog för stora ämnen det 
var för mycket, man fick lägga ner mycket tid på sin fritid för att 
hinna med den här arbetsuppgiften /.../ Många är ju inte vana att läsa, 
att hitta sin kunskap själva då /.../jag kom i en bra grupp så för mig 
var det jättepositivt /.../ på det sättet lärde vi känna personalen /.../ sen 
skulle det här fortsätta sen så hade jag nog sett det annorlunda. (AS2, 
24a-c)

9.3.3 Undersköterskornas lärstrategier
Av de intervjuade undersköterskorna har en arbetat i sjukvården i 
tio år varav åtta år vid kliniken, en har arbetat i fem år som under
sköterska, varav fyra år vid kliniken. Den tredje har arbetat i cirka 
fem år som undersköterska vid kliniken. Två av dem har således er
farenhet av andra verksamheter inom hälso- och sjukvården. Större 
delen av sin erfarenhet har de från arbetet vid kliniken.
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Hur har undersköterskorna lärt sig sitt arbete?

Undersköterskornas syn på sitt lärande kretsar mycket kring den 
sociala praktik som de är en del av. De menar framförallt att de lärt 
sig sitt arbete genom att gå bredvid någon och genom att fråga sig 
fram. Grundutbildningen har dock gett praktisk och teknisk kun
skap som de behöver. När det gäller kunskaper om intensivvård tas 
denna knappt alls upp i grundutbildningen. Följande citat kan ex
emplifiera undersköterskornas syn på hur de har lärt sig sitt arbete:

Intensivvård är ju så speciell, det går man inte igenom så mycket på 
vårdlinjen. Det var tio minuter. Mest betydelse har det man går här 
bredvid, men givetvis måste man ha den i botten, det praktiska bland 
annat /.../ Det är mycket praktiska saker och gå igenom på utbild
ningen, sätta katetrar och sådana här grejor. (AU1, 23)

Vi fick ju gå jämte tio arbetstillfällen, så fick man känna efter om man 
tyckte att man klarade av det. Sen gäller det att våga fråga. Ju mer 
man frågar desto mer lär man sig. (AU2, 22)

Vilka möjligheter och hinder finns för att utvecklas i 
arbetet?

Mer erfarna undersköterskor, sjuksköterskor och läkare ses som be
tydelsefulla för att utvecklas i arbetet. Det är till alla dessa grupper 
som man ställer frågor och det är därför viktigt att det finns ett kli
mat där man vågar fråga. Detta menar undersköterskorna är bra på 
kliniken, men det varierar också beroende på vilken sjuksköterska 
man arbetar med. En drivkraft för utveckling upplevs vara ny me- 
dicinsk-teknologisk apparatur. Att få instruktioner och pröva ny 
teknik ses som ett sätt att utvecklas. Slutligen nämns också att man 
utvecklas genom att arbeta på olika ställen i vården:

Möjligheterna från klinikens sida är inte så stora, utan det är mest en 
själv som far fråga och där för man ju alltid svar i och för sig, men sen 
kan vi gå samman några stycken och diskutera en sak och sen fråga 
föreståndaren /.../ gör man inget åt det händer inget. (AU1, 20c)

/.../ när vi fick nya apparater här. Då fick vi en hel dag med bara den 
apparaturen liksom allting pressat in i skallen och då fattade man ing
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enting va. Dâ lärde man ju sig själv på att knappa själv /.../ Ju mer 
man lär sig själv och har viljan att lära ju mer lär man sig. (AU3, 22)

/.../ man är hemmablind när man går på ett och samma ställe. Det är 
skillnad om man hoppar runt /.../ Om man går runt på olika avdel
ningar då suger man åt sig mer kunskap på ett annat sätt /.../ om man 
går på ett och samma ställe. Då tycker man att det här kan jag ju fast 
man inte är hundraprocentig. (AU2, 20b)

Att utvecklas i arbetet ses som stimulerande. Undersköterskorna 
menar att det alltid är roligt att lära sig nya saker. Detta främst i ut- 
bildningsform. Även om en stor del av utbildningen behandlar så
dant som undersköterskorna inte arbetar med, upplever de att de 
bättre förstår vad som händer med patienten. Deltagande i utbild
ning bidrar också till en bättre kontakt med sjuksköterskor. Detta 
upplevs ha betydelse för deras möjligheter att med tillstånd av sjuk
sköterskor att utföra och lära nya saker i det dagliga arbetet. Det 
som påverkar lärande enligt undersköterskorna är också den egna 
viljan, vill man inte kan man inte ta vara på de erbjudanden som 
finns och heller inte fråga så att man får veta något. En av under
sköterskorna menar att det finns en skillnad mellan de som arbetat 
länge och kort tid ifråga om vilja. De som är yngre vill lära mera än 
de som är äldre menar hon:

Vi hade ju studiedagar på vårat schema, de togs ju bort /.../ Till en bör
jan fick vi ta ett ämne själv och ta reda på saker och ting, men sista 
gångerna så var det mer genomgångar av apparaturen och läkare kom 
och berättade om sjukdomar /.../ Det var ju för att vi skulle komma 
närmare varandra sjuksköterskor och undersköterskor och dels lära oss 
saker, kanske förbättra saker och ting, rutiner och sånt på avdelningen 
hur man jobbar tillsammans /.../ Den största nyttan var när dom änd
rade så att det blev ledande studiedag, att det var någon som höll i stu
diedagarna. Innan så var det vi själva som fick hitta på ett ämne. Det 
var också positivt, men det berodde på i vilken grupp man kom. (AU2, 
24a-c)

Vilja, kort och koncist. Det är ju så att ju mer man vill lära sig och ju 
mer man vill kunna dels så går det ju lättare och dels blir det ju så att 
man kan mer /.../ Så finns det ju de här typ äldre i garnet då som 
tycker att det räcker /.../ Man måste ju känna att man hela tiden fär sig 
något nytt, tycker jag. Det är inte alla som tycker så. Det finns de som
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tycker att jag klarar mig med det jag har, men det är mest de här äldre 
då va som har jobbat här i 25-30 år som inte vill ändra på regler och 
rutiner och sådant där utan tycker att det är så bra ändå. Sådana som 
inte ser till det bästa. ( AU3, 22, 24c)

9.3.4 Sammanfattande kommentarer
De intervjuade vid anestesikliniken kan sägas uppvisa ett visst ut
vecklingsmönster vad gäller lärstrategier. Grundutbildningen ses 
som ytterst viktig för läkare och sjuksköterskor. Framförallt beto
nar sköterskorna vidareutbildningen inom intensivvård. Underskö
terskorna menar att deras grundutbildning egentligen inte behandlat 
intensivvård särskilt mycket och att praktiken därför varit viktigare.

Till en början tycks det praktiska arbetet vara a och o för samt
liga grupper. Det är ett visst praktiskt handlag som läkare och sjuk
sköterskor måste tillskansa sig. Sjuksköterskorna nämner att de till 
en början var fullt upptagna med tekniska aspekter av arbetet men 
att de över tid har fått en större helhetssyn då det praktiska, 
tekniska arbetet har blivit rutin. Sköterskorna betonar också att de 
till en början måste hitta sin roll i arbetet och lära sig att delegera 
uppgifter på ett bra sätt. Det är också viktigt att lära sig ta hand om 
anhöriga, något som upplevs som svårt i arbetet. För undersköter
skornas del har det praktiska arbetet och att lära av varandra varit 
mycket betydelsefullt. Även sjuksköterskor och läkare ses här som 
viktiga.

De möjligheter som olika aktörer har för att utvecklas hänför 
sig till olika typer av innehåll och aspekter. Läkarna menar att det 
är viktigt att hinna läsa, få komma ut på konferenser då patienterna 
inte längre genererar nya problem i så stor utsträckning. Att under 
väg delta i formulering av föreskrifter för handläggning anses ock
så utvecklande. En av de intervjuade menar också att det är viktigt 
att få vikariera inom närliggande områden för att få tillgång till nya 
kompetensområden. Sjuksköterskorna menar, i likhet med läkarna, 
att lång erfarenhet gör det svårt att få nya impulser och utvecklas i 
patientarbetet. De betonar att det är viktigt att diskutera olika frågor 
med läkare och andra sjuksköterskor. Vidare anses utbildning på ny 
apparatur som viktig för att utvecklas.

Sjuksköterskorna tycker att det finns goda möjligheter att själva 
ta initiativ till utveckling i form av olika typer av diskussioner om
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arbetsmetoder och att de lär sig genom att själva utbilda. Den ökade 
arbetsbelastningen och deltidsarbete ses som ett hinder för att ut
vecklas samtidigt som ekonomiska neddragningar gör det svårare 
att delta i utbildning. Samtliga har dock deltagit i utbildning i av
delningens regi. För undersköterskornas del ses mer erfarna under
sköterskor, sjuksköterskor och läkare som viktiga inspiratörer. 
Undersköterskorna menar att de ofta frågar för att förstå hur olika 
saker fungerar. Denna grupp nämner också att både ny apparatur 
och att arbeta inom andra områden genererar utveckling för dem. 
Även undersköterskor har deltagit i utbildning i avdelningens regi 
och undersköterskorna menar att de även efter utbildning måste 
pröva vad de lärt sig för att det ska fungera. Undersköterskorna 
betonar den egna viljan för att utvecklas i arbetet. De som inte vill 
klarar sig säkert, men de som vill utvecklas gör det främst för att 
det är roligt och för att de då får göra mera saker i arbetet.

9.4 En jämförelse mellan yrkesgrupper och 
verksamheter

De lärstrategier som tagits upp i detta kapitel kommer i det följande 
att jämföras utifrån en kronologisk dimension, dvs. hur aktörerna 
beskrivit att de lärt sitt arbete samt hur de beskriver sina möjlighe
ter till utveckling. Det finns stora likheter mellan aktörerna när det 
gäller deras beskrivningar av hur de lärt sig sitt arbete. Detta läran
de karaktäriseras av:

• Grundutbildning.
• Observation och samspel med kolleger/arbetskamrater inom den egna 

yrkesgruppen.
• Att pröva själv i det direkta arbetet och samspela med patienter.

Det finns skillnader mellan individer vad gäller deras utbildnings- 
och erfarenhetsbakgrund. Hos läkarna finns vissa gemensamma fö
reställningar. I ett första skede har utbildningen en avgörande be
tydelse som grund för praktiken. I ett andra skede är det viktigt att 
lära genom att observera kolleger. Slutligen i ett tredje skede gäller 
det att pröva själv i det dagliga arbetet. Även diskussioner med 
kolleger anses här betydelsefullt.
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Det finns skillnader mellan sjuksköterskorna som baserar sig på 
deras tidigare yrkeserfarenheter. Det gäller både syn på grundut
bildning och pä det praktiska arbetet. Här kan tre olika karriärvägar 
urskiljas: lång sjuksköterskepraktik, lång sjukvårdspraktik och kort 
sjuksköterskepraktik. Sjuksköterskor som har arbetat länge i vården 
upplever grundutbildningen som mindre betydelsefull än de som 
arbetat kort tid. Det finns sjuksköterskor som har gått den långa vä
gen. dvs. som börjat som sjukvårdsbiträde och sedan utbildat sig vi
dare i etapper. De betonar sina egna erfarenheter av olika yrken 
som viktig. Slutligen betonar sjuksköterskor med kort praktik vik
ten av samspel med både kolleger och annan erfaren vårdpersonal.

Undersköterskor och sjukvårdsbiträdens beskrivna lärstrategier 
är starkt praktikorienterade. Undersköterskorna betonar utbildning
en i högre omfattning än sjukvårdsbiträdena. Grundutbildningen 
ger möjlighet att hänga upp det praktiska arbetet på. Den förlorar 
dock i aktualitet med åren och till följd av att erfarenheten tar över 
handen.

Hur beskriver då aktörerna sina möjligheter att utvecklas? Det 
finns tre olika typer av utvecklingsstrategier som sammanfattnings
vis kan spegla aktörernas uppfattningar:

• Utbiidningsorienterade strategier.
• Självstudiestrategier.
• Arbetsorienterade strategier.

De utbiidningsorienterade strategierna avser deltagande i planerade 
former av utbildning. Dessa kan i olika grad planeras eller påverkas 
av olika personalgrupper och uttrycker i olika grad ett aktiv respek
tive ett passivt deltagande. Projektarbeten och deltagande i plane
ring av sådana satsningar är mer aktiva, medan deltagande i före
läsningar är mer passivt. Läkargruppen ser denna typ av strategier 
som ett sätt att specialiseras eller utveckla verksamheten. De ser 
därmed sig själva som aktiva deltagare. Undersköterskor och sjuk
vårdsbiträden ger istället uttryck för motsatsen. De betonar perso
nalutbildning som något de får, inte något de tar del av. Vid aneste- 
sikliniken betonar undersköterskorna ett mer aktivt deltagande i 
projektarbeten och instruktioner där man måste vara aktiv för att 
lära apparaterna. Sjuksköterskorna anser sig ha både aktiva och

-219-



passiva utbildningsorienterade strategier. De menar dock att de lär 
sig bäst på de aktiva.

Självstudiestrategin är en central läkarstrategi som både kan 
innebära studier av patienters journaler i enlighet med en intuitiv 
strategi och studier av nya rön, forskningsrapporter etc. i enlighet 
med en specialiseringsstrategi (se avsnitt 9.2.1). De praktikorien- 
terade strategierna är av tre olika slag, interaktion med andra grup
per, arbetsbreddning samt praktisering. För sjukvårdsbiträden blir 
undersköterskor, sjuksköterskor och läkare viktiga, för undersköter
skor blir läkare och sjuksköterskor viktiga eftersom de kan dela 
med sig av sina kunskaper och färdigheter, för sjuksköterskorna 
blir läkarna viktiga för fortsatt förkovran. Läkargruppen ser, slut
ligen, kolleger inom andra verksamheter som viktiga för att utveck
las. Arbetsbreddning kan delvis sägas höra samman med det före
gående. Här avses att arbetet organiseras på ett sådant sätt att ak
törerna får nya arbetsuppgifter. Detta avser främst sjuksköterskor 
och undersköterskor. Slutligen avses också praktisering på andra 
avdelningar eller kliniker.

Sammanfattningsvis kan läkarna sägas ha likartade erfarenheter 
av hur de lärt sig sitt arbete. Däremot diskuterar de sin egen utveck
ling efter individuella behov och har utvecklat egna strategier för 
lärande. Det tycks därmed som om läkarnas lärstrategier blir allt
mer individuella. Sjuksköterskor och undersköterskor har både 
olika erfarenheter och olika synsätt på sitt lärande. Däremot tycks 
de anamma kollektiva strategier för utveckling. Kanske kan detta 
också bero på att de deltar i de satsningar som görs inom verksam
heterna som av naturen är kollektiva.
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10. Yrkesidentiteter - En analys 
på tre nivåer

De resultatet som redovisats ovan kommer i detta kapitel att 
analyseras på tre olika nivåer, en yrkesrelaterad, en verksamhetsre- 
laterad och en individrelaterad nivå. Denna analysstrategi får också 
stöd av de redovisade resultaten. Ett grundantagande i denna av
handling är att yrkesidentiteter lärs, dvs. formas, upprätthållas och 
utvecklas på och genom samspel mellan dessa nivåer. I Figur 10:1. 
görs ett försök att skissera detta samspel närmare.

Yrkesrelaterad nivä

Verksamhetsrelaterad nivå

Individrelaterad nivå

Figur 10:1. En sammanfattande analysmodell över hur yrkesidentiteter lärs i 
samspel mellan tre nivåer.
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Hur ska då ovanstående modell förstås? Grundtanken är som 
nämnts tidigare att yrkesidentiteter kan karaktäriseras på de tre 
nivåerna. På den yrkesrelaterade nivån antas det finnas karaktärs
drag som är gemensamma för läkare, sjuksköterskor respektive 
undersköterskor. På den verksamhetsrelaterade nivån antas det 
framkomma kännetecken som kan relateras till de olika vårdenheter 
som personalgrupperna arbetar inom. Här finns således skillnader 
som har med verksamhetens innehåll och organisering att göra. På 
den individrelaterade nivån, slutligen, antas det finnas skillnader 
mellan personalen som är oberoende av verksamhet och yrke.

Hur ska då pilarna i modellen närmare förstås? Dessa kan rela
teras till lärande av yrkesidentiteter, dvs. hur yrkesidentiteter for
mas, upprätthålls och utvecklas på dessa nivåer. Om det första an
tagandet i analysen är att yrkesidentiteter presenteras eller karak
täriseras lika eller olika på de tre nivåerna kan de också antas läras 
genom samspel mellan dessa nivåer. Detta samspel kan karaktäri
seras som en formning av individer till ett yrke eller en verksamhet. 
Denna formning kan förstås utifrån att den yrkesrelaterade och 
verksamhetsrelaterade påverkar individens identitet. Detta kan in
nebära en utveckling på individnivån samtidigt som verksamheten 
mer eller mindre upprätthålls. Samtidigt antas att den verksamhets
relaterade och den yrkesrelaterade nivån påverkas av den individ
relaterade nivån. Denna påverkan innebär en utveckling av yrkes
identiteter på samtliga tre nivåer, dvs. utveckling av individer, 
verksamhet och yrke.

Slutligen finns en relation mellan den yrkesrelaterade och den 
verksamhetsrelaterade nivån som är central både för att forma, upp
rätthålla och utveckla yrkesidentiteter. Det är på den verksamhets
relaterade nivån som aktörer måste omsätta sitt yrke i praktiskt 
arbete, samtidigt som verksamheten har ett eget sätt att fungera. 
Därmed påverkar dessa nivåer varandra. Samtidigt kan det antas 
finnas en motsättning mellan dessa nivåer. Det finns anledning att 
återkomma till detta resonemang i slutet av kapitlet. 1 det följande 
kommer jag närmare att analysera hur olika aktörers yrkesiden
titeter kommer till uttryck och kan karaktäriseras pä olika nivåer, 
för att sedan närmare diskutera olika samspelsmönster mellan dessa 
nivåer.

-222 -



10.1 Läkares yrkesidentiteter
1 detta avsnitt analyseras läkares yrkesidentiteter vid de tre vård
enheterna, med avseende på gemensamma mönster och skillnader 
mellan läkarna som kan relateras till de tre nivåerna i figur 10:1 
ovan.

10.1.1 Den yrkesrelaterade nivån
Det finns åtminstone två aspekter som är gemensamma för läkarna 
vid de tre vårdenheterna. Den första aspekten avser vissa karaktä
ristiska drag i läkarnas yrkesidentiteter på den yrkesrelaterade ni
vån. Den andra aspekten har att göra med den lärprocess som 
läkarna deltar i för att bli och därefter utvecklas som läkare. I det 
följande kommer jag närmare att diskutera dessa aspekter.

Några karaktäristiska drag i läkares yrkesidentiteter

Läkarnas arbete vid samtliga vårdenheter karaktäriseras av medi
cinskt ansvar, kompetensstyrning och utvecklingsinriktning. Med 
medicinskt ansvar avses att läkarnas arbete främst är medicinskt 
orienterat. De har också krav och förväntningar både från sig själva 
och andra på att ha hög medicinsk kompetens så att de självständigt 
kan fatta beslut i medicinska frågor. Läkarnas arbete kan karaktä
riseras också i hög grad som självstyrt, vilket innebär att de själva 
fattar beslut om vad de ska göra och hur. En bra läkare måste därför 
själv ”vara sin egen största kritiker”, ”bedöma sin egen kompetens” 
och ”aldrig överträda sin kompetensnivå i arbetet”. Av deras 
beskrivningar att döma framgår att självstyrningen kan ses som en 
form av kompetensstyrning. Det är således vad de kan göra som 
ligger till grund för deras beslut och bedömningar av vad de gör.

Läkarnas arbete har generellt sett ett brett tid-rum. De förflyttar 
sig mellan aktiviteter mellan avdelningar inom sjukhusen. Graden 
av direkt respektive indirekt patientrelaterat arbete samt hur for
mellt respektive informellt arbetet är skiljer sig mellan verksam
heter och påverkar också detta tid-rum. Största delen av läkarens 
arbete handlar dock om medicinska frågor. Det medicinska an
svaret visar sig också i deras interaktionsmönster, främst med 
kolleger, mindre erfarna läkare och sjuksköterskor. 1 medicinska 
frågor kan läkare sägas ha en överordnad roll. Detta framkommer i
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”ordinationer”, och ”remisser” samt i ”konsultationer”. Av läkares 
samspel framgår också att de för medicinska "diskussioner” med 
kolleger eller sjuksköterskor. Läkare ägnar också tid åt medicinsk 
information till patienter och anhöriga. Samspelet med undersköter
skor sker ganska sällan och innehåller generellt en låg grad av 
interaktivitet.

Slutligen framkommer att läkarna ska ansvara för både sin egen 
utveckling och för verksamhetens utveckling. Denna utvecklingsin- 
riktning betonas både av läkarna själva och av ledningen vid samt
liga enheter. Utvecklingsinriktningen visar sig både i läkarnas vilja 
till utveckling och i deras ansvar för andra aktörers utveckling i 
arbetet.

Att lära till och att utvecklas som läkare

Utifrån läkares beskrivningar av lärstrategier, handlings- och inter- 
aktionsmönster kan deras lärande beskrivas som en stegvis process 
i fyra faser. Faserna i lärprocessen kan urskiljas oberoende av 
verksamheter. De överlappar varandra och vissa faser beskrivs bå
de under allmäntjänstgöring och specialisttjänstgöring. De fyra fa
serna är utbildningsfasen, handledningsfasen, konsultationsfasen 
och individualiseringsfasen.

Utbildningsfasen. Genomgången grundutbildning är en förut
sättning för att delta i den stegvisa lärprocessen i praktiken. 
Grundutbildningen ses som grundläggande för att ”hänga upp” 
praktiska erfarenheter och nya teoretiska kunskaper på. För att lära 
vidare finns specialistutbildning. Ansvaret för denna sker i kliniker
nas regi där utbildning av teoretisk natur kombineras med vardag
ligt arbete och konsultation.

Handledningsfasen. Denna fas inträder efter avslutad grund
utbildning. Till en början är det viktigt att ”få en idé” om vad en 
läkare är och i denna utveckling är erfarna läkare mycket viktiga. 
Genom att observera erfarna läkare får de en bild av såväl bra som 
dåliga exempel på läkare. Under handledningsfasen har erfarna 
läkare också en praktisk handledande funktion för nyutexaminerade 
läkare där de får se och lära samt pröva själva under handledning. 
Handledningsfasen ses av äldre läkare som en fas där läkarna ”inte 
kan utföra särskilt mycket självständigt arbete”. Under handled
ningsfasen utökas läkarnas arbetsuppgifter successivt. De utför
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också i ökad grad dessa uppgifter självständigt. De följer också 
med äldre läkare i deras arbete för att se och lära av hur de gör och 
hur de är. AT läkarna deltar i ronder och läkarmöten i likhet med 
andra läkare. Under handledningsfasen räknar varken äldre läkare 
eller sjuksköterskor med att läkarna ska kunna och klara av att 
självständigt agera som läkare. Båda dessa grupper tar ibland över 
då de upplever att AT läkarna inte kan utföra det som behövs.

Konsultationsfasen. I denna fas utvecklas läkarnas självstän
dighet i arbetet. Denna fas inträder i slutet av AT-tjänsten och fort
går för färdiga underläkare och ST-läkare. I denna fas ansvarar ofta 
läkaren för ett visst område och ett visst antal patienter inom kli
niken. De har möjlighet att konsultera äldre läkare i olika patient
ärenden. De kan också kalla in äldre läkare att ta över då de upp
lever att de inte klarar av eller misslyckats med något i arbetet. 
Konsultationsfasen upplevs som viktig för att utvecklas som läkare 
i den dagliga praktiken. Läkare som befinner sig i konsultations
fasen upplever arbetet i sig som utvecklande. De möter ofta nya fall 
som de relativt självständigt diagnosticerar och behandlar samtidigt 
som de har ett starkt stöd från erfarna läkare. Av ST-läkarnas hand
lingsmönster framgår att läkarna i denna fas konsulterar och disku
terar mycket med mer erfarna läkare. Av de mer erfarna läkarnas 
interaktionsmönster framgår att ST-läkarna under konsultations
fasen ses som yngre kolleger. De uppnår därmed status som läkare 
under denna fas.

Individualiserings fasen. Denna fas inträder då läkare har upp
nått ett seniorskap som läkare. I denna fas utvecklas läkares indi
viduella ansvar för ett visst verksamhetsområde. I denna fas ut
vecklas också individuella behov och strategier för att utvecklas 
vidare som läkare. Under individualiseringsfasen inträder kraven på 
att ta medicinskt ansvar och att ansvara för både sin egen och 
verksamhetens utveckling. Det finns individuella skillnader i syn
sätt på vad som ska utvecklas och hur. En likhet som dock kan 
skönjas mellan läkare är betoningen av en självstudiestrategi för att 
hänga med i den kunskapsutveckling som sker. Denna strategi är 
framförallt teoretisk orienterad. Det finns också hos läkarna en ver
tikal och horisontell utvecklingssyn. Denna syn innebär både att 
diskutera och lära av kolleger inom den egna verksamheten men 
också att möta och diskutera med kolleger inom samma specialitet
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vid andra sjukhus inom eller utom Sverige och med kolleger inom 
andra specialiteter. Erfarna läkare deltar i fler typer av möten som 
rör verksamhet, utbildning, forskning och profession. Det finns i 
stort inga begränsningar för läkares deltagande i olika typer av 
situationer som rör deras yrke, verksamhet och arbete.

10.1.2 Den verksamhetsrelaterade nivån
De skillnader som framkommer mellan läkarna vid de olika enhe
terna är kopplade till både föreställningar, handlings- och interak- 
tionsmönster. Dessa rör främst arbetets karaktär, dess innehåll och 
organisering, som i sin tur påverkar kraven på läkares personliga 
egenskaper, dvs. vad läkare upplever styr dem i arbetet, vad de gör 
och hur de samspelar. Vidare upplever läkare inom olika verksam
heter olika dilemman både i arbetet och i förhållande till lärande 
och utveckling.

Verksamhetsrelaterade skillnader i läkares arbete

Läkares arbete skiljer åt mellan verksamheter. Såväl arbetets inne
håll som organisering har här betydelse. Det påverkar för det första 
vad de upplever att de ska göra och vad de gör. För det andra på
verkar det vilka möjligheter de har eller upplever att de har att leva 
upp till såväl verksamhetens som de professionella krav som de 
ställer på sig själva. I det följande diskuteras dessa verksamhets
relaterade skillnader närmare.

Vårdcentralen. Läkarnas arbete är i hög grad formellt planerat i 
mottagningsverksamhet. Enligt läkarnas beskrivningar är arbetet 
också främst direkt patientrelaterat. Detta gör att läkarna upplever 
att deras arbete är tidsstyrt. Organiseringen av mottagningsarbetet, i 
t. ex. det att de själva inte bokar sina egna patienter upplevs få kon
sekvenser för deras arbete. Tiden för varje patient blir densamma 
oavsett patientens problem. Detta antas avgöra vad de kan göra i 
mötet med patienten. Mycket av arbetet på vårdcentralen kretsar 
därför också kring att remittera patienter vidare. Vid vårdcentralen 
betonar läkarna betydelsen av att ha en god allmän kompetens inom 
olika specialiteter. De ska så att säga kunna lite om mycket. De per
sonliga egenskaper som lyfts fram handlar främst om patientsociala 
förmågor. Den svåraste förmågan är att visa tålamod gentemot
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patienter. Detta upplevs svårt genom att läkarna ofta upplever stress 
något som är svårt att kombinera med den tålamodskrävande 
patientkontakten.

Medicinkliniken. Läkarnas arbete varierar beroende på vilken 
eller vilka verksamheter de arbetar i. Det formella i läkarnas arbete 
inbegriper såväl möten och ronder som planerad mottagning och 
hembesök. Arbetet vid akutmottagningen är i hög grad informellt 
och direkt patientorienterat, medan avdelningsarbete generellt är in
formellt och indirekt patientorienterat. I avdelningsarbetet finns 
också många formella indirekt patientrelaterade aktiviteter. Läkar
na kan arbeta inom en eller flera av dessa verksamheter samtidigt 
vilket gör att deras tid-rum varierar olika arbetspass.

Läkarna upplever sitt arbete som relativt självstyrt. Beroende 
på vilken verksamhet läkarna arbetar i påverkas deras arbete i olika 
grad av tids- respektive händelsestyrning. Detta resonemang kan 
kopplas till läkarnas subspecialisering inom olika verksamhetsom
råden. Även samspelet mellan aktörer varierar inom olika delverk
samheter. Vid akutmottagningen arbetar läkaren mer ensamt och i 
relation till patienterna än vid vårdavdelningarna. Inom LAH sam
spelar läkaren i högre grad med sjuksköterskorna. Vid vårdavdel
ning 8 sker också samspel med flera andra aktörer. Gemensamt för 
läkarna vid kliniken är vissa formella aktiviteter som morgon
möten, utbildning och ronder. Dessa aktiviteter sker tillsammans 
med antingen andra läkare och/eller läkare och sjuksköterskor samt 
i vissa fall även med undersköterskor och andra personalgrupper. 
Arbetet har således i viss mån en ritualistisk karaktär. Vid kliniken 
framhålls diagnosen som spännande i kontrast till den mer rutin
mässiga behandlingen. Att bli en bra diagnosmakare kräver dock 
klinisk erfarenhet, god teoretisk bas i medicin samt diskussioner 
med kolleger. Därmed har ritualerna en stor betydelse för att ut
vecklas till en duktig medicinare.

Anestesikliniken. Läkarnas arbete kan beskrivas som informellt 
och händelsestyrt. Läkarnas arbete skiljer sig dock i viss mån 
mellan IVA och Post-op. Läkarna vid Post-op har en högre plane
ringsgrad i sitt arbete, då verksamheten delvis styrs av planerade 
operationer. Händelsestyrningen i arbetet kan ses som en del av 
verksamhetens karaktär. Läkarna vid kliniken betonar också hand
ling och agerande i arbetet, direkt och indirekt. Här avses både att
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förebygga och hantera akuta situationer. Ju mer akut situationen är 
desto mer agerar läkarna direkt gentemot patienter. 1 akuta situa
tioner ökar också läkarnas samspel med anhöriga i arbetet.

Läkarnas tid-rum liksom relationen mellan direkta och indirek
ta aktiviteter varierar olika arbetspass. Under jourer ökar såväl 
läkarnas rumsliga dimensioner som de direkta aktiviteterna till följd 
av att de ansvarar för ett större verksamhetsområde. Verksamheten 
vid kliniken är orienterad mot andra verksamheter vilket gör att 
läkarna samspelar med många aktörer utanför den egna kliniken. 
Främst avses här konsultation av och med läkare vid andra kliniker 
samt diskussioner med sjuksköterskor vid andra kliniker under 
jourtid då läkarnas verksamhetsområde breddas.

Läkarnas interaktionsmönster med andra skiljer sig också från 
situation till situation. Då läkarna arbetar indirekt krävs mycket 
samspel med sjuksköterskor. Sjuksköterskorna bistår läkaren med 
information om patienternas tillstånd så att läkaren kan ordinera vi
dare undersökningar och/eller behandling. Detta kräver också stän
dig diskussion mellan läkare och sjuksköterskor. Det formella i lä
karnas arbete är ronder och möten. Dessa prioriteras dock bort då 
något akut inträffar. Då verksamheten bedrivs vid universitetssjuk
hus är läkarna också aktiva i utbildnings- och forskningsfrågor.

Läkarna vid kliniken upplever också att läkarbemanningen är 
för låg i förhållande till verksamhetens karaktär. Detta gör att läkar
na arbetar övertid och får prioritera akut behandling framför utbild
ning och administration. Läkarna framhåller att en bra anestesiolog 
har god teoretisk kunskap, praktiskt handlag och handlingsbered
skap. Mycket av läkarnas arbete är förknippade med dessa tre krav, 
där de snabbt måste fatta beslut indirekt, utföra behandling direkt 
samt ständigt omorientera sig mellan olika frågor.

Läkares upplevda dilemman i dagligt arbete

Inom de olika verksamheterna upplever läkarna olika dilemman för 
att utvecklas i det dagliga arbetet. Dessa påverkar också deras före
ställningar om hur de i sitt dagliga arbete kan leva upp till olika 
föreställningar och krav.

Vårdcentralen. Läkarna upplever att verksamhetens tidsstyrda 
karaktär påverkar deras möjligheter att leva upp till sin egen ideala 
bild av den professionella läkaren. Den tidsstyrda karaktären ses
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som en yttre struktur som påverkar deras möjligheter att utvecklas i 
arbetet. De önskar en utvecklingsinriktad spiral men uttrycker far
hågor att hamna i en anpassningsinriktad. Den utvecklingsinriktade 
spiralen innebär att de genom att diskutera patientfall och ägna sig 
åt självstudier utvecklas vilket i sin tur leder till att de kan göra 
mera för patienterna. Den anpassningsinriktade spiralen innebär att 
arbetets tidsstyrning leder till svårigheter att finna tid för utveckling 
och att läkarna istället får ägna sig åt att remittera patienter. Utifrån 
denna spiral menar läkarna att deras arbete måste anpassas till vad 
de redan kan utan utrymme för att utveckla sin egen kompetens och 
verksamheten. Då de andra aktörerna betonar att läkarna ska vara 
sociala i patientkontakten och ha helhetssyn på verksamheten, beto
nar de själva den medicinska utvecklingen. Det finns således en 
motsättning som tycks påverka deras svårigheter att utvecklas inom 
det område som de själva anser som viktigast.

Medicinkliniken. Vid medicinkliniken upplever läkarna ingen 
större motsättning mellan arbete och utveckling. De ser sin egen 
utveckling och verksamhetens utveckling som två sidor av samma 
process och upplever stora möjligheter både till självstyrning och 
utveckling i arbetet. Läkarnas syn på sin utveckling stöds i hög 
grad av ledningen. Att en del av ledningen betonar läkarnas sys
temkompetens och helhetssyn tycks inte få något större genomslag 
hos läkargruppen. Den medicinska utvecklingen dominerar för lä
karna vid kliniken. Trots detta betonar läkarna vid kliniken olika 
strategier för att utvecklas. Här återfinns en intuitiv och en specia
liseringsstrategi. Den intuitiva strategin bygger på att studera pa
tientfall i vardagen som sedan analyseras eller ger upphov till 
självstudier. Specialiseringsstrategin innebär att genom utbildning, 
ofta konferenser, lära sig ett nytt område eller nya behandlings
metoder som sedan införs i verksamheten.

Anestesikliniken. Vid anestesikliniken upplever läkarna tre 
olika dilemman som kan relateras till deras arbete och utveckling. 
För det första upplever de stora förväntningar från olika håll sam
tidigt som de formella kraven är relativt outtalade. För det andra 
upplevs en diskrepans mellan utveckling av ny kunskap och att in
föra denna i verksamheten. Denna diskrepans hänger samman med 
att verksamheten bedrivs vid ett universitetssjukhus där uppgiften 
inte enbart är att ta del av nya rön utan också utveckla ny kunskap.
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Diskrepansen kan också ses som ett glapp mellan läkarnas önske
mål om egen utveckling och verksamhetsutveckling. Slutligen upp
lever läkarna att det är svårt att finna tid för reflektion och självstu
dier och deltagande i konferenser p.g.a. verksamhetens händelse- 
styrda karaktär och den låga läkarbemanningen på kliniken. De är 
kritiska till att bemanningen påverkar både deras utvecklingsmöj
ligheter och arbetssituation.

10.1.3 Den individrelaterade nivån
Vad gäller den individuella nivån framgår att det bl. a. finns skill
nader i läkarnas yrkesidentiteter som har med deras erfarenhet att 
göra. Det finns också en relation mellan erfarna och oerfarna läkare 
som kan liknas vid ett mästare- lärlingförhållande. Det finns vissa 
skillnader mellan läkarna med olika erfarenhetsnivåer både i fråga 
om ansvar, befogenheter och lärande.

Erfarna läkare

Erfarna läkare ansvarar huvudsakligen för tre olika områden, en 
individuell medicinsk verksamhet, organisatoriska frågor samt yng
re läkares lärande och utveckling i arbetet. De upprätthåller ofta en 
individuell medicinsk verksamhet med ett visst antal patienter och/ 
eller ett visst medicinskt område. De är ofta ensamma som erfarna 
läkare i vardagen trots att deras arbete karaktäriseras av samspel 
med andra aktörer. Läkarna deltar också i organisatoriska frågor 
som hanteras genom olika möten. Erfarna läkare blir ofta avbrutna i 
sitt arbete. Detta av yngre läkare, andra kolleger, andra yrkesgrup
per och/eller akuta händelser. De beslutar också i hög grad om vad 
yngre läkare kan och ska göra i vardagen.

De erfarna läkarna skiljer mellan ”handledning, konsultation 
och diskussion” i förhållande till läkare och andra grupper. Hand
ledningen riktas mot outbildade läkare och sjuksköterskor, konsul
tationen sker gentemot yngre läkare eller läkarkolleger inom andra 
specialiteter och diskussion sker med kolleger och sjuksköterskor. 
Erfarna läkare ser arbetet som en nödvändig men inte tillräcklig 
förutsättning för att utvecklas. Det krävs också en kombination av 
utbildningsorienterade, självstudieorienterade och praktikoriente- 
rade strategier där de kan frikopplas från den ordinarie verksamhe
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ten för att delta i utbildning, ägna sig åt självstudier eller praktise
ra/vikariera på andra kliniker. Erfarna läkare upplever ofta det dag
liga arbetet och den dagliga arbetsbelastningen som hindrande för 
en utveckling av sig själva som läkare och för en utveckling av 
verksamheten. Att vara involverad och ta ansvar för hela verksam
heten har en fram och en baksida. Å ena sidan har äldre läkare in
syn i och möjligheter att påverka verksamheten, å andra sidan ökar 
arbetsbelastningen och möjligheten att hinna delta och utvecklas på 
samtliga områden. Detta är en paradox för erfarna läkare.

Oerfarna läkare

Det finns olika nivåer av läkare i förhållande till om de gör sin 
allmän eller specialisttjänstgöring och beroende av hur länge de har 
arbetat inom respektive verksamhet. Ju mindre erfarenhet desto 
mer lär de i dagligt arbete genom observation, handledning och 
självständig prövning. I takt med att erfarenheten ökar blir konsul
tationen betydelsefull. Oerfarna läkare fattar oftast beslut i samråd 
med erfarna läkare. Oerfarna läkares arbete är mer kollektivt 
orienterat. De samspelar mest med andra läkare för att utvecklas. 
Sjuksköterskorna har också en viktig roll i att lära ut avdelnings- 
rutiner till nya läkare. Sjuksköterskorna vid IVA menar också att de 
ibland tar över då oerfarna läkare inte kan eller klarar av en viss 
uppgift. Att sjuksköterskorna också går förbi underläkarna blir 
tydligt i deras handlingsmönster. Ska de få ”kompetenta” svar på 
sina frågor är det erfarna läkare som gäller. Oerfarna läkare upp
lever stora möjligheter att utvecklas i arbetet. Samtidigt har de 
mindre möjligheter att delta i och påverka beslut i sitt arbete. Detta 
till följd av två saker. För det första deltar de inte i samma utsträck
ning i möten som rör verksamhetens utveckling. För det andra 
fattar de ofta i patientkontakten inte själva beslut til! följd av deras 
bristande erfarenheter.

10.2 Sjuksköterskors yrkesidentiteter
Det finns både likheter och skillnader mellan sjuksköterskors yr
kesidentiteter inom och mellan olika vårdenheter. Även dessa kan 
relateras till en yrkesrelaterad, en verksamhetsrelaterad och en indi- 
vidrelaterad nivå (jämför figur 10:1).
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10.2.1 Den yrkesrelaterade nivån
De likheter som finns mellan sjuksköterskor på den yrkesrelaterade 
nivån kan koppas till deras mellanposition och hur de beskriver och 
agerar utifrån denna. Utifrån en sådan utgångspunkt kommer i det 
följande några karaktäristiska drag i sjuksköterskornas arbete att 
analyseras. Därefter kommer några gemensamma drag i sjukskö
terskornas lärprocess till sjuksköterska att analyseras.

Några karaktäristiska drag i sjuksköterskors arbete

Sjuksköterskornas föreställningar om sitt arbete utgår i hög grad 
från att de har en mellanposition i vården. Vad karaktäriserar då 
denna mellanposition? Här finns huvudsakligen tre aspekter nämli
gen, samordningsansvar, mångfacetterade uppgifter och funktioner; 
samt många och motstridiga förväntningar och krav.

Sjuksköterskornas samordningsansvar handlar om att vara 
mellanlänk mellan läkare och patient, mellan läkare och underskö
terskor och/eller mellan avdelning och andra vårdgivare. Sjukskö
terskorna tycks dessutom hantera sitt samordningsansvar genom att 
ofta förflytta sig mellan olika rumsliga dimensioner och genom att 
ständigt samspela med olika aktörer. Sjuksköterskorna delar sin 
arbetstid mellan direkt och indirekt patientrelaterat arbete. I deras 
arbete finns också både formella och informella aktiviteter.

Det direkt patientrelaterade arbetet har olika inriktning inom 
olika verksamheter och varvas ofta med indirekt arbete på sjukskö- 
terskeexpeditionen. De formella aktiviteterna är främst av indirekt 
patientrelaterad karaktär. Dessa är vanligare inom avdelningsverk- 
samheter och innehåller rond och rapportering. Sjuksköterskornas 
arbete kännetecknas av ständiga avbrott. Anhöriga och patienter, 
undersköterskor, läkare är exempel på aktörer som påverkar dessa 
avbrott. Därav kan sjuksköterskornas arbete sägas ha en organisa
torisk och händelsestyrd karaktär som hänger samman med deras 
samordnande/arbetsledande roll. De ser sitt arbete som arbets- 
ledande i förhållande till undersköterskor. De samspelar också ofta 
med undersköterskor. Detta samspel karaktäriseras av att sjukskö
terskorna rapporterar, informerar eller att de diskuterar och lägger 
upp arbetet tillsammans. Sjuksköterskornas arbete är dock inte en
bart organisatoriskt orienterat. Deras arbete är också både medi
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cinskt och omvårdnadsorienterat, även om skillnader finns mellan 
olika verksamheter. I vardagen samspelar också sjuksköterskor 
mest med patienter. Det är främst medicinska men också omvård
nad som de ”hjälper” patienterna med. Den medicinska oriente
ringen styrs i hög grad av samspel med läkare och är av både direkt 
och indirekt patientrelaterad natur. Samspelet med läkare i medi
cinska frågor sker både genom diskussion och genom att läkare or
dinerar. Omvårdnadsorienteringen är både indirekt och direkt och 
sker i samspel med undersköterskor och patienter.

Sjuksköterskorna upplever sitt arbete som förväntansstyrt även 
om det finns skillnader mellan verksamheter. Detta innebär att det 
ställs många och i vissa fall motstridiga förväntningar och krav på 
sjuksköterskor. Samtliga yrkesgrupper diskuterar både sjuksköter
skornas kompetens inom medicin och omvårdnad. Gentemot pa
tienten betonas att de ska vara sociala, och "ha empati”. Dessutom 
ska sjuksköterskorna kunna informera patienten på ett klokt och 
tydligt sätt. Från undersköterskornas håll finns förväntningar på 
sjuksköterskorna att vara en i arbetslaget och att delta i daglig om
vårdnad. Samtidigt efterlyser undersköterskorna att sjuksköter
skorna ser dem som grupp och har förmågan att delegera och inte 
hålla på sina uppgifter. Sjuksköterskorna beskriver sig också emel
lanåt som ”mammor” gentemot andra grupper och patienter.

Att lära til! och att utvecklas som sjuksköterska

Sjuksköterskornas lärande kan utifrån deras föreställningar, hand
lings- och interaktionsmönster beskrivas utifrån tre faser nämligen 
utbildningsfasen, handledningsfasen och den praktiska arbetsfasen. 
För att fortsätta att utvecklas som sjuksköterska upplevs personalut
bildning vara betydelsefullt. Samtidigt betonar också sjuksköter
skorna att verksamhetsförändringar också påverkar deras utveck
lingsmöjligheter Dessa teman kommer närmare att beskrivas i det 
följande.

Utbildningsfasen. Sjuksköterskorna har en stark tilltro till for
mell utbildning. Det är den formella utbildningen som i hög grad 
avgör både vad man kan, får och ska göra i arbetet. Grundutbild
ningen gör att man kan förstå konsekvenserna av vad man gör och 
leder till att praktiska erfarenheter kan hängas upp på något. Utbild
ning utgör också den essentiella skillnaden mellan sjuksköterskor
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och undersköterskor samt mellan vidareutbildade och icke vidare
utbildade sjuksköterskor.

Handledningsfasen. Samtliga sjuksköterskor menar att de för 
att lära sig arbetet praktiskt har fått mycket handledning av erfarna 
sjuksköterskor. Handledningen ger successivt möjligheter att arbeta 
praktiskt. Mycket av handledningen är kopplad till manuella färdig
heter såsom att kunna ”sticka”, något som det krävs instruktioner 
för. Vidare ger handledningsfasen tillträde till alla de aktiviteter 
som en sjuksköterska deltar i, i vardagen. Sjuksköterskeelever ”går 
bredvid” och följer med på en mängd olika aktiviteter. De får också 
instruktioner av sjuksköterskor som sedan står bredvid och tar över 
om det inte fungerar. Slutligen ställer eleverna hela tiden frågor till 
sjuksköterskorna som gör att de upplever att de lär genom att lära 
andra. Mellan sjuksköterskor och läkare förekommer också mycket 
frågor och diskussioner som upplevs viktigt för att lära.

Den praktiska arbetsfasen. 1 praktiskt arbete har både patien
terna och andra grupper en viss betydelse. Samspelet med patienter 
och anhöriga ses som viktigt för att kunna utveckla en empati och 
ett bra sätt att informera och samtala med patienter och anhöriga 
på. Det är viktigt att kunna fråga både sjuksköterskor och läkare i 
arbetet. Det finns således en syn på lärande i praktiken som är 
kopplat till horisontellt och vertikalt samspel. Det finns flera exem
pel på när sjuksköterskor går samman för att diskutera patienter 
eller ”prövar” teknisk apparatur i vardagen. Det finns också exem
pel på de diskussioner och frågor som hanteras tillsammans med 
läkare både direkt och indirekt. Dessa frågor hänger ofta intimt 
samman med patienternas behandling och diagnos. Detta samspel 
antas leda till att sjuksköterskorna kan bredda och fördjupa sina 
kunskaper och färdigheter inom sitt arbetsområde.

Personalutbildning. Personalutbildning ses som viktigt för att 
fortsätta utvecklas som sjuksköterska. De innehåller ofta en mängd 
olika teman som skiljer sig mellan olika verksamheter. Ofta ses 
också läkarna som viktiga i utbildningssammanhang. De egna lä
karna föreläser om intressanta saker. På detta sätt har sjuksköter
skorna ofta en medicinsk utgångspunkt då de diskuterar personal
utbildning.
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Verksamhetsförändringar. Sjuksköterskorna beskriver, i olika ut
sträckning, att förändringar i verksamheten med avseende på inne
håll eller organisering har lett till att de måste utvecklas i arbetet så 
att de kan klara av de nya krav som ställs på dem. En vanlig sådan 
utveckling handlar om ny medicinsk teknisk apparatur som introdu
ceras och lärs både genom utbildning, instruktion och genom att de 
själva prövar den nya tekniken. Andra menar att förändringar av 
arbetsorganisationen och verksamhetens innehåll lett till att de 
utvecklat sig i arbetet då deras arbetsuppgifter förändrats. Några av 
sjuksköterskorna menar att de inom nuvarande verksamhet inte har 
så stora möjligheter att utvecklas. De föreslår därför att man delar 
på arbetsuppgifter och suddar ut vissa gränser mellan olika inne
hållsliga områden.

10.2.2 Den verksamhetsrelaterade nivån
Det finns skillnader mellan sjuksköterskor inom olika verksamheter 
som har att göra med arbetets karaktär. Vidare upplever sjuksköter
skorna olika dilemman mellan vad de får kan och ska göra i 
vardagen som är relaterade till de verksamheter där de arbetar. Det 
finns också skillnader mellan sjuksköterskorna i synen på lärande.

Verksamhetsrelaterade skillnader i sjuksköterskors 
arbete

Det finns skillnader mellan sjuksköterskor som är kopplade till 
vårdenheter och delverksamheter inom dessa. Dessa skillnader kan 
relateras till arbetets innehåll och organisering, dvs. vad de gör och 
hur, samspelets innehåll och karaktär, dvs. tillsammans med vem 
de gör olika saker och hur detta samspel gestaltar sig. Dessa båda 
aspekter av arbetet leder också till skillnader som har med arbetets 
styrning att göra, dvs. vad de upplever styr dem i arbetet.

Vårdcentralen. Det finns här två typer av sjuksköterskor, 
mottagningssköterskor och distriktssköterskor vars arbete har olika 
karaktär. Båda dessa typer av arbete kan säga vara medicinskt- och 
direkt patientorienterat. Detta genom att båda större delen av ar
betstiden samspelar med patienter och båda har planerade tidpunk
ter för patienterna antingen i telefon eller i form av hembesök. Mot- 
tagningssköterskornas arbete upplevs som rums- och tidsstyrt,
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medan distriktsköterskornas upplevs som självstyrt. Detta beror på 
att mottagningssköterskoma är bundna vid telefonerna större delen 
av dagen, medan distriktsköterskorna själva och tillsammans med 
patienter och undersköterskor planerar sitt arbete. Även om båda 
typerna av sköterskor har viss självstyrning i sitt arbete är det 
distriktsköterskan som upplever stor frihet och självständighet i 
arbetet. Distriktsköterskan samspelar främst med undersköterskor 
och läkare inom vårdcentralen och patienter. Arbetet läggs ofta upp 
tillsammans med undersköterskorna. Distriktsköterskorna samspe
lar med en speciell läkare som ses som stöd i beslutsfattandet gent
emot patienterna. Mottagningssköterskoma samspelar med patien
ter i telefon och servar ibland läkare i mottagningsarbetet.

Såväl sjuksköterskorna själva som läkarna och ledningen menar 
att det ställs stora krav på medicinska kunskaper både för att ge råd 
per telefon och för att arbeta på distrikt. På distriktsköterskorna 
ställs också krav på omvårdnadskompetens. Mottagningssköter- 
skorna menar dock att det också ställs krav på dem att känna till en 
mängd saker utanför det rent medicinska såsom att kunna koppla 
vidare till andra instanser, vårdgivare och aktörer utanför sjuk
vården. Distriktsköterskan upplever själv krav på att avgöra var 
gränsen för sin egen kompetensnivå går i arbetet. Arbetet upplevs 
därmed som kompetensstyrt snarare än regelstyrt, medan mot
tagningssköterskoma upplever sitt arbete mer regelstyrt.

Medicinkliniken. Sjuksköterskornas arbete kan sägas vara om
vårdnads- och organisatoriskt orienterat. Det finns också en viss 
medicinsk orientering. Deras arbete innehåller direkt och indirekt 
patientrelaterade aktiviteter av såväl formell som informell karak
tär. Det medicinska arbetet läggs upp och hanteras tillsammans 
med läkare vid båda avdelningarna. Detta samspel sker främst for
mellt under ronder, men det förekommer också att sjuksköterskor 
och läkare diskuterar informellt då det behövs. Omvårdnadsarbetet 
läggs på båda avdelningarna upp tillsammans med undersköter
skorna i parvårdslaget respektive vårdlaget. Detta sker både for
mellt i samband med rapportering och informellt under dagen. 
Sjuksköterskorna vid medicinkliniken är starkt förväntansstyrda 
och olika grupper har olika förväntningar på dem.

Det finns skillnader mellan de två avdelningarna vad gäller 
innehåll, organisering och samspel. Vid avdelning 5 styrs arbetet
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dels av oförutsedda händelser, dels av formella ritualer. Här för
flyttar sig också sjuksköterskorna oftare mellan olika rumsliga 
dimensioner inom avdelningen. Arbetet läggs också upp och utförs 
i samspel mellan sjuksköterska och undersköterska. Sjuksköter
skorna vid avdelning 5 avbryts ofta i sitt arbete till följd av patien
ternas behov och av att telefoner ständigt ringer. Detta påverkar 
också arbetets mer händelsestyrda karaktär. Den ritualistiska karak
tären är tydlig i samband med rapportering och ronder. Det finns 
också vissa rutiner kopplade till patienter och administrativt arbete 
som tycks ske på likartat sätt.

Sjuksköterskan vid avdelning 8 styrs av vissa ritualer och 
rutiner. Det finns bestämda uppgifter kopplade till de tidpunkter då 
patienterna ska stiga upp, äta och gå och lägga sig. Ronder och 
rapportering sker också vid bestämda tidpunkter. Sjuksköterskorna 
vid avdelning 8 tycks också vara regelstyrda och överträder sällan 
sina befogenheter i arbetet. Det finns en viss administrativ praxis 
för att underlätta hanteringen av vissa regler. Det har också hänt att 
sjuksköterskorna har utfört någon enstaka medicinsk uppgift som 
normalt är en läkaruppgift. Detta ses dock som ett undantag som 
bekräftar reglerna. Samtidigt upplever sjuksköterskorna stora möj
ligheter att påverka verksamhetens inriktning vid kliniken trots att 
de medicinska reglerna inte bör ifrågasättas.

Anestesikliniken. Sjuksköterskornas arbete är huvudsakligen 
medicinskt, indirekt och direkt patientorienterat. Större delen av 
sjuksköterskornas arbete är informellt och händelsestyrt vilket har 
med verksamhetens karaktär att göra. Det finns dock vissa formella 
aspekter som t. ex. rapportering och rond. Tidpunkten för ronden 
varierar dock till följd av händelsestyrningen. Det finns också vissa 
skillnader mellan arbetet på IVA och på Post-op. Sjuksköterskorna 
roterar mellan de olika avdelningarna och är lika ofta på respektive 
avdelning. På IVA ingår både direkt och indirekt patientrelaterat 
arbete. Där betonas också kontakten med anhöriga, eftersom pa
tienterna är svårt sjuka Vid IVA styrs arbetet nästan enbart av 
oförutsedda händelser. Samtidigt försöker sjuksköterskorna hantera 
denna händelsestyrning genom att vara proaktiva och ligga steget 
före i kontroller och medicingivning för att undvika akuta händel
ser och för att skaffa sig tid för akuta insatser. På Post-op kretsar 
arbetet kring att ta emot och kontrollera patienter för att sedan
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skicka dem vidare. Där är arbetet merdirekt patientorienterat och 
planeringsbart. Sjuksköterskornas arbete vid består i av många in- 
och utskrivningar. Detta sköts enligt en given procedur. Mellan 
dessa många sekvenser av in- och utskrivning styrs sköterskornas 
arbete av oförutsedda händelser.

Sjuksköterskorna samspelar med en mängd olika personalgrup
per såsom läkare, sjuksköterskor och undersköterskor inom avdel
ningen, läkare och sjuksköterskor vid andra kliniker. De samspelar 
också mycket med anhöriga. Även här finns en viss skillnad mellan 
IVA och Post-op. På Post-op samspelar de både med läkare och 
undersköterskor inom avdelningen, med personalen på IVA, sjuk
sköterskor på operation och sjuksköterskor på andra avdelningar. 
De kan ses som en sambandscentral inom sjukhuset. På IVA sker 
också samspel med många aktörer inom och utanför avdelningen. 
Detta samspel har dock inte samma sekventiella ordning annat än 
att undersköterskor alltid får besked om ändrade ordinationer.

Sjuksköterskors upplevda strategier och dilemman

Det finns skillnader mellan sjuksköterskorna inom olika verksam
heter i hur de lärt sig olika kompetenser som de upplever krävs i 
arbetet. Det finns också skillnader mellan verksamheter i hur man 
upplever sina möjligheter att utvecklas som sjuksköterska. Slut
ligen tas också upp de dilemman som sjuksköterskorna upplever i 
sitt arbete.

Vårdcentralen. Vid vårdcentralen menar mottagningssköter- 
skorna att de lärt sig sitt arbete genom att lyssna på hur andra 
sköterskor talar i telefonen och ger råd till patienter. Distriktsköter
skorna har lärt sig genom att vara hos patienter och genom att lära 
av andra distriktsköterskor samt av läkare. Vid vårdcentralen upp
lever mottagningssköterskorna små utvecklingsmöjligheter. De 
efterlyser mer utbildning genomförd av läkargruppen vid vård
centralen. Distriktsköterskan tar upp utveckling genom att utvärde
ra sitt arbete. Det handlar således om att reflektera över det man 
gjort i efterhand för att kunna utvecklas och förändras. De dilem
man som mottagningssköterskorna upplever har med arbetets 
tidsstyrda karaktär att göra. De menar att de ofta inte hinner prata 
färdigt med patienter som är i stort behov av någon att prata med 
eftersom de måste ta nästa samtal. Detta upplevs som en källa till
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stress för mottagningssköterskorna. Distriktsköterskan upplever 
under nuvarande förhållanden inga stora dilemman i sitt arbete. 
Distriktsköterskan upplever stor frihet och självständighet i arbetet. 
Att planera och utvärdera sitt arbete hos patienterna ses som viktigt 
både för arbetet och för att utvecklas.

Medicinkliniken. Vid medicinkliniken görs en åtskillnad mel
lan å ena sidan medicinska och tekniska kunskaper, å andra sidan 
omvårdnad. Vad gäller medicinska och tekniska kunskaper lär man 
främst utbildningsorienterat, dvs. genom föreläsningar och/ eller in
struktioner. Föreläsningar sker ofta genom läkares försorg, medan 
instruktioner innehåller två skilda moment. För det första att någon 
förevisar och för det andra genom praktikorienterade strategier, 
dvs. att ”pröva själv”. Att pröva själv kan ske på två sätt. Först att 
träna på apparatur utan patient och i ett andra steg att pröva i prak
tiskt arbete. Omvårdnadsarbetet har till viss del lärts genom ut
bildning. Viktigast i omvårdnadsarbetet har dock varit samspelet 
med patienter. Beroende på vad som ska läras finns således olika 
strategier som är verksamhetsrelaterade. Det är därför viktigt att va
ra med och planera utbildningens innehåll och form för att den ska 
ge ett positivt resultat menar sjuksköterskorna.

Vid medicinklinikens avdelning 8 har avdelningen ändrat inne
håll och karaktär de senaste åren. Det är denna utveckling som 
drivit fram olika projekt, men också olika diskussioner om behand
lingsmetoder, arbetets innehåll och organisering. Detta upplever 
sjuksköterskorna har lett till en stor kunskapsutveckling för dem 
själva. Vid medicinklinikens avdelning 5 finns huvudsakligen två 
drivkrafter för utveckling. För det första ses införandet av ny medi- 
cinsk-teknisk apparatur som en drivkraft, eftersom de måste ut
vecklas för att klara av sitt arbete. För det andra antas förändring av 
arbetsorganisationen vara en drivkraft som har betydelse för deras 
utveckling då en ny arbetsorganisation kan ge förutsättningar för 
samspel med andra grupper.

Dilemmat för sjuksköterskornas är att de upplever många mot
stridiga krav och förväntningar. Från läkarhåll finns föreställningar 
om sjuksköterskorna att vara ”små änglar på snabba fötter”. Sjuk
sköterskorna upplever också att läkarna ofta förväntar sig att de ska 
utföra arbetsuppgifter som sjuksköterskorna själva inte anser ligger 
på dem. Det handlar t. ex. om att kontakta olika instanser eller att
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lära nya läkare rutiner på avdelningen. Det är dock inte enbart lä
karnas förväntningar som de upplever styr dem i arbetet. Från un- 
dersköterskehåll finns förväntningar på att sjuksköterskorna både 
ska delegera men också delta i daglig omvårdnad, något som upp
levs svårt att hinna med i arbetet. Detta leder till svårigheter att 
prioritera i arbetet.

Anestesikliniken. Vid anestesikliniken är det fyra viktiga för
mågor som man måste lära för att bli en bra intensivvårdssjuk- 
sköterska. Den första handlar om att lära sig vilka uppgifter en 
sjuksköterska har. Ett viktigt steg är att kunna delegera uppgifter 
och kunna skapa sig en övergripande syn på verksamheten. Här är 
andra sjuksköterskor viktiga. Den andra förmågan handlar om att 
lära sig de medicinska och tekniska kunskaper och färdigheter som 
är avgörande i arbetet. Handledning och instruktioner av mer erfar
na sjuksköterskor ses här som viktigt. Det finns också kliniklärare 
och läkare som kan bidra till denna utveckling genom riktad 
personalutbildning och instruktioner. Den tredje förmågan refererar 
till att kunna informera och ta hand om anhöriga, något som upp
levs svårt att lära. Detta är något som lärs genom att hantera sådana 
situationer, samtidigt som de upplever att det är något de aldrig lär 
sig. Den fjärde förmågan, slutligen handlar om att skilja mellan 
arbete och fritid där arbetet är förknippat med att vara handlings
kraftig och alert men också att kunna klä av sig denna roll för att 
inte ta med sig arbetet hem. Detta är a och o för att inte drabbas av 
utbrändhet i ett arbete där man möter svårt sjuka patienter. Det är 
enbart erfarenheten i yrket och personligheten som gör att man lär 
sig skilja mellan arbete och fritid.

På anestesikliniken är det introduktion av nya metoder och ny 
apparatur som sker kontinuerligt som ses som en drivkraft för ut
veckling. Sjuksköterskorna vid IVA och Post-op upplever i sitt 
dagliga arbete ett dilemma mellan vad de får, kan, bör och ska gö
ra. Detta dilemma inträffar i akuta situationer, då de måste påbörja 
sådan behandling som sjuksköterskorna inte formellt får göra och 
då det inte finns någon läkare att tillgå eller då läkarna är okunniga 
om hur man gör vissa saker. Sjuksköterskorna framhåller dock att 
de ofta får muntlig sanktion från läkare att utföra sådana uppgifter 
som engångsföreteelse, trots att delegering ska vara formell och 
personlig. Det är viktigt att sjuksköterskorna inte gör något som de
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inte kan. I detta sammanhang framträder deras arbete som kompe
tens- snarare än regelstyrt. 1 många sammanhang upplever sjukskö
terskorna en osäkerhet kring om de verkligen har kunskaper för att 
göra uppgifter som de ibland måste göra. Detta gör att de efter
frågar utbildning för dessa uppgifter samt formella befogenheter att 
utföra dem.

10.2.3 Den individrelaterade nivån
Det finns en stor spridning mellan sjuksköterskor i synen på läran
de och utveckling. Denna spridning är kopplad till att de har olika 
utbildningserfarenheter och erfarenheter från praktiken. Det finns 
sjuksköterskor som gått utbildning för länge sedan och de som har 
relativt färsk utbildningserfarenhet. Det finns skillnader i utbild
ningsnivå med avseende på grund- respektive vidareutbildning och 
det finns skillnad i karriärvägar mellan att ha gått den långa vägen 
eller att ha gått direkt från utbildningen. Det finns också skillnader 
mellan sjuksköterskor i syn på vilka behov av utveckling som finns 
och vad som upplevs som utvecklande i arbetet.

Olika karriärvägar för att bli sjuksköterska

De flesta av sköterskorna ser grundutbildningen som viktig. De 
som gick sin grundutbildning för länge sedan upplever den som 
mindre betydelsefull, p.g.a. dels att den hade en mer praktisk inrikt
ning på den tiden, dels att de har en lång praktisk erfarenhet. De 
sjuksköterskor som har vidareutbildning upplever denna som vikti
gare än grundutbildningen. Detta gäller sjuksköterskor vid IVA och 
Post-op samt distriktssköterskor. Vidareutbildning påverkar både 
vad de får göra och kan göra i arbetet. Det finns till och med sådana 
sjuksköterskor som har dubbla vidareutbildningar, inom både ane
stesi och intensivvård. Dessa upplever sig mer kunniga och att de 
kan och får utföra betydligt fler uppgifter än de som bara har en vi
dareutbildning.

Det finns också skillnader mellan sjuksköterskor vad gäller 
synen på erfarenhet. Det finns två typer av erfarenheter som sjuk
sköterskorna ger uttryck för. Vissa har gått den långa vägen och 
arbetat sig upp från sjukvårdsbiträde till undersköterska och vidare 
till sjuksköterska. De menar att denna erfarenhet har varit mycket
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viktig i kombination med livserfarenhet. De sjuksköterskor som 
arbetat som undersköterskor tidigare ger uttryck för skillnaden 
mellan att vara undersköterska och att vara sjuksköterska. En av 
sjuksköterskorna beskriver svårigheten att förstå undersköterskor
nas perspektiv trots att hon varit undersköterska. En annan menar 
att steget från undersköterska till sjuksköterska var svårt. Att kom
ma ny som sjuksköterska innebar en total omorientering i vad man 
ska göra och hur.

De som börjat arbeta som sjuksköterskor utan tidigare vård
erfarenhet är förhållandevis unga. De menar att erfarna under
sköterskor och sjukvårdsbiträden haft betydelse för att delge den 
erfarenhet som de själva saknar både av livet och av arbetet. Att 
lyssna på erfarenheter från dessa grupper har, menar de, gett en 
grund att stå på där man tvingas förstå och respektera under
sköterskors och sjukvårdsbiträdens kunskaper och erfarenheter.

Erfarna och oerfarna sjuksköterskor

I sjuksköterskornas beskrivningar av sitt arbete framkommer olika 
beskrivningar av hur det var att lära sig arbetet som sjuksköterska. 
En sjuksköterska menar att fokus till en början låg på att klara av 
tekniska uppgifter som att ta prover och ställa in apparatur. 1 takt 
med att dessa uppgifter lärts har hon istället fått perspektiv på sitt 
arbete, som inneburit att patientens situation och anhöriga har fått 
större utrymme. Det tar därmed en viss tid att utveckla en helhets
syn på sitt arbete.

Av sjuksköterskornas dagböcker framkommer att de handleder 
sjuksköterskeelever de aktuella veckorna både på medicinkliniken 
och på intensivvårdsavdelningen. Vid medicinkliniken följer sjuk- 
sköterskeeleven med den erfarna sjuksköterskan i arbetet. Dess
utom förekommer att sjuksköterskan instruerar och tittar på när ele
ven tar prover. 1 vissa fall tar sjuksköterskan över när eleven miss
lyckas. Den kommentar som skrivs av den erfarna sjuksköterskan 
är att allt tar mycket längre tid med elev, men att det är ett viktigt 
arbete som de måste tas sig tid med. Även en av sjuksköterskorna 
på IVA har en elev. Av dagböckerna framgår att eleven får ta hand 
om några patienter. Den erfarna sjuksköterskan kollar kontinuerligt 
elevens patienter, de prover som tagits och hjälper henne att räkna 
vätskebalanser. Vid ett tillfälle påpekar också en undersköterska att
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eleven har glömt något, som sjuksköterskan då kontrollerar, på
pekar och ser till att eleven gör. Vid IVA ställer också sjuksköter- 
skeeleven en mängd frågor till sjuksköterskan. Vissa frågor kan 
hon svara på direkt, andra frågor tar hon med till läkaren för att få 
svar på. På detta sätt visar samspelet mellan sjuksköterska och 
sjuksköterskeelev att sjuksköterskan är mästare och eleven lärling, 
men också att den erfarna sjuksköterskan måste ta reda på och lär 
sig vissa saker genom att handleda elever. 1 intervjuer med sjuk
sköterskor framkommer också att man tycker att man lär av att ha 
elever eftersom elever ofta ställer frågor som kräver svar.

10.3 Undersköterskors yrkesidentiteter
Undersköterskornas yrkesidentiteter kan också beskrivas och analy
seras på de tre nivåer som anges i figur 10:1. I det följande disku
teras därför den yrkesrelaterade nivån, därefter den verksamhets- 
relaterade och slutligen den individrelaterade nivån.

10.3.1 Den yrkesrelaterade nivån
Vad gäller undersköterskorna finns i likhet med läkare och sjuk
sköterskor likheter som kan hänföras till arbetets karaktär och till 
deras lärprocess till undersköterskor. I det följande kommer dessa 
att diskuteras närmare.

Karaktäristiska drag i undersköterskors arbete

Det finns huvudsakligen tre olika aspekter vad gäller undersköter
skors arbete som är gemensamt mellan olika enheter, nämligen: pa
tientorientering, regel- och rutinstyrning samt anpassningsinrikt- 
ning.

Undersköterskornas patientorientering visar sig på flera olika 
sätt. För det första är större delen av undersköterskornas arbete 
direkt patientrelaterat. Detta gör att de också samspelar mest med 
patienter i sitt arbete. För det andra beskriver de arbetet i patientre- 
iaterade termer. Exempel på detta är att ”de är til! för patienterna”, 
”att de ska behandla patienter såsom de själva vill bli behandlade” 
och/eller ”att de ska ta hand om patienterna som om de vore deras 
egna föräldrar”. Undersköterskornas arbete har också cn stark om- 
vårdnadskaraktär som hänger nära samman med deras patientorien
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tering. De tar ofta patienternas perspektiv i förhållande till andra 
grupper. Undersköterskornas arbete fokuserar i mångt och mycket 
kring patienternas dagliga omvårdnad även om skillnader finns 
mellan vårdenheter. Denna dagliga omvårdnad har dock ofta karak
tären av rutinstyrning. Det blir i vardagen viktigt att utföra be
stämda rutiner och sedan försöka hinna göra något extra för patien
terna som ”att lägga håret”, ”springa ärenden", ”följa med dem” 
eller ”sitta ner och prata en stund”. Att göra något extra ses som 
viktigt och leder till att de ser sitt arbete som meningsfullt även om 
detta alltid kommer i andra hand. Undersköterskorna beskriver 
också att arbetet är förväntansstyrt. Sjuksköterskorna och i viss 
mån läkarna bygger under detta genom att poängtera att underskö
terskorna ska följa deras beslut. Det finns ett inbyggt dilemma hos 
undersköterskorna kring vad man får, kan och ska göra i arbetet 
som ständigt förändras och som leder till splittring i deras identitet. 
Att inte veta vad man egentligen får göra, leder till osäkerhet både 
om vad man kan och vad man ska, menar många undersköterskor.

Såväl undersköterskor som sjuksköterskor trycker på att under
sköterskor ska anpassa sig och inte ta egna initiativ i arbetet. 
Undersköterskor antas inte fatta självständiga beslut utan förväntas 
höra med sjuksköterskor. Undersköterskor ska göra det som sjuk
sköterskor och läkare ber om. Undersköterskorna själva beskriver 
att de inte tar så mycket egna initiativ eller fattar egna beslut. Sam
tidigt så, menar de att det är viktigt att sjuksköterskorna ser deras 
kompetens samt värderar och respekterar deras arbete. Underskö
terskorna menar också att det är viktigt att sjuksköterskor har för
mågan att delegera uppgifter till dem. Av undersköterskornas inter- 
aktionsmönster framgår att de vid de flesta vårdenheter lägger upp 
arbetet tillsammans med sjuksköterskor och att de under dagen 
också samspelar mycket med sjuksköterskorna just när det gäller 
allmänna frågor. Deras samspel med läkarna är mindre omfattande 
även om skillnader finns mellan verksamheter.

Att lära till och att utvecklas som undersköterska

Det finns olika faser för att lära sig arbetet såsom det beskrivs i un
dersköterskornas föreställningar, handlings- och interaktionsmöns- 
ter. För det första krävs grundutbildning som det finns olika synsätt 
på. För det andra beskriver de det praktiska arbetet och samspelet
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med varandra, patienten och andra grupper som viktigt. I början av 
det praktiska arbetet får undersköterskorna handledning. Denna 
period är dock relativt kort. För det tredje nämner undersköter
skorna personalutbildning i kombination med praktiskt arbete, ar- 
betsbreddning och verksamhetsförändringar för att utvecklas vida
re. Det finns individuella och verksamhetsrelaterade skillnader i 
synen på dessa former. Gemensamt är dock att samtliga underskö
terskor betonar det praktiska arbetet och dagligt samspel som mest 
betydelsefullt för att lära sig arbetet. I det följande presenteras de 
olika faserna i undersköterskornas lärande och utveckling närmare

Grundutbildningsfasen. Samtliga undersköterskor beskriver att 
grundutbildningen är avgörande för att få arbeta inom vården. Den 
har karaktären av en inträdesbiljett.

Den praktiska arbetsfasen. Det praktiska arbetet tillsammans 
med andra undersköterskor, patienter och sjuksköterskor är 
grunden för att få erfarenhet och kompetens i arbetet. Till en början 
får man gå bredvid någon, men denna introduktionsperiod ses som 
relativt kort. Det finns både en horisontell och en vertikal syn på 
lärande representerad hos undersköterskorna. Läkare, sjuksköter
skor, andra undersköterskor, patienter och anhöriga anses som 
viktiga för att utvecklas. Undersköterskorna själva menar att de lär 
sig genom att fråga sig fram. Andra undersköterskor ses som 
viktiga för att lära rutiner, men också för att lösa specifika problem 
som de möter i vardagen. Patienter ses som viktiga dels för att de 
som personer är väldigt olika, dels eftersom de kräver olika typer 
av vård. Av undersköterskornas handlingsmönster i vardagen 
framgår också att anhöriga förevisar och förevisas olika åtgärder i 
förhållande till patienten. Det händer också att undersköterskorna 
sitter ner och pratar eller tränar patienter. Viktigast för att fortsätta 
utvecklas är dock samspelet med sjuksköterskor och läkare. Detta 
samspel förutsätter att dessa grupper inbjuder till, att man frågar 
och får ”vettiga svar” samt att sjuksköterskorna ”inte håller så hårt 
på sitt”, utan också delegerar uppgifter till undersköterskorna.

Personalutbildning. Undersköterskorna ser personalutbildning 
och föreläsningar som viktiga för att utvecklas i arbetet. Trots detta 
betonar de att erfarenheterna av personalutbildning varierar. Visser
ligen betonar undersköterskorna personalutbildning som en källa 
till utveckling, men de skiljer sig åt i huruvida de ser personalut
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bildning som effektivt medel för att utvecklas. Detta har också att 
göra med i vad mån utbildningen motsvarar och innehåller sådana 
frågor som undersköterskorna har behov av.

Arbetsbreddning och verksamhetsutveckling. Undersköter
skornas syn på personalutbildning är anpassningsinriktad, där andra 
grupper planerar och avgör vad man får delta i. Undersköterskorna 
värderar sedan detta utifrån nyttan i arbetet. Mest betydelsefullt för 
att utvecklas tycks vara arbetets innehåll och sjuksköterskornas 
förmåga att delegera. Även introduktion av ny apparatur och nya 
undersökningar påverkar undersköterskornas utveckling.

10.3.2 Den verksamhetsrelaterade nivån
Trots att alla undersköterskor i högre eller lägre grad betonar 
patientens omvårdnad och tar patientens perspektiv finns stora 
skillnader mellan vårdenheter. Det är i huvudsak i tre olika aspekter 
som det finns skillnader. För det första finns skillnader i arbetets 
innehåll och organisering. För det andra finns skillnader i förhållan
de till vad man får, kan och ska göra som undersköterska. För det 
tredje finns skillnader i synen på utveckling mellan dem. I det 
följande diskuteras detta närmare.

Verksamhetsrelaterade skillnader i undersköterskors 
arbete

Det finns huvudsakligen tre aspekter av undersköterskornas arbete 
som skiljer sig mellan olika verksamheter. För det första skiljer sig 
innehållet i arbetet, för det andra arbetets organisering och för det 
tredje finns skillnader i styrning mellan olika verksamheter.

Vårdcentralen. Det finns skillnader mellan de undersköterskor 
som arbetar med mottagning och de som arbetar på distrikt. Mot- 
tagningsarbetet innebär främst att assistera läkare och/eller sjuk
sköterskor i förhållande till patienter. Undersköterskor som arbetar 
med mottagning beskriver att hela deras arbetsdag styrs av rutiner 
som är välkända. Läkarna ser undersköterskornas arbete som ett 
servicearbete till dem själva. De ska därför vara duktiga assistenter 
som kan utföra en del medicinska uppgifter men som framförallt 
kan samarbeta med patienter och personal. Distriktarbetet är främst 
medicinskt orienterat och utförs under hembesök. De upplever sitt
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arbete som relativt självständigt och fritt genom att de ofta är en
samma med patienten. Större delen av deras arbete läggs också upp 
tillsammans med distriktsköterskan. Inom distriktsvården förekom
mer situationer där undersköterskorna måste ta egna initiativ. De 
poängterar dock att de för det mesta tar upp detta till diskussion 
med distriktsköterskan innan de gör något. De krav som ställs på 
distriktsundersköterskor är att de ska ha ett bra medicinskt kunnan
de på sin nivå. Dessutom menar läkarna att undersköterskor i 
distriktsvård måste ha bra social förmåga gentemot patienten och 
vara fysiskt starka så att de inte får belastningsskador i vården.

Medicinkliniken. För undersköterskorna dominerar omvård- 
nadsarbetet. Det finns dock vissa skillnader mellan undersköter
skorna vid avdelning 5 respektive 8. På avdelning 8 ägnas tid åt 
såväl omvårdnad som träning och rehabilitering. Arbetet läggs upp 
tillsammans med andra undersköterskor och den sjuksköterska som 
är ansvarig för vårdlaget. Undersköterskorna samspelar också 
främst med andra undersköterskor vid sidan om patienterna. Det 
finns vissa skillnader mellan undersköterskorna i vad de gör. På 
avdelning 5 är arbetet något mera medicinskt och administrativt 
orienterat. Där läggs arbetet upp och utförs till viss del tillsammans 
med sjuksköterskor. Man hjälps åt med många olika typer av göro- 
mål, under dagen. Därmed samspelar undersköterskorna mest med 
sjuksköterskor vid sidan om patienterna. Undersköterskornas arbete 
styrs både av rutiner och ritualer. Undersköterskorna vid båda 
avdelningarna deltar delvis i ronder och vårdlagskonferenser.

Anestesikliniken. Undersköterskorna roterar mellan IVA och 
Post-op. Pä båda avdelningarna dominerar övervakning. Detta 
arbete är både medicinskt- och omvårdnadsorienterat. Övervak- 
ningsuppdraget på IVA innebär att undersköterskorna inte får 
lämna patienten utan att bli avlösta. Detta innebär att arbetet är 
rumsstyrt. Rumsstyrningen gör att undersköterskorna ansvarar för 
patientens totala vård. Då verksamheten är händelsestyrd måste 
undersköterskorna vara observanta och rapportera förändringar i 
patientens tillstånd. Mycket av undersköterskornas arbete är också 
rutinstyrt. Detta gäller främst de kontroller som de tar på patien
terna med jämna mellanrum. Trots att undersköterskorna alltid be
finner sig i patientens närhet ses deras arbete som ett ensamarbete. 
Detta har att göra med att flertalet patienter är nedsövda eller svårt
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sjuka. Samtidigt framgår av undersköterskornas dagböcker att de 
observerar en mängd olika personer som kommer in till patienten 
under deras arbetspass. De informerar andra om hur patienten mår 
och hjälper patienten i förhållande till andra. Mycket av samspelet 
med andra grupper innebär dock en låg grad av interaktivitet då de 
utför arbete vid sidan om varandra hos patienten.

På Post-op ser sig undersköterskorna som hjälpare eller assi
stenter åt patienter och andra personalgrupper. Här förflyttar de sig 
ofta mellan patienter och patientsalar. Arbetet på Post-op innebär 
också mer samspel med t. ex. sjuksköterskor men också läkare och 
större möjligheter att förflytta sig och möta flera patienter. Arbetet 
på Post-op ses som mer kollektivt orienterat då undersköterskorna 
både samarbetar med varandra och med sjuksköterskorna. På Post- 
op är arbetet både händelsestyrt och rutinstyrt. Rutinerna är främst 
av kontrollkaraktär.

På anestesikliniken ställs krav från alla grupper på att under
sköterskorna ska ha en bra medicinsk kompetens på sin nivå. Det är 
också viktigt att de förstår och kan hantera den medicinskt-tekniska 
apparaturen. Vidare poängteras att undersköterskorna måste vara 
observanta, alerta och flexibla samt rapportera vidare allt de obser
verar till sjuksköterskorna. I kritiska situationer måste underskö
terskorna ibland utföra uppgifter som de normalt inte utför. Sjuk
sköterskorna menar att en bra undersköterska förstår när de måste 
utföra något akut och när de ska avstå från att göra det. Underskö
terskorna själva betonar dock att det är viktigt att inte göra något 
som man inte kan. Om läkare eller sjuksköterskor ber om att något 
ska göras måste de säga ifrån om de inte kan. Samtidigt är nästan 
alltid läkare och/eller sjuksköterska med då sådana situationer in
träffar. Det finns således en viss förväntansstyming i undersköter
skornas arbete.

Undersköterskornas lärande och utveckling i arbetet.

Det finns olika synsätt mellan verksamheterna kring hur man har 
lärt sig arbetet men framförallt kring hur undersköterskorna upple
ver sina utvecklingsmöjligheter i arbetet.

Vårdcentralen. Undersköterskornas beskriver sitt lärande ut
ifrån handledning och praktiskt arbete. Att arbeta tillsammans med 
sjuksköterskor ses av dem som en av de viktigast lärkällorna. Un
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dersköterskorna vid vårdcentralen upplever inga behov av utveck
ling och tycker heller inte att utbildning ger någonting i förhållande 
till det arbete som de ska utföra. De undersköterskor som arbetar på 
distrikt menar att de lär sig tillsammans med distriktsköterskorna 
vilket upplevs som viktigt. Deras största dilemma är att deras kom
petens inte tycks värderas i vården. Detta påverkar deras inställning 
till fortsatt utveckling där de menar att de inte har några behov och 
att de mest av allt önskar fa behålla sitt arbete fram till pension.

Medicinkliniken. Vid medicinkliniken upplever undersköter
skor och sjukvårdsbiträden två olika dilemman kopplade till 
lärande och utveckling. Båda dessa dilemman hänför sig till att de 
inte tycker att de får utnyttja sin kompetens i arbetet. Vid medi
cinkliniken upplever undersköterskorna (och sjukvårdsbiträdena) 
att de kan vissa saker som de inte längre får göra till följd av nya 
regler. Detta gäller främst diskussioner om att det krävs viss for
mell delegation för att få utföra vissa medicinska uppgifter och 
lägga om sår (detta gäller främst sjukvårdsbiträdena). Dock upp
lever undersköterskorna att de har både formell kompetens genom 
att de lärt sig dessa uppgifter under utbildning och reell kompetens 
eftersom de utfört dessa uppgifter i många år. Att kunna något som 
man inte längre får göra, upplevs som att identiteten beskärs och att 
andra grupper ifrågasätter undersköterskornas kompetens. Vid 
medicinkliniken har ett stort antal sjukvårdsbiträden vidareutbildats 
till undersköterskor mellan undersökningsperioderna. De fick 
därmed till en början delta i kompetenshöjande utbildning. Vissa 
upplever detta som en enorm utveckling, andra tycker utbildningen 
är onödig, eftersom den inte leder till förändrade uppgifter. De 
undersköterskorna vid medicinkliniken som redan är undersköter
skor upplever att deras möjligheter att delta i utbildning har 
minskat på bekostnad av att man har satsat speciellt på sjuk
vårdsbiträdena. Dessutom befarar många undersköterskor att de 
kommer att förlora sitt arbete, vilket gör att deras behov av att 
utvecklas har minskat.

Anestesikliniken. Vid intensivvårdssektionen upplever under
sköterskorna att det inte är helt uttalat vad man får, kan och ska 
göra i arbetet. Man får inte göra något som man inte kan, menar de, 
men samtidigt händer det att man måste göra något man inte kan. 
Detta ofta då sjuksköterskor eller läkare ber om det i akuta situa
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tioner. Detta leder till en osäkerhet kring vad man kan och ska, 
vilket leder till att undersköterskorna ständigt tvingas ta ställning 
till detta i arbetet. Undersköterskornas arbete kan till viss del sägas 
vara kompetensstyrt. De styrs dock i hög grad av andra gruppers 
beslut och av oförutsedda händelser. Undersköterskorna vid inten- 
sivvårdssektionen har en positiv syn på utveckling. Mycket av den 
utveckling som sker är kopplad till medicinsk-teknisk apparatur. 
Att få introduktion samt att få pröva ny apparatur upplevs som 
mycket viktigt. Undersköterskorna på anestesikliniken upplever 
också många situationer där de får lära sig något nytt, då det finns 
många olika typer av patienter som kräver olika vård och kon
troller. För att utvecklas i arbetet är det dock viktigt att ha en bra 
relation till sjuksköterskorna. De sjuksköterskor som de har en bra 
relation till får de också utföra fler uppgifter för. Detta leder till ett 
breddat arbetsinnehåll som ses som viktigt. Dessutom anser under
sköterskorna att de utvecklas genom att de i vissa situationer måste 
utföra uppgifter som de normalt inte utför. Därmed lär de sig dessa 
till en annan gång. Undersköterskorna vid anestesikliniken upp
lever också stora möjligheter att hantera problem tillsammans. Om 
de inte löser problemet kan de fråga andra grupper eller ta upp 
frågan med klinikläraren som då kan se till att de får utbildning på 
detta. Därmed upplever undersköterskorna att de har vissa möj
ligheter att påverka den personalutbildning som ges inom verksam
heten.

10.3.3 Den individrelaterade nivån
Det finns vissa individuella skillnader mellan undersköterskor. En 
av dessa skillnader rör synen på grundutbildning och grundutbild
ningens betydelse för att lära sig arbetet som undersköterska eller 
sjukvårdsbiträde. En annan skillnad rör de olika erfarenheter som 
undersköterskorna har med sig, både av livet och av tidigare arbete. 
Slutligen beskriver undersköterskorna att det finns skillnad i syn på 
att utvecklas i arbetet som kan relateras till ålder och erfarenhet.

Olika syn på grundutbildning

Synen på grundutbildningen varierar mellan undersköterskor. Vissa 
menai" att grundutbildningen varit betydelsefull för att förstå varför
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man gör vissa saker, andra menar att de i utbildningen lärde sig lite 
om det verksamhetsområde som de arbetar inom och därför eftersö
ker en kortare vidareutbildning inom verksamheten. Ytterligare an
dra menar att det var länge sedan de gick utbildningen vilket gör att 
praktiken tagit överhanden.

Olika karriärvägar och olika erfarenheter

Det finns skillnader mellan undersköterskorna både vad gäller livs
erfarenhet och tidigare arbetserfarenhet. Vissa av undersköterskor
na har arbetat som sjukvårdsbiträden tidigare. Andra har börjat 
arbeta som undersköterskor utan tidigare vårderfarenhet. Vissa un
dersköterskor är äldre och har lång livserfarenhet. Äldre sjukvårds
biträden och undersköterskor betonar generellt vikten av att ha livs
erfarenhet för att lära sig arbetet. Här nämns vikten av att ha egna 
barn och att ha vårdat sina föräldrar. Det finns slutligen de under
sköterskor som har utbildat sig direkt till undersköterskor. De har 
lärt sitt arbete direkt i relation till andra grupper.

Två olika synsätt på personalutbildning och utveck
ling i dagligt arbete

Det finns en viss variation mellan undersköterskorna vad gäller syn 
på personalutbildning och utveckling i dagligt arbete. Denna 
hänger till viss del samman med ålder, men varierar också från 
undersköterska till undersköterska. Vissa hävdar att de är viktigt 
och roligt att gå på utbildning och att man har nytta av utbildningen 
i dagligt arbete. Dessa hävdar också att det är viktigt att få göra nya 
saker i arbetet och utvecklas.

Andra menar istället att personalutbildningen är värdelös, 
eftersom den inte är avpassad till det arbete som undersköterskorna 
har. De upplever sig heller inte ha behov av utveckling, utan menar 
att utbildning enbart har en funktion om det är något nytt de ska 
klara av i arbetet. Så länge undersköterskorna har samma uppgifter 
behövs ingen mer utbildning.

Det finns också individuella skillnader mellan undersköterskor 
som har med grundsynen på utveckling att göra. Vissa ser utveck
ling ur ett strikt nyttoperspektiv, andra har en grundläggande posi
tiv syn på utveckling, medan ytterligare andra har en negativ syn på
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utveckling. De som har ett nyttoperspektiv betonar att all utveck
ling har att göra med vad man får göra i arbetet. De med en positiv 
syn menar att utveckling är en del av vardagen och att det alltid är 
roligt att få lära något nytt. De som har en negativ syn. menar både 
att de inte är vana vid att utvecklas och att det är svårt att till 
exempel sätta sig i skolbänken igen.

De sjukvårdsbiträden som mellan undersökningsperioderna har 
vidareutbildat sig till undersköterskor reagerade på olika sätt före 
utbildningen. En av dem beskriver att enbart beskedet om att delta i 
utbildning lett till ett intresse för medicinska frågor. Hon har ut
vecklat en strategi där såväl undersköterskor som sjuksköterskor 
och läkare ständigt tillfrågas om olika saker. Ett annat sjukvårdsbi
träde beskriver att utbildningen kommer att bli meningslös efter
som arbetsuppgifterna inte kommer att förändras. Hon har därför 
valt att inte söka utbildningen. Övriga ser vidareutbildningen som 
ett nödvändigt ont för att fa behålla sitt arbete.

10.4. Övergripande slutsatser
I detta avsnitt presenteras mot bakgrund av tidigare analys några 
övergripande slutsatser. I det följande behandlas lärande av yrkes
identiteter, anpassning och/eller utveckling, samspel mellan aktörer 
i vardagen samt samspel mellan aktörer och vårdenheter

10.4.1 Lärande av yrkesidentiteter- Anpassning och/ 
eller utveckling?

Det finns åtminstone två intressanta aspekter som har med perso
nalgruppers lärande och utveckling av yrkesidentiteter att göra. 
Den första aspekten rör den lärprocess som aktörerna genomgår för 
att lära och utvecklas i arbetet. Den andra behandlar deras före
ställningar om i vad mån de ska vara anpassnings- respektive ut- 
vecklingsinriktade inom olika innehållsliga områden. Denna aspekt 
behandlar vad de anser viktigt att lära och vara. Det finns vissa 
skillnader i synsätt på lärande och utveckling. Däremot tycks det 
finnas en gemensam bild av vad som kännetecknar en ideal befatt
ningshavare utifrån aspekterna innehållslig orientering, anpass
nings- respektive utvecklingsorientering. Av såväl intervjuer som 
dagböcker framkommer olika beskrivningar av lärprocesser. Att
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lära sig bli läkare, sjuksköterska och undersköterska kan ses som en 
relation mellan det lärlingssystem som personalen deltar i och 
individuella erfarenheter, synsätt och karriärvägar. I tabell 10:1. 
skisseras olika personalgruppers syn på sin lärprocess samt de 
individuella skillnader som finns inom varje personalgrupp.
Tabell 10:1. Olika aktörers lärprocess utifrån olika analysnivåer.

Steg i lär- 

processen

Läkarnas lärprocess Sjuksköterskornas 

lärprocess

Undersköterskornas 

lärprocess

Grundutbild En gemensam syn på Olika synsätt på Olika individuella kar-
ningsfas grundutbildning. Inga 

individuella skillnader
grundutbildning och 
vidareutbildning. Oli
ka individuella 
karriärvägar för att 
bli till sjuksköterska

riärvägar och olika 
synsätt på 
grundutbildningen

Handled- Ses som avgörande för Instruktioner och Att gå bredvid andra
ningsfas att lära sig det prakti

ska arbetet. Samspel 
med läkare inom den 
egna verksamheten 
viktig. Arbetet har en 
kollektiv karaktär

handledning gör att de 
lär sig praktiskt hand
lag. Stöd från andra 
sjuksköterskor samt i 
vissa fall från under
sköterskor

undersköterskor gör 
att man lär sig arbetet. 
Relativt kort period.

Praktisk I det praktiska arbetet Självständigt arbete. Praktiskt arbete med
arbetsfas är konsultationen av 

äldre kolleger a och o. 
Dessa bistår i besluts
fattande och tar över 
svåra ärenden.

Samarbete med såväl 
sjuksköterskor som lä
kare i vardagen. Styrs 
också i hög grad av 
läkares ordinationer.

patienter, arbetskam
rater, sjuksköterskor 
och i viss mån läkare 
bidrar till praktiskt 
kunnande.

Utveck- Individualisering. Oli- Personalutbildning Anpassningsinriktning
lingsfas ka behov och strate

gier. Självstudier, kon
ferenser och praktik 
inom nya områden 
viktigast.

tillsammans med verk
samhetsutveckling och 
läkarsamarbete.

till vad man får. Olika 
synsätt på utveckling, 
behov och strategier.

Av tabellen ovan framgår att läkarnas lärprocess går från att bli del 
i ett kollektiv till att få en individuell identitet som läkare. För sjuk
sköterskorna och undersköterskorna gäller det omvända, från att ha
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olika erfarenheter och olika karriärvägar lär de att bli del i ett kol
lektiv, även om sjuksköterskorna är mer olika än undersköterskor
na. Läkares lärprocess är längst både vad gäller grundutbildning, 
handledningsfas och praktisk arbetsfas, men också vad gäller deras 
fortsatta utveckling, medan undersköterskornas är kortast. För sjuk
sköterskor kan lärprocessen till sjuksköterska vara varierad karriär
mässigt. Det finns dock en likartad syn på hur man lärt sitt arbete 
och vad som är viktigt för att utvecklas. Hos undersköterskorna 
finns generellt en anpassningsinriktad syn som går ut på att ”man 
tar det man får” ifråga om utbildning och samspel med andra 
grupper. Undersköterskorna framhåller dock att den individuella 
viljan är viktig för att utvecklas. I tabell 10.2 skisseras förhållandet 
mellan innehållslig orientering och graden av utveckling respektive 
anpassningsinriktning hos olika yrkesgrupper.
Tabell 10.2. Relationen mellan innehållslig orientering, anpassning respektive

Yrkesgrupper Anpassningsinriktning Utvecklings inriktning

Läkare - Medicinsk orientering 
Utbildnings- och forsk
ningsorientering 
(Organisatorisk orientering)

Sjuksköterskor Medicinsk orientering 
Utbildnings- och forsk
ningsorientering

Omvårdnads- och patient- 
orientering
Organisatorisk orientering

Undersköterskor Patient- och omvårdnads- 
orientering (Organisa
torisk orientering) 
(Medicinsk orientering)

Av ovanstående tabell finns på en yrkesrelaterad nivå fyra olika 
innehållsliga orienteringar i aktörernas beskrivningar. Läkarna är 
utvecklingsinriktade, medicinskt orienterade men också utveck- 
lingsinriktade i så måtto att de är ansvariga för den medicinska ut
vecklingen av sig själva och verksamheten. Detta visar sig också i 
deras utbildnings- och forskningsorientering, där de ofta ses som 
ansvariga för andra gruppers och yngre läkares utbildning i var-
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dagen. Läkare är också involverade i vissa organisatoriska frågor 
där de driver utvecklingen även om denna betydligt svagare än den 
medicinska orienteringen. Sjuksköterskor är mångfacetterade både 
vad gäller utvecklings- respektive anpassningsinriktning och vad 
gäller innehållslig orientering. Klart är att sjuksköterskorna förut
sätts anpassa sig till läkarna i medicinska frågor. Däremot finns en 
viss utvecklingsinriktning vad gäller patient- och omvårdnads- 
orientering samt organisatorisk orientering. Det varierar mellan 
verksamheter och individer hur stark denna orientering är. Vid me
dicinkliniken tycks den vara starkare än vid övriga enheter. Här 
tycks också individuella faktorer som erfarenhet och karriärvägar 
ha viss betydelse. Slutligen förutsätts undersköterskor anpassa sig 
till andra gruppers beslut i arbetet. De har en stark patientoriente
ring och värnar om patienten i dagligt arbete. Inom vissa verk
samheter har de också olika grad av medicinsk- respektive organi
satorisk orientering.

Distinktionen mellan utbildnings-/forskningsorientering och 
övriga orienteringar kan till viss del ses som otydlig. Jag återkom
mer därför till denna distinktion i nästkommande kapitel. Beroende 
på innehållslig inriktning och graden av anpassnings- respektive 
utvecklingsinriktning som finns i olika yrkesgruppers identiteter 
möjliggörs viss verksamhetsutveckling medan annan hindras.

10.4.2 Lärande av yrkesidentiteter - Samspel 
mellan aktörer i vardagen

Av olika personalgruppers lärprocesser och strategier framgår att 
samspel med andra är viktigt för lära en yrkesidentitet i vardagen. 
En stor del av arbetstiden (mellan 60 och 92 procent) samspclar de 
också med andra (detta gäller personalen vid medicin- och anestesi- 
kliniken (se vidare bilaga VI). Läkarna samspelar mest med andra 
läkare, medan sjuksköterskor och undersköterskor främst samspelar 
med patienterna inom respektive avdelning. Undersköterskorna 
samspelar minst med läkarna. Att andelen läkare är betydligt min
dre än andelen sjuksköterskor och undersköterskor är tydligt vid 
samtliga enheter. Läkarna vid avdelning 8 och Post-op ägnar en 
hög andel av det totala samspelet tillsammans med sjuksköterskor. 
Samspelet har också med arbetets organisering att göra. Anställda 
vid anestesikliniken samspelar mer med aktörer utanför den egna
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avdelningen samt med anhöriga än anställda vid medicinkliniken. 
Detta till följd av att kliniken är en serviceklinik som kräver samar
bete över klinikgränserna. Undersköterskorna inom IVA uppvisar 
dock generellt en, låg interaktion förutom med patienter och sjuk
sköterskor. Detta p.g.a. deras bundenhet i patientsalarna. Vid Post- 
op samspelar undersköterskorna mer med andra undersköterskor än 
med sjuksköterskor. Samma förhållande gäller vid avdelning 8 till 
följd av arbete i vårdlag där det finns en sjuksköterska och tre 
undersköterskor. Vid avdelning 5 samspelar undersköterskor och 
sjuksköterskor i hög grad med varandra till följd av det parvårds- 
system som finns inom avdelningen.

Vad är det för aktiviteter som olika aktörer samspelar kring och 
vilken grad av interaktivitet kan samspel mellan aktörer ha? Inter
aktiviteten mellan aktörer kan indelas i fyra olika relationer enligt 
följande:

• aktörer är givare av såväl information och ordinationer som av 
hjälp och stöd,

• interaktionen mellan aktörerna är ömsesidig, dvs. att aktörerna 
aktivt utbyter åsikter, tankar eller information,

• aktörer som mottagare av information, hjälp eller stöd,

• låg grad av interaktivitet, dvs. aktörerna arbetar sida vid sida 
och utför parallella aktiviteter utan närmare utbyte med 
varandra

Av resultatet framkommer ett hierarkiskt mönster vad gäller aktö
rernas samspel (En sammanfattande tabell redovisas i bilaga VI). 
Läkarna är givare i fler situationer, därefter sjuksköterskor och slut
ligen undersköterskor. Läkarna styr ofta ronden och ordinerar till 
andra grupper, undersöker, kontrollerar och behandlar patienter. Er
farna läkare konsulterar yngre läkare. Sjuksköterskorna rapporterar, 
informerar och instruerar varandra, elever och undersköterskor 
samt undersöker, kontrollerar, behandla och observerar patienter. 
Undersköterskorna undersöker, kontrollerar, övervakar och obser
verar patienter samt assisterar andra grupper. Det är endast en di
mension där läkare tar emot assistans eller hjälp från sjuksköterskor 
och undersköterskor. Vissa typer av samspel finns enbart mellan
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läkare. Detta rör t. ex. konsultation. Andra typer av samspel rör 
endast vårdpersonal såsom t. ex. rapport, information, och instruk
tion.

Det finns huvudsakligen två typer av aktiviteter där aktörerna 
ömsesidigt diskuterar eller samtalar. Diskussioner sker enbart 
mellan personal, medan samtal också relaterar till patienter och 
anhöriga. Slutligen finns en kategori av passivt samspel mellan 
aktörer. 1 dessa fall noteras endast att aktörerna befinner sig på 
samma plats under samma tidpunkt, inte att de aktivt samverkar.

Att samspelet mellan personalgrupper uppvisar något av ett 
hierarkiskt mönster där läkare både samspelar mest med varandra 
och i högre utsträckning styr samspelet med andra aktörer torde 
påverka aktörernas lärande både i fråga om vad de lär, av vem och 
på vilket sätt. Samspelet mellan aktörer påverkas dock i hög grad 
av den verksamhet som de arbetar i. Därför diskuteras närmare 
lärande av yrkesidentiteter utifrån samspelet mellan olika nivåer.

10.4.3 Lärande av yrkesidentiteter - Samspel 
mellan aktörer och vårdenheter

Det finns en intressant relation mellan olika yrkesgruppers lärande 
och utveckling och de verksamheter som de arbetar inom. Denna 
relation rör arbetets styrning. En mängd olika former av styrning 
har framkommit i resultaten både i förhållande till den yrkes- och 
den verksamhetsrelaterade nivån av yrkesidentiteter. Att personalen 
ger uttryck för vissa typer av styrning som yttre verksamhetsdrivna 
och andra som styrda av dem själv eller andra torde vara klart. 
Vidare kan de indelas i förhållande till om de kommer till uttryck 
formellt respektive informellt i aktörernas arbete. En sammanfatt
ning av denna indelning görs i figur 10.2. Av nedanstående figur 
framgår att aktörerna upplever tids- respektive händelsestyrning 
som något som de inte själva kan påverka. Tidstyming leder till att 
arbetsdagen planeras formellt.
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Verksamhets-
driven

Knm Aktörs-
driven

Re

Ru

filer

tiner

Händelser
Förväntningar

Självstyrning / kompetensstyrning

Informell

Figur 10.2. Olika former av styrning i aktörers arbete

Händelsestyrning leder istället till att aktörerna informellt måste 
prioritera och omprioritera i arbetet beroende på vad som händer. 
Verksamheter kan också ha olika grad av rumsstyrning vilket inne
bär att aktörerna är bundna till en viss plats i hög utsträckning.

Vad innebär då aktörsdriven styrning? Aktörsdriven styrning 
innebär styrning där individer eller grupper organiserar aktiviteter 
som sedan blir styrande för deras arbete och handlande. Även 
denna styrning kan visa sig formellt och informellt. Tydligaste 
exemplet på formell aktörsstyrning är ritualerna. Slutligen finns två 
typer av aktörsdriven styrning som visar sig informellt. Den ena 
typen av styrning är förväntansstyming. Med denna typ av styrning 
avses att aktörerna upplever sig styrda av egna och andras för
väntningar på vad de ska göra och vara. Slutligen kan arbetena 
inom vårdenheterna också beskrivas som självstyrda. Självstyr
ningen innebär att individerna har möjligheter att själva besluta om 
frågor i sitt arbete. Denna typ av styrning hänger samman med 
kompetensstyrning, dvs. att individens kompetens avgör vad indi
viden kan och får göra. Kompetensstyming kan ses som motsatsen



till regeWrutinstyrning där det finns vissa regler och rutiner som 
bestämmer vad som bör göras. Av figuren ovan framgår att regel- 
och rutinstyrning både är verksamhets- och aktörsdrivna och kan 
visa sig formellt och informellt. Vissa aktörer ger uttryck för att 
regler och rutiner är något formellt beslutat på verksamhetsnivån, 
medan andra ger uttryck för att dessa är något som beslutats 
informellt.

I figur 10.3 skisseras olika styrningsformer i förhållande till 
olika verksamheter.

Rum

Tid

/ Mottagningsverksamhet 
/ inom primärvården. Ex.
/ distriktsläkarmottagning 

/ och barnhälsovården
/ Vårdcentralen

Högspecialiserad \
avdelningsverksamhet \

med hög akutgrad. \
Ex.IVA och Post.op \

Verksamheter med viss Avdelnings- och
mottagning och hembesök. mottagningsverksamhet

\ Ex. Medicinklinikens med viss akutgrad. Ex. /
\ medicinmottagning och LAH Medicinklinikens avd 5 /
\ samt vårdcentralens och akutmottagning /

distriktsköterske-
verksamhet^

Avdelnings- 
verksamhet med låg akutgrad. 

Ex. Medicinklinikens avd. 8

Ritualer

Händelser

Figur 10.3. Olika styrformer iförhållande till olika typer av verksamheter.

Av ovanstående figur framgår att verksamhetens vårdformer, orga
nisering och akutgrad påverkar arbetets styrning. Mottagnings- 
verksamheten är mer kopplad till tid, medan akutorienterade verk
samheter är mer styrda av händelser. I brytpunkten mellan dessa 
påverkar aktörerna själva verksamhetens uppbyggnad i form av ri
tualer. Både tids- och händelsestyrda verksamheter kan vara rums-
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styrda, dvs. ställa krav på närvaro på ett visst ställe, eller form av 
tillgänglighet. Ritualstyrningen är central både vad gäller aktörs- 
och verksamhetsdriven styrning eftersom verksamheten i hög grad 
upplevs styras av läkargruppen genom de ritualer som de själva 
beslutat om och upprätthåller i vardagen.

De olika typer av styrformer som aktörerna upplever antas leda 
till olika typer av dilemman i arbetet. Att läkarna ser sitt arbete som 
själv-/eller kompetensstyrt leder vid vårdcentralen till en motsätt
ning i förhållande till tidsstyrningen där tidsstyrningen upplevs ta 
överhanden. Vid anestesikliniken upplever läkarna att deras kom- 
petensstyrda beslutsfattande alltid sker i relation till de oförutsedda 
händelser som sker i verksamheten. Det är endast läkarna vid medi
cinkliniken som inte upplever några större dilemman i sitt arbete. 
Detta till följd av att läkarna själva genom olika typer av ritualer 
styr sitt arbete.

Undersköterskorna beskriver sitt arbete som regel- och rutin
styrt, men också till viss del som förväntansstyrt. Vid medicinkli
niken upplevs många ritualer där beslut om regler fattas. Här upp
lever undersköterskorna också att man regelstyrt bort uppgifter som 
de upplever att de kan. Vid vårdcentralen upplever mottagnings- 
undersköterskorna en hög grad av regelstyrning, medan arbetet för 
undersköterskorna på distrikt är mer förväntansstyrda. Vid anestesi
kliniken upplever undersköterskorna att händelsestyrningen i arbe
tet framtvingar situationer då de måste göra något som de normalt 
inte får eller gör. Händelsestyrningen bidrar till deras lärande 
genom att de i akuta situationer får instruktioner av sjuksköterska 
eller läkare.

Sjuksköterskorna beskriver sitt arbete som i hög grad styrt av 
egna och andra gruppers förväntningar på vad de bör, kan, får och 
ska göra i arbetet. Detta innebär i sig dilemman i förhållande till 
sjuksköterskornas arbete. Samtidigt ger det också utrymme för dem 
att utveckla olika typer av praxis i sitt arbete. Vid medicinkliniken 
har det t. ex. utvecklats en praxis för olika typer av pappersarbete 
genom delegering från läkarna. Vid intensivvårdssektionen uppstår 
p.g.a. händelsestyrningen tillfallen då sjuksköterskorna måste age
ra, vilket gör att det inte är klart uttalat vad de får göra. Det vikti
gaste är att man inte gör något som man inte klarar av.
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11. Diskussion

Det övergripande syftet med denna avhandling är att öka kunska
perna om hur yrkesidentiteter lärs. 1 fokus har stått en studie av 
yrkesidentiteter inom hälso- och sjukvården. Olika personalgrup
pers yrkesidentiteter har studerats såsom de kommer till uttryck i 
handlings- och interaktionsmönster i vardagen samt i föreställ
ningar om arbete, i vad som kännetecknar en ideal befattningsha
vare samt i de lärstrategier som har använts och används för att lära 
och utvecklas i arbetet. I denna avhandling har jag utgått från att 
yrkesidentiteter lärs, dvs. formas, upprätthålls och utvecklas i ett 
komplext samspel mellan tre olika kontextuella nivåer: en yrkesre- 
laterad, en verksamhetsrelaterad och en individrelaterad nivå.

I detta kapitel kommer jag att sammanfatta undersökningens 
huvudresultat i relation till två av de frågeställningar som presente
rades i kapitel 1. Därefter kommer dessa huvudresultat att disku
teras utifrån hälso- och sjukvården som ett lär- (ling) system. Där
efter diskuteras den tredje frågeställningen nämligen vilka poten
tiella drivkrafter som finns för att utveckla yrkesidentiteter och 
verksamheter. Slutligen kommer avhandlingens kunskapsmässiga 
bidrag att diskuteras.

11.1. Lärande av yrkesidentiteter
I detta avsnitt kommer jag att sammanfatta undersökningens hu
vudresultat mot bakgrund av två av de frågeställningar som formu
lerades i kapitel 1 ;

(a) Vad karaktäriserar läkares, sjuksköterskors och undersköter
skors yrkesidentiteter som de kommer till uttryck i föreställ
ningar, handlings- och interaktionsmönster, vid tre vården
heter?
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(b) Hur lärs, dvs. formas, upprätthålls och utvecklas dessa yrkes
identiteter?

11.1.1 Yrkesidentiteters karaktär
Yrkesidentiteter har i denna avhandling karaktäriserats i tenner av 
aktörers föreställningar, handlings- och interaktionsmönster. I defi
nitionen av yrkesidentiteter (se närmare kapitel 1) beskrevs yrkes
identiteter som sociala identiteter och att aktörers presentationer 
alltid sker i relation och med referens till andra aktörer (jämför 
Sahlin-Andersson, 1994b). Detta gör att yrkesidentiteter och dess 
karaktärer kan förstås i förhållande till både egna och andras fö
reställningar och i relation till egna och andras handlings- och inter
aktionsmönster. I denna avhandling har yrkesidentiteter karaktäri
serats utifrån en yrkesrelaterad, en verksamhetsrelaterad och en in- 
dividrelaterad nivå. Samtidigt måste dessa också ses utifrån en 
övergripande hälso- och sjukvårdsnivå (jämför kapitel 1). I det föl
jande formuleras tre övergripande slutsatser vad gäller yrkesidenti
teters karaktär.

Yrkesidentiteter har olika karaktärer på olika nivåer

Inom varje yrkesgrupp finns vissa gemensamma föreställningar, 
handlings- och interaktionsmönster. Läkare har en stark medicinsk 
orientering, undersköterskor en patient-/omvårdnadsorientering och 
sjuksköterskor en flerfunktionell och samordnande orientering. Lä
kares arbete framträder också som mer indirekt än direkt patient- 
relaterat, medan undersköterskornas arbete i betydligt högre ut
sträckning är direkt patientrelaterat. Sjuksköterskornas arbete inne
håller ungefar lika stor andel direkt som indirekt patientrelaterade 
aktiviteter. Slutligen är läkare utvecklingsinriktade inom medicin. 
De förväntas driva både sin egen och verksamhetens utveckling på 
detta område. Undersköterskor förväntas främst anpassa sig till an
dra gruppers beslut. Sjuksköterskorna förväntas vara utvecklings
inriktade i omvårdnads- och organisatoriska frågor och anpass- 
ningsinriktade i medicinska.

Personalgruppernas yrkesidentiteter karaktäriseras också på 
olika sätt inom olika verksamheter. Anestesikliniken kan beskrivas 
som en akutorienterad verksamhet. I akutorienterade verksamheter
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förväntas samtliga yrkesgrupper ha handlingsberedskap. En befatt
ningshavare får heller aldrig överträda sin kompetensnivå i arbetet. 
Samtidigt gäller det att agera då något inträffar. Vårdcentralen har 
två verksamhetsgrenar, mottagning och distrikt. Arbetet på mot
tagningen kan sägas vara tidstyrt. I tidstyrda verksamheter betonas 
tålamod och att fatta beslut i relation till den tid som finns till för
fogande. Distriktsarbetet är mer självstyrt. Vid medicinkliniken 
finns olika typer av verksamheter, mottagning och hembesök, av- 
delningsverksamheter med olika akutgrad samt akutmottagning. 
Gemensamt för medicinkliniken är att det finns många ritualer, 
regler och rutiner som reglerar aktörernas arbete.

Yrkesidentiteters karaktär skiljer sig också mellan individuella 
befattningshavare. Det finns karaktärsdrag hos erfarna befattnings
havare som skiljer sig från oerfarna. Framförallt visar sig detta i 
deras respektive interaktionsmönster. Inom olika yrkesgrupper 
framträder olika individuella skillnader. Hos sjuksköterskor finns 
skillnader relaterade till karriärvägar och tidigare erfarenheter av 
såväl utbildning som av praktiskt arbete, om de är vidareutbildade 
eller inte samt om de är gamla eller unga. Hos undersköterskor 
finns skillnader i karriärvägar, tidigare erfarenheter, och i synsätt 
på utbildning och utveckling.

Yrkesidentiteter karaktäriseras av splittring och mot
sägelsefullhet

Läkares, sjuksköterskors och undersköterskors yrkesidentiteter kan 
både sägas innehålla ideala föreställningar och vardagliga realiteter. 
På en yrkesrelaterad nivå finns ett gemensamt yrkesideal som aktö
rer strävar mot oavsett verksamhet. Samtidigt tycks vardagens rea
liteter styras av verksamheternas krav och logik. Detta gör att aktö
rerna upplever svårigheter att leva upp till sin egen och andras idea
la bild. Yrkesidentiteters karaktär kan utifrån denna utgångspunkt 
sägas vara splittrade och motsägelsefulla.

Yrkesidentiteters karaktär- grunden för ett hierar
kiskt system

Det finns sammantaget en hierarkisk ordning mellan yrkesgrupper 
där läkare ses som överordnade, undersköterskor som underord
nade och sjuksköterskor som stående mellan dessa båda grupper.
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Samtidigt finns det också en hierarki inom olika yrkesgrupper till 
följd av deras erfarenhet. Ju längre erfarenhet desto mer över
ordnad, ju kortare erfarenhet desto mer underordnad. Detta gör 
också att det finns situationer där erfarenhetsnivån tar över framför 
yrkesgrupp. Exempel på detta är när sjuksköterskor tar över yngre 
läkares arbete, eller när undersköterskor bistår unga sjuksköterskor 
med ”kloka” råd.

11.1.2 Lärande som samspel inom och mellan 
systemnivåer

Yrkesidentiteter kan ses som både resultatet av lärande och som en 
förutsättning för lärande. Utgångspunkten i denna avhandling är att 
yrkesidentiteter lärs, dvs. formas, upprätthålls och utvecklas i en 
kontinuerlig process av deltagande i vardagliga sociala praktiker 
(Lave & Wenger, 1991 ). Lärande av yrkesidentiteter kan här vidare 
ses som ett samspel både inom och mellan olika kontextuella ni
våer: en yrkesrelaterad, en verksamhetsrelaterad och en individre- 
laterad nivå. Nedan redovisas tre huvudresultat vad gäller lärande 
av yrkesidentiteter.

Lärande av yrkesidentiteter sker i en stegvis process

Utifrån olika yrkesgruppers föreställningar, handlings- och interak- 
tionsmönster har en lärprocess i fyra faser kunnat identifieras oav
sett yrkesgrupp. Dessa faser är: utbildningsfasen, handledningsfa- 
sen, den praktiska arbetsfasen samt utvecklingsfasen. Längden på 
och innehållet i dessa faser skiljer sig mellan yrkesgrupper. Samti
digt har de gemensamt att samspel inom och mellan yrkesgrupper 
är betydelsefullt. Läkare ser mer erfarna läkare som viktiga för att 
lära. Då de själva blir mer erfarna blir kolleger inom andra 
verksamheter och vid andra sjukhus viktiga. Läkarnas utvecklings
fas karaktäriseras också i hög grad av individualisering där in
dividuella behov och strategier utvecklas. Sjuksköterskornas lär
process är betydligt kortare än läkarnas. Mer erfarna sjuksköterskor 
ses också som betydelsefulla för att lära och utvecklas. Sjuksköter
skorna har också en stark utbildningssyn och menar att utbildning 
är viktigt för att utvecklas i arbetet. Undersköterskornas lärprocess 
är kortast och domineras av att lära praktiskt genom samspel med
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andra undersköterskor. Successivt anses också sjuksköterskor och 
läkare vara betydelsefulla för att lära och utvecklas i arbetet.

Yrkesidentiteter lärs på olika sätt i olika situationer 
och verksamheter

Olika verksamheter och vardagliga situationer bidrar till lärande av 
yrkesidentiteter. Beroende på vilka aktiviteter som aktörer har till
gång till lärs och utvecklas olika föreställningar, handlings- och in- 
teraktionsmönster. Verksamheters innehåll, akutgrad och organise
ring påverkar både vad olika yrkesgrupper förväntas göra och vad 
de gör. I vardagliga situationer byggs också relationer mellan yr
kesgrupper upp som påverkar lärande. På medicinkliniken bidrar 
parvårdsorganisationen till ett starkare samarbete mellan sjukskö
terska och undersköterska som i sin tur leder till att undersköter
skorna får tillgång till vissa sjuksköterskeuppgifter. På anestesikli- 
niken byggs relationer upp mellan såväl läkare och sjuksköterskor 
som mellan sjuksköterskor och undersköterskor samt läkare och 
undersköterskor där arbetsuppgifter successivt förskjuts. På grund 
av verksamhetens akutgrad inom anestesikliniken förekommer ock
så många situationer där sjuksköterskor och undersköterskor måste 
utföra uppgifter under instruktion, vilket leder till att de också lär 
sig att utföra dessa uppgifter. På anestesikliniken är formell delega
tion något som regleras efter sådana informella förhållanden.

Att lära till anpassning och/eller utveckling

Det finns generellt en syn på läkare som utvecklingsinriktade, un
dersköterskor som anpassningsinriktade och sjuksköterskor som 
både och. För läkarna är därför lärstrategier som utvecklar dem 
själva, deras arbete och den verksamhet där de arbetar viktiga. 
Självstudier, praktik och samspel med läkare inom nya verksam
hetsområden samt konferenser ses som betydelsefulla aktiviteter. 
Såväl undersköterskorna själva som andra grupper anser att de ska 
anpassa sig till andra gruppers beslut. Därigenom finns i deras ut- 
vecklingssyn också inbyggt att ta vad de får. Sjuksköterskorna intar 
här en mellanposition. Deras utvecklingsstrategier är både kopplade 
till personalutbildning och verksamhetsutveckling där de kan på
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verka innehåll och utformning. I medicinska frågor ska de dock an
passa sig till läkarna.

11.2 Hälso- och sjukvården som ett lär- 
(ling-) system

Mot bakgrund av de sammanfattande resultaten ovan kan hälso- 
och sjukvården ses som ett lär- (ling) system där deltagare oavsett 
yrkesgrupp lär i praktiken, i relation till andra mer erfarna aktörer 
inom den egna och andra yrkesgrupper. Vad är då ett lär- (ling-) 
system och hur kan detta förstås i relation till formning, upprätt
hållande och utveckling av yrkesidentiteter?

Rogoff (1995) använder metaforen ”lärlingsystem” för att be
skriva det system som deltagare formar och formas i. Lave & 
Wenger (1991) diskuterar processen att bli legitimerad perifer del
tagare. En deltagare blir aldrig fullvärdig medlem eftersom prak
tiken är stadd i rörelse och lär därför också kontinuerligt i prak
tiken. Det finns här anledning att tala om lärsystem som det system 
för lärande som kan ses generellt men också att detta lärsystem 
också helt eller delvis innehåller ett lärlingskap mellan olika 
aktörer på olika erfarenhetsnivåer, inom olika verksamheter och 
yrkesgrupper (jämför Lave, 1997; Rogoff, 1995). Därför används i 
detta sammanhang begreppet lär- (ling-) system.

Hur kan då lär- (ling-) systemet förstås? Ett begrepp som kan 
var användbart i detta sammanhang är begreppet proximal utveck- 
lingszon. I kapitel 3 nämndes flera olika tolkningar av detta be
grepp. En tolkning har att göra med individens potentiella utveck
ling inom en verksamhet i förhållande till mer erfarna medlemmar, 
och verksamhetens utveckling som en konsekvens av detta samspel 
(jämför Cole & Scribner, 1985; Engeström, 1987; Moll, 1991; Vy
gotsky, 1978). Det finns i detta sammanhang tre typer av samspel: 
(a) samspel inom den egna yrkesgruppen och den egna verksam
heten; (b) samspel mellan olika yrkesgrupper inom den egna verk
samheten samt (c) samspel inom den egna yrkesgruppen utanför 
den egna verksamheten.

1 samspelet mellan aktörer inom den egna yrkesgruppen, inom 
den egna verksamheten formar aktörerna en identitet i förhållande 
till den egna yrkesgruppen och i förhållande till den egna verksam
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heten (jämför Mead, 1934). Då läkarna samspelar mest med andra 
läkare i verksamheten finns i deras identitet också starka gemen
samma värderingar om vad en läkare är, ska och bör göra i varda
gen. Den första typen av samspel sker också i hög grad mellan er
farna och oerfarna sjuksköterskor och undersköterskor. 1 deras ar
bete samspelar de dock i högre grad med patienter och/eller andra 
grupper.

Vad får då detta för konsekvenser för utveckling av verksam
heter? Det tycks i enlighet med Närvänens (1994) resonemang vara 
så att samspelet mellan aktörer inom den egna yrkesgruppen, inom 
den egna verksamheten bidrar till att etablerade värderingar upp
rätthålls i samspelet mellan mer och mindre erfarna, oberoende av 
de mindre erfarnas tidigare erfarenheter och karriärvägar. Sam
spelet antas också bidra till att sjuksköterskor blir ett kollektiv utåt 
(jämför Sahlin-Andersson, 1994). Läkare som antas ha en relativt 
likartad social bakgrund (Becker m. fl. 1961; Lindgren, 1992) och 
grundutbildning utvecklas istället mot att bli individualister (jämför 
Sahlin-Andersson, 1994). Samtidigt kan läkares sociala bakgrund 
sägas vara individualistiskt orienterad (se vidare Lindgren, 1992, 
jämför också Brembeck, 1991).

Samspelet mellan yrkesgrupper inom den egna verksamheten 
ses som betydelsefullt. Sjuksköterskor betonar t.ex. vikten av att 
samspela med läkare. Undersköterskor betonar samspel med både 
sjuksköterskor och läkare. Däremot betonar inte läkarna detta sam
spel i lika stor utsträckning. Det finns också skillnader mellan verk
samheter och yrkesgrupper i både hur ofta de samspelar med andra 
grupper och hur samspelet gestaltar sig. Läkare och sjuksköterskor 
samspelar ofta med varandra i de flesta verksamheter. Däremot är 
samspelet mellan läkare och undersköterskor mindre frekvent. 
Sjuksköterskor och undersköterskor samspelar också relativt ofta 
med varandra. Samspelet i vardagen påverkas i hög grad av arbe
tets organisering. I verksamheter med parvårdssystem samspelar 
undersköterskor och sjuksköterskor mer med varandra än i övriga 
verksamheter. Samspelet mellan grupper inom den egna verksam
heten kan sägas bidra till en verksamhetsrelaterad identitet där vis
sa föreställningar och handlingsmönster både upprätthålls och ut
vecklas genom förändrat samspel i vardagen.
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Slutligen är det främst läkare som betonar samspel med läkare 
inom andra verksamheter. Detta ses som viktigt för att utvecklas i 
sitt yrke. Övriga grupper betonar inte detta samspel på samma sätt. 
Det finns skillnader mellan yrkesgrupper och verksamheter i hur 
ofta de samspelar med andra grupper utanför den egna verksam
heten. Vid anestesikliniken samspelar både läkare och sjukskö
terskor oftare med aktörer utanför än vid övriga vårdenheter. Mot 
denna bakgrund kan läkares yrkesidentiteter på en övergripande 
nivå formas, upprätthållas och utvecklas i vardagen.

Det finns sammanfattningsvis skillnader mellan yrkesgrupper i 
syn på vilka aktörer som bidrar till lärande och utveckling. Det 
finns också skillnader i tillgång till samspel mellan yrkesgrupper 
och verksamheter. Olika aktörer kan mot denna bakgrund sägas ha 
olika deltagarbanor som påverkar deras lärande och utveckling 
(jämför Laves ( 1997) begrepp ”trajectories of participation”).

Engeström (1993) menar att utveckling av verksamhetssystem 
kan studeras genom att analysera nuvarande verksamheter histo
riskt. Utifrån en sådan utgångspunkt är det endast i efterhand som 
vi kan se att utveckling har ägt rum. Han menar vidare att poten
tiella drivkrafter kan identifieras för att bidra till utveckling. Det är 
dock inte säkert att utveckling kommer till stånd. Jag kommer i det 
följande att lyfta fram tre centrala teman utifrån denna utgångs
punkt. Dessa teman berör: relationen mellan formell legitimation 
och reell legitimering; lär- (ling-) systemets kunskaps- och yrkes
mässiga grund, samt, lär- (ling-) systemets upprätthållande respek
tive utvecklande karaktär.

11.2.1 Formell legitimation och/eller reell legiti 
mering?

Inom hälso- och sjukvården finns anledning att skilja mellan for
mell legitimation och reell legitimering. Med formell legitimation 
avses för läkare och sjuksköterskor en professionell legitimation 
som erhålls för att få arbeta i yrket. Undersköterskorna saknar for
mell legitimation. Samtidigt krävs formell undersköterskeutbild- 
ning för att få arbeta i yrket (jämför relationen yrke och profession, 
Reuling, 1998).

Den reella legitimeringsprocessen är kontinuerlig och pågår 
som en aspekt av vardagen (Lave & Wenger, 1991). Den skiljer sig
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också mellan verksamheter. 1 takt med att aktörer lär och utvecklas, 
ändras både deras kunnande och deras syn på vad de får, kan och 
ska göra. Detta påverkar i sin tur vad de faktiskt gör (jämför Lave 
& Wenger, 1991). Det finns också tecken på att den reella lärpro
cessen begränsas eller inskränks till följd av formella beslut om 
vem som ska göra vad. Det sker således förskjutningar av arbets
uppgifter mellan yrkesgrupper från tid till annan. För läkare och i 
viss mån för sjuksköterskor innebär den reella legitimeringsprocess 
att delta i, inititieras för att sedan ta initiativ (jämför Akre & 
Ludvigsen, 1997) och driva utveckling, medan den för underskö
terskor innebär att lära rutiner och anpassa sig till andra aktörers 
beslut (jämför Ellström, 1996).

De två formerna för legitimering som ovan diskuterats kan å 
ena sidan sägas vara löst kopplade till varandra då de sker i olika 
kontext och i förhållande till olika arenor (jämför Abbott; 1988)'. Å 
andra sidan kan de också sägas forma varandra i vardagen. Läkare 
blir t. ex. legitimerade AT-läkare, legitimerade underläkare eller 
ST-läkare och varje stadium innehåller både formell och reell legi
timering. För sjuksköterskor finns formell grund- och vidareutbild
ning, men oftast finns det bara vidareutbildade sjuksköterskor i 
vissa verksamheter och enbart grundutbildade i andra, vilket gör att 
utvecklingsgången inte är given för dessa.

Ett annat intressant förhållande för undersköterskor och i viss 
mån också för sjuksköterskor är att den reella legitimeringsproces
sen kan bli formellt legitimerad genom formell delegation. 1 vissa 
sammanhang är formell delegation beviset på en reell legitimitet, i 
andra är formell delegation startskottet för att få reell utveckling 
inom ett område. På detta sätt finns ett samspel mellan iegitime- 
ringsprocesser av såväl formell som reell karaktär i vardagen (jäm
för resonemang om institutionalisering, Meyer & Rowan, 1983; 
Powell & Di Maggio, 1991; Scott, 1995). Konsekvensen av de 
dubbla legitimeringsprocesserna är att den formella legitimationen 
försöker likställa aktörers kompetens med varandra, medan den

1 Relaterat till professionaliseringsforskningen kan på yrkesgruppsnivå den for
mella legitimeringen relateras till legitimeringsarenan, medan den reella legiti
meringen istället kan relateras till arbetsplatsarenan. Se vidare Abbott, (1988)
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reella legitimeringsprocessen är verksamhetsrelaterad och mer indi
viduellt legitimerande.

11.2.2 Lär- (ling-) systemets kunskaps- och 
yrkesmässiga grund

1 många studier av hur yrkesidentiteter lärs, studeras endast en yr
kesgrupp och lärlingar på olika erfarenhetsnivåer (se t.ex. Akre & 
Ludvigsen, 1997; Lave & Wenger, 1991; Nielsen, 1997). I denna 
avhandling har flera yrkesgrupper och verksamheter samt samspe
let mellan dem studerats. Detta medför att aktörer att lära både en 
identitet i förhållande till en yrkesrelaterad nivå och en identitet i 
förhållande till en verksamhetsrelaterad nivå och dessa identiteter 
är inte frikopplade från andra yrkesgruppers identiteter inom hälso- 
och sjukvården. Samtliga grupper ger, oavsett verksamhet, uttryck 
för den medicinska kunskapen och dess dominans. Detta blir tydligt 
i lär- (ling-) systemet på så sätt att läkare ses som den yrkesgrupp 
som kan mest, medan undersköterskorna ses som den grupp som 
kan minst. Vidare ses medicinsk kunskap som viktig kunskap. På 
detta sätt lär också aktörer till underordning respektive överordning 
och upprätthåller på detta sätt den medicinska kunskapsdominansen 
i vardagen (se t.ex. Beronius, 1994; Foucault, 1993). Den upprätt
hållande karaktären kan också relateras till olika yrkesgruppers 
framväxt och professionella status. Läkarnas professionella utveck
ling har över tid bidragit till föreställningen om deras unika medi
cinska ansvar och utvecklingsinriktning. Att läkare har en unik 
position i vården i förhållande till övriga grupper har också växt 
fram under lång tid (jämför Gustafsson, 1987).

Att sjuksköterskor är utbildningsorienterade kan bero på att for
mell utbildning har varit det viktigaste redskapet för deras framväxt 
som yrkesgrupp och för deras fortsatta professionaliseringssträvan- 
den (jämför Freidson, 1970; se även Emanuelsson, 1990). 1 sjuk- 
sköterskeyrket finns trots denna utbildningsorientering en motsätt
ning mellan den officiella bilden och sjuksköterskornas praktik. 
Enligt den officiella bilden är sjuksköterskor omvårdnadsorientera- 
de både kunskaps- och yrkesmässigt. Enligt den praktikorienterade 
bilden är sjuksköterskornas yrke uppgiftsmässigt mångfacetterat. 
Medicinska, administrativa, omvårdnadsmässiga, arbetsledande 
och samordnande uppgifter tycks ligga på sjuksköterskor. Att vissa
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sjuksköterskor börjar forska gör att yrket fått en akademisk för
ankring och ideologi som Erlöv & Peterson (1996) beskriver. Hos 
praktikens sjuksköterskor finns dock spår av både den medicinskt- 
tekniska och den helhetsinriktade ideologin (jämför Erlöv & 
Peterson, 1996). Därav tycks olika professionella arenor ha olika 
ideologi och olika synsätt på sjuksköterskeyrket (jämför Abbott, 
1988)

Undersköterskornas historia har egentligen aldrig beskrivits i 
officiella termer. Det som är typiskt för deras historia (både som 
sjukvårdsbiträden och undersköterskor) är att de fått anpassa sig till 
andra gruppers krav och ledning över dem. Därav är det ingen som 
idag ser dem som en professionell grupp. Trots att undersköterskor 
har formell utbildning, är de långt ifrån ett professionellt erkännan
de. De fortsätter därmed att vara hälso- och sjukvårdens händer och 
fötter (Evertsson, 1995; Gustafsson, 1987). Utifrån denna utgångs
punkt ser de också själva praktiken som viktigast för att lära sig 
yrket, medan de ser grundutbildningen som alltför idealiserad i 
förhållande till praktiken (Herrman, 1998).

11.2.3 Lär- (ling) systemets upprätthållande 
respektive utvecklande karaktär

I kapitel 3, behandlades lärande av yrkesidentiteter både ur ett 
anpassnings- och ett utvecklingsperspektiv. Hur kan då lär- (ling) 
systemet förstås utifrån resonemang om upprätthållande respektive 
utveckling?

Lär- (ling) systemets upprätthållande karaktär kan ses utifrån 
hur det är organiserat och strukturerat (jämför Giddens, 1984). I 
detta sammanhang tycks lär- (ling) systemets samspelsmönster 
upprätthållas mellan erfarna och oerfarna aktörer, mellan yrkes
grupper och mellan verksamheter. Samtidigt ser dessa samspels
mönster i viss mån olika ut inom olika verksamheter. Detta både till 
följd av verksamheternas karaktär och dess organisation. Dessa 
variationer både över tid och mellan verksamheter gör också att lär- 
(ling) systemet får olika karaktär och innehåll.

Lär- (ling) systemet kan analyseras på en yrkesrelaterad och en 
verksamhetsrelaterad nivå. De gemensamma föreställningarna om 
vad en läkare, sjuksköterska och undersköterska ska vara och göra 
på en yrkesrelaterad nivå, har tidigare diskuterats från en historisk
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och en professionell utgångspunkt. Dessa föreställningar tycks re
produceras över tid och rum (jämför Giddens, 1984). Reproduktio
nen av föreställningar kan ses som en kulturell/kognitiv institu- 
tionaliseringsprocess (jämför Scott, 1995) och blir på detta sätt en 
del av aktörernas diskursiva medvetande (jämför Giddens, 1984).

Yrkesidentiteter lärs dock i verksamheter och i samspel mellan 
aktörer. Inom de olika vårdverksamheterna finns lokala styrnings- 
former som påverkar aktörers yrkesidentiteter. Vissa av dessa är 
verksamhetsdrivna (t.ex. tid, rum och händelser), andra är aktörs- 
drivna (t.ex. ritualer, förväntningar och själv/kompetensstyming). 
Ytterligare andra är både och (t.ex. regler och rutiner). Vissa ses 
som något nödvändigt ont, andra som viktiga för att verksamheten 
ska fungera. Ytterligare andra som viktiga för egen utveckling. Vis
sa av dessa styrformer är formella, andra är informella. Dessa upp
rätthålls på olika sätt av aktörerna i vardagen och påverkar både 
vad som lärs och hur. Hellqvist (1997) har bl.a. framhållit att 
organisationsrutiner motverkar verksamhetsförändringar. De kan 
också ses som en aspekt av verksamheternas sub-kulturer (jämför 
Granberg, 1997).

Det intressanta med att se lär- (ling) systemets upprätthållande 
karaktär utifrån en yrkesrelaterad och en verksamhetsrelaterad nivå 
är att det tycks finnas motsättningar mellan dessa nivåer. Jag har 
tidigare talat om hur enskilda befattningshavare upplever svårig
heter att leva upp till ett yrkesmässigt ideal och att yrkesidentiteter 
kan ses som splittrade. Utifrån en sådan utgångspunkt måste också 
hälso- och sjukvården som lär- (ling) system ses i brytpunkten mel
lan två typer av institutioner, yrken och verksamheter. Enligt Enge- 
ström (1987) kan ovanstående resonemang ses som en motsättning 
(jämför Engeström, 1987) i lär- (ling) systemet. Denna motsättning 
kan ses som potentiell drivkraft för utveckling av såväl yrkesiden
titeter som av verksamheter (jämför Engeström, 1987).

Det går därmed utifrån Engeström (1987) att tala om att lär- 
(ling) systemet inom hälso- och sjukvården också har en utvecklan
de karaktär. Det finns en mängd olika strategier för utveckling. 
Dessa tycks också utvecklas både individuellt och kollektivt. 
Läkare försöker hitta olika strategier för egen och verksamhetens 
utveckling. Sjuksköterskor och undersköterskor diskuterar, frågar 
och prövar i vardagen för att hantera såväl medicinska som tek-
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niska och sociala aspekter av sitt arbete (jämför Ellström, 1996a; 
b). Verksamhetsutveckling av formella strukturer, arbetsorganisa
tion och nya vårdtjänster har skett inom medicinkliniken. Vid 
anestesikliniken finns en utbyggd ”frågekultur’', dvs. en kultur 
inriktad på att ställa frågor. Där sker också ständigt förhandlingar 
mellan aktörer där innehåll fördelas om, personal flyttas mellan 
avdelningar etc. (Burns & Flam, 1987; Strauss m. fl., 1985). Inom 
distriktsverksamheten vid vårdcentralen finns också ett stort utbyte 
mellan läkare, distriktsköterskor och undersköterskor, även om 
personalen vid vårdcentralen talar minst om utveckling. Slutligen 
kan vårdarbete i sig ses som ett komplext arbete, även om olika 
grupper kan sägas ha olika tillgång till denna komplexitet (Frese & 
Zapf; 1996; Fave; 1997).

Utifrån de teman som ovan diskuterats kan man bara spekulera 
om vad som i nuvarande system blir viktigt för framtiden. I nästa 
avsnitt diskuteras därför potentiella drivkrafter för utveckling av 
såväl yrkesidentiteter som verksamheter.

11.3 Potentiella drivkrafter för utveckling av 
yrkesidentiteter och verksamheter

I detta avsnitt kommer jag närmare att diskutera olika potentiella 
drivkrafter för att utveckla yrkesidentiteter och verksamheter. Den
na fråga är intressant inte minst mot bakgrund av det lär- (ling) 
system som diskuterades i föregående avsnitt. I det följande kom
mer dessa potentiella drivkrafter att diskuteras i förhållande till: 
professioner och yrkesgrupper; verksamheter samt omvärldskrav.

11.3.1 Potentiella drivkrafter i relation till profes
sioner och yrkesgrupper

Beroende på vilken yrkesgrupp som man utgår ifrån finns det 
anledning att tala om potentiella drivkrafter för utveckling av olika 
kunskaps- och arbetsinnehåll. Fäkargruppen har historiskt och idag 
en överordnad position i vården (jämför Gustafsson, 1987). I var
daglig verksamhet upprätthålls denna inte enbart av dem själva 
utan också av övriga yrkesgrupper. Den medicinska utvecklingen 
har stor betydelse som drivkraft såväl för utvecklingen av hälso- 
och sjukvården i stort som för enskilda verksamheter. Fäkargrup-
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pen har också en stark utvecklingsinriktning i sin identitet genom 
föreställningen att medicinsk utveckling leder till verksamhetsut
veckling på kort eller lång sikt och att de själva måste delta i och 
bidra till denna utveckling (jämför Ellström, Rönnqvist & Thun- 
borg, 1994). Det är också läkarna som är ansvariga för att driva 
denna utveckling, vilket i ett senare skede påverkar övriga gruppers 
identiteter. Verksamheter som anammar läkarnas utvecklingsambi- 
tioner och ger läkarna hela ansvaret för att driva utveckling ger på 
detta sätt förutsättningar för verksamhetsutveckling på sikt. Denna 
utveckling fokuserar på medicinskt innehåll där verksamheter och 
yrkesidentiteter kommer att utvecklas på samma sätt som de alltid 
gjort, där det medicinska innehållet utvecklas, strukturer och hierar
kier upprätthålls.

Potentiella drivkrafter för utveckling utifrån sjuksköterskors 
identiteter kan för det första innebära att sjuksköterskorna på den 
praktiska arbetsarenan måste enas om ett verksamhetsområde som 
de kan bära ut i vardagen (jämför Abbott, 1988). Att sjuksköterskor 
inom olika enheter har olika ideologier kring sitt arbete och dess
utom anser sig påverkas av egna och andras förväntningar antas 
inte ge en stabil grund (jämför Erlöv & Peterson, 1996). Samtidigt 
finns väl inbyggt i sjuksköterskornas praktik att samordna, admi
nistrera och ”hålla många bollar i luften”. Deras yrkesidentiteter 
skulle kunna ge en bra grund för att driva frågor om förändrad ar
betsorganisation som också varit ett fokus i förändringsdiskussio- 
nerna inom hälso- och sjukvården (jämför Landstingsförbundet, 
1991).

Undersköterskornas yrkesidentiteter baserar sig på underord
ning. De har historiskt marginaliserats och setts som assistenter till 
andra yrkesgrupper. Detta gör det givetvis svårt att utgå ifrån vad 
gäller utveckling av verksamheter. Att undersköterskorna också har 
internaliserat att följa andras beslut och rutiner gör att de snarast är 
vana att anpassa sig än att bidra till utveckling av det rådande. Ett 
undersköterskeperspektiv skulle bidra till en starkare fokusera på 
patientorientering. Detta är något som många talar om men få följer 
upp i vardagen (jämför Landstingsförbundet, 1991). Här finns dock 
potentiella drivkrafter som om det var möjligt skulle kunna patient- 
orientera vården på ett starkare sätt.
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Sammantaget dominerar idag den medicinska utvecklingen sam
tidigt som det kan skönjas en motsättning mellan medicinskt och 
omvårdnadsinnehåll samt mellan innehållslig och organisatorisk 
utveckling.

11.3.2 Potentiella drivkrafter i relation till verk
samheter

De ovan nämnda potentiella drivkrafterna för utveckling av yrkes
identiteter och verksamheter måste sättas i relation till olika verk
samheter. Verksamheternas innehåll och organisation kan antas 
påverka möjligheterna till utveckling (jämför Engeström, 1987). 
Detta gör att varje verksamhet har sina inneboende motsättningar 
och sin utvecklingspotential.

Vårdcentralens verksamhet är uppbyggd på att olika aktörer har 
sina arbetsområden, geografiskt och funktionellt. Detta gör att 
vårdcentralen består av utspridda, isolerade öar. Geografiskt ligger 
dessa nära patienterna men långt ifrån sjukhusen och de samspels- 
och utvecklingsmöjligheter som är förknippade med närhet till 
andra specialiteter. Verksamheten är i hög grad tidsstyrd vilket 
upplevs bidra till svårigheter att samspela inom och mellan yrkes
grupper och därmed att lära av varandra. Vidare bidrar tidsstyr
ningen till svårigheter att utnyttja och utveckla sin kompetens och 
ytterst kvaliteten på vården (jämför Engeström, 1993). Störst är 
dessa problem för läkare och mottagningssköterskor. Distriktskö
terskorna upplever betydligt större frihet att planera och organisera 
sitt arbete på ett självständigt sätt. Därav torde deras sätt att orga
nisera sitt arbete ge större utrymme för reflektion och samspel än 
för personal inom mottagningsverksamheten.

En annan motsättning som finns inom vårdcentralsverksam- 
heten har med innehållet att göra. Hälso- och sjukvården har under 
lång tid specialiserats (jämför Gustafsson, 1987; Evertsson, 1995). 
Primärvårdsspecialiteten innebär dock att kunna lite om mycket, 
vilket gör att läkare måste hålla sig ajour inom ett flertal områden. 
Kombinationen bristande tid för gemensamma diskussioner och 
reflektioner samt svårigheten att hålla bredd och djup i sin kom
petens kan på sikt bidra till att vårdcentralsläkarnas kompetens 
utarmas. Den frustration som läkarna upplever i sitt arbete kan vara 
ett uttryck för både deras arbetssituation och deras bristande
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utvecklingsmöjligheter. Att försöka hantera de motsättningar som 
finns inom vårdcentralen är i sig en potentiell drivkraft för utveck
ling. Om inte dessa hanteras finns risk för att primärvårdsläkarna 
istället för att utnyttja och utveckla sin kompetens reduceras till att 
sortera patienter till olika specialister istället för att själva bidra till 
patientens diagnos och behandling.

Vid medicinkliniken återfinns läkare i en organisation, 
sjuksköterskor och undersköterskor i en annan. Medicinkliniken 
har en unik historia där de rekryterat en helt ny läkarstab de senaste 
åren. Läkare med olika lång erfarenhet av andra verksamheter har 
format en organisation som anses passa både verksamheten och 
dem själva. I kombination med utveckling av medicinska subspe- 
cialiteter anser också läkarna att deras utvecklingsmöjligheter är 
relativt goda. Sjuksköterskor, undersköterskor och sjukvårds
biträden har funnits länge inom sjukhusets ram. Dessa har varit 
knutna till en egen basenhet där de fått vara med att forma av
delningarnas verksamhet organisatoriskt och i förhållande till om- 
vårdnadsinnehåll. Såväl sjuksköterskor som läkare ger också ut
tryck för en stor delaktighet i olika beslut. De parallella orga
nisationerna hålls i stort samman genom olika ritualer. Ritualerna 
är formellt legitimerade och ger möjligheter till samspel dels 
mellan läkarna inom kliniken dels mellan läkare och vårdpersonal. 
I vad mån dessa ritualer ger möjlighet till ett utvecklande samspel 
eller enbart hanteras rutinmässigt av aktörerna är en öppen fråga. 
Däremot tycks åtminstone både läkares och sjuksköterskors arbete i 
hög grad planeras efter dessa (se närmare kapitel 7 respektive 10).

Ett flertal motsättningar och potentiella drivkrafter för fortsatt 
utveckling ligger i spänningsfältet mellan två parallella utveck
lingslinjer, en medicinsk och en omvårdnadsorienterad som kan 
sägas ombesörjas inom varsin organisation. I vardagen upplever 
t.ex. sjuksköterskorna sig styrda av olika förväntningar från de två 
organisationerna. Undersköterskorna har vissa förväntningar sam
tidigt som läkarna ställer sina krav. Medicinklinikens verksamhet 
upplevs också styras av många formella regler om vad som är be
stämt snarare än av det som av tradition har varit på ett visst sätt. 
Detta har bland annat lett till motsättningar hos undersköterskorna i 
vad de faktiskt ska, kan och bör göra i sitt arbete. Medicinkliniken
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har således byggt fram en ny formell organisation och en formell 
ordning. Denna underlättar vissa frågor men försvårar andra.

Anestesikliniken är i hög grad informellt uppbyggd. Genom 
den händelsestyrda karaktären är verksamheten relativt rörlig i för
hållande till patientflöden, kritiska situationer och samspel mellan 
aktörer. De strukturer som är starka har framförallt med den över
vakande karaktären att göra. Detta får konsekvensen att under
sköterskor är bundna i patientsalarna, sjuksköterskor och läkare i 
stort sett bundna inom verksamhetens ram. Även om läkare fysiskt 
lämnar avdelningen under dagen kan de alltid nås genom personsö
kare. Tillgängligheten är således den strukturerande grund som 
påverkar verksamheten. Detta upplevs som ett problem i kombina
tion med låg bemanning. Detta då det är svårt att ta sig ifrån den or
dinarie verksamheten för att ägna sig åt att reflektera, studera eller 
utbildas. Samtidigt sker också ständiga förskjutningar i vem som 
gör vad och hur, vid vilken tidpunkt. Detta leder till osäkerhet hos 
aktörerna om vad de faktiskt får, kan, ska och bör göra i sitt arbete, 
men det bidrar också till utveckling. En central motsättning inom 
anestesikliniken ligger i relationen mellan den hårda händelsestyr
ningen och den bemanningssituation som driver aktörerna mot 
gränsen av vad de orkar med. Denna motsättning tar sig olika ut
tryck på olika nivåer.

11.3.3 Potentiella drivkrafter i relation till om
världens krav

Omvärldstrycket som potentiell drivkraft för utveckling kan utifrån 
denna avhandling diskuteras i termer av ekonomiska neddragningar 
och politiska beslut. Samtidigt är det många aspekter av omvärlds
trycket som tolkas och hanteras på olika sätt. Husläkarreformens 
införande har vid vårdcentralen hanterats som en övergående trend 
(jämför Meyer & Rowan, 1983). Denna strategi kan ses som ett 
passivt motstånd där såväl ledning som personal hanterar detta som 
en övergående trend och låter bli att agera. Det finns också exempel 
på aktivt motstånd, dvs. ett motstånd som leder till aktiva strategier 
för att undvika en viss utveckling. Sådant motstånd återfinns inom 
anestesikliniken där tendenser mot splittring av kliniken har lett till 
strategier för sammanhållning. Vid medicinkliniken har motståndet 
mot nedläggning blivit en drivkraft för att kämpa för att få göra det
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man vill. Här har också strategierna utformats för att passa såväl 
verksamhetens karaktär som olika personalgruppers intressen. Där
med har man lyckats vända ett överlevnadshot till en överlevnads- 
strategi som påverkat alla personalgrupper.

Det ekonomiska förändringstryck som de senaste åren påverkat 
hälso- och sjukvården är i hög utsträckning relaterad till verksam
heternas omvärld (jämför SOU 1996:169; Gustafsson, 1994; Am
man, 1994). Det stora spänningsförhållande som nämns relateras 
ofta till den politiskt-administrativa kontra den medicinska arenan. 
Detta spänningsförhållande är dock inte enbart en motsättning i för
hållandet till hur vården ska organiseras. Engeström (1997) pekar 
t.ex. på att det tycks finnas en motsättning i förhållandet till vård
verksamheternas mål. Är det ekonomiska mål eller mål om vårdens 
innehåll och kvalitet som är i fokus? Denna motsättning blir synlig 
inom samtliga verksamheter och inom samtliga yrkesgrupper. Oav
sett om aktörerna har en patientinriktning, organisationsinriktning 
eller en medicinsk inriktning bildar dessa en motallians i förhål
lande till de ekonomiska motiven och målsättningarna.

11.4 Avhandlingens kunskapsmässiga 
bidrag

Denna avhandling har haft ambitionen att öka kunskaperna om 
yrkesidentiteter och hur dessa lärs. Vad är det då för något som 
denna avhandling gett i relation till den forskning som redan finns 
och i relation till dess olika kunskapsintressen? I detta avsnitt 
kommer avhandlingens bidrag närmare att diskuteras i relation till 
den forskning som finns på området och i förhållande till praktiska 
implikationer.

11.4.1 Kunskapsintressen och teoretiska 
implikationer

Den forskning som hittills behandlat hälso- och sjukvårdens organi
sation och yrkesgrupper kan indelas dels i forskning som gjorts ini
från organisationen eller av dess yrkesgrupper dels i forskning som 
gjorts utifrån av vårdforskare som inte primärt tillhör den organisa
tion eller de yrkesgrupper som är i fokus. En annan indelning kan 
göras mellan forskning som främst fokuserar på yrkesgrupper eller
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professioner och forskning som de som främst fokuserar på hälso- 
och sjukvården som organisation. I denna avhandling har jag ut
ifrån ett pedagogiskt perspektiv försökt närma mig relationen 
profession och organisation genom att studera olika yrkesgrupper 
inom olika verksamheter.

Avhandlingen har bl. a. drivits av ett teoretiskt kunskapsintres
se där kunskaper om lärande, dess innehåll, processer och driv
krafter i vardagligt arbete fokuserats. Detta intresse har också haft 
ett metodologiskt fokus där frågan om hur lärande i vardagligt 
arbete kan studeras lyfts fram. Det empiriska kunskapsintresset har 
varit att beskriva och förstå olika personalgruppers yrkesidentiteter 
samt att söka förklara varför verkligheten ter sig som den gör. För 
att diskutera i vad mån dessa kunskapsintressen infriats är det 
viktigt att i efterhand reflektera över hur jag ser på avhandlingen 
och min egen roll i förhållande till avhandlingen.

För det första ser jag denna avhandling som en produkt av ett 
multikontextuellt möte (jämför Lave, 1993; Engeström m. fl., 
1996) mellan hälso- och sjukvården och dess yrkesgrupper, mina 
egna erfarenheter och den vetenskapliga praktiken. Vägen mot 
denna avhandling har alltså bidragit till ett identitetsskapande för 
mig själv och ett sätt att beskriva och förstå andras identitets
skapande i vardagen.

För det andra ser jag denna avhandling som ett försök, bland 
många andra, att förstå och gestalta lärande i vardagen. Naturligtvis 
finns det en mängd olika sätt att se på lärande, dess innehåll och 
processer i vardagligt arbete. I denna avhandling har jag utgått ifrån 
att lärande innebär att yrkesidentiteter formas, upprätthålls och 
utvecklas socialt genom samspel mellan å ena sidan aktörer i en 
viss verksamhet eller social praktik och å andra sidan mellan dessa 
aktörer och den kontext som de är en del av. Det som lärs har där
med varit yrkesidentiteter såsom de kommer till uttryck i de be
skrivningar som jag gjort över aktörers föreställningar, handlings- 
och interaktionsmönster. Detta har dock krävt vissa metodologiska 
avgränsningar.

Tre verksamheter har, för det första, studerats. Dessa verksam
heter har valts p.g.a. att de skiljer sig åt med avseende på bl. a. 
innehåll, vårdformer och arbetsorganisation. Därav torde det vara 
naturligt att det finns skillnader mellan verksamheter. Givetvis
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hade avgränsningen och urvalet kunna varit mer eller mindre 
begränsat. Yrkesidentiteter hade t.ex. kunnat studeras utifrån olika 
vårdformer men inom samma specialitet för att se hur den lokala 
kontexten påverkar dess presentationer eller utifrån mer olika spe
cialiteter. Denna avhandling har, för det andra, fokuserat på läkare, 
sjuksköterskor och undersköterskor som deltar i det direkta vård
arbetet. Det finns givetvis läkare som i olika utsträckning arbetar 
med forsknings- eller ledningsfrågor (jämför Östergren & Sahlin- 
Andersson, 1998) vars identiteter förmodligen lärs olika inom olika 
arenor. På samma sätt finns sjuksköterskor som arbetar med 
arbetsledning, utbildning och/eller forskning. Den individrelaterade 
nivån av yrkesidentiteter måste, för det tredje ses som relativt 
begränsad i förhållande till övriga nivåer. Detta eftersom både 
intervjuer och dagböcker fokuserat på arbetet och inte i någon 
större utsträckning berört individernas övriga livssituation, önsk
ningar och karriärplaner (jämför det synsätt som Andersen m. fl., 
1994, utgår ifrån; se även Närvänen, 1994). Individernas kontext 
har därmed fått stå tillbaka för verksamheternas och yrkesgrupper
nas kontext (jämför Scribner, 1985).

För det tredje har jag definierat och försökt tolka lärande som 
formning, upprätthållande och utveckling. Denna indelning proble- 
matiserades redan i den teoretiska delen. Samtidigt är det intressant 
att notera att definitionen av lärande som både formande, upp
rätthållande och utvecklande har inneburit att varje karaktärisering 
sker mot bakgrund av de andra. Detta har varit möjligt då teoretiska 
ansatser valts som ser lärande som ett socialt samspel mellan 
aktörer och mellan aktörer och kontext. Denna dialektik har utgjort 
en övergripande utgångspunkt för tolkning. Det har genom avhand
lingsarbetets gång också inneburit stora svårigheter att fånga och 
hantera denna dialektik. Jag är i efterhand inte säker på om jag 
lyckats i detta hänseende.

Vad har då avhandlingen bidragit med teoretiskt? På flera sätt 
har utgångspunkterna och de teoretiska ansatserna fått stöd i resul
tat och analys. Att se lärande av yrkesidentiteter utifrån samspel 
och motsättningar inom och mellan olika systemnivåer, (dvs. yrkes- 
relaterade, en verksamhetsrelaterade och en individrelaterade nivå
er), har inneburit ett delvis nytt sätt att förstå och analysera lärande
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på. Detta synsätt förenar också i viss mån kontextuell och institu
tionell teori.

Hade då denna avhandling kunnat utgå från andra teoretiska ut
gångspunkter och/eller metodologiska ansatser? Detta är självklart 
samtidigt som avhandlingen då hade blivit en annan. I nästa avsnitt 
kommer jag att diskutera detta närmare.

11.4.2 Alternativa utgångspunkter och ansatser
Det finns naturligtvis en mängd olika teoretiska utgångspunkter 
kring lärande som kunnat utgöra alternativ till de utgångspunkter 
som valts i denna avhandling. Debatten kring lärande handlar idag 
om vad som ska betraktas som lärande och hur lärande därmed ska 
studeras och tolkas (Anderson. Reder & Simon, 1997; Greeno & 
Moore, 1993; Vera & Simon, 1993). Detta visar också på svårig
heter med i vad mån det går att säga att denna avhandling har stu
derat lärande. Lärande har snarast diskuterats utifrån det som här 
kallats för yrkesidentiteter, dvs. hur aktörer presenterat sig i rela
tion och med referens till andra aktörer (jämför Sahlin-Andersson, 
1994b). Detta implicerar också en fråga om hur yrkesidentiteter ska 
förstås i relation till begreppet kompetens (jämför Ellström, 1992) 
och hur yrkesidentiteter ska förstås i relation till aktörers totala 
identitet, dvs. i förhållande till individers olika livssfarer (jämför 
Andersen m. fl. 1994; Salling-Olesen, 1996a; b). Lärande har också 
setts som något kontinuerligt och lärandets drivkrafter har betonats 
i förhållande till lärande i sig. Andra synsätt på lärande hade möjli
gen tolkat resultaten på annorlunda sätt. Exempelvis skulle pers
pektiv som utgår från lärande som en mer individuellt konstruerad 
process förmodligen betonat individen i samspelet med omgiv
ningen som en förutsättning för utveckling av individens tankepro
cesser (jämför Hagström, 1995; Löfberg, 1995). Andra perspektiv 
kanske hade varit mer fokuserade på innehåll i yrkesidentiteter än 
hur de kommer till uttryck i aktörers handlingsmönster. Kanske ha
de vissa perspektiv problematiserat ”medvetandeinnehåH” och 
”meningsskapande” snarare än ”handlingsskapande” (jämför Mar
ton & Booth, 1997).

Vad avhandlingen egentligen saknar, enligt mitt sätt att se det, 
är perspektiv på genus som kunnat bidra till kompletterande tolk
ningar. Med tanke på att hälso- och sjukvården är en så antalsmäs-

-281 -



sigt kvinnodominerad arbetsplats finns skäl att tro att ett genus
perspektiv ytterligare kunnat belysa både verksamheterna och skill
nader mellan olika nivåer av yrkesidentiteter. I synnerhet som den 
kvinnliga delen av läkarkåren också andelsmässigt växer.

Ett alternativ till att försöka spegla olika yrkesgruppers iden
titeter inom tre olika verksamheter hade kunnat vara att studera en 
yrkesgrupp inom alla dc olika arenor som de verkar. Östergren & 
Sahlin-Andersson (1998) diskuterar t.ex. läkares chefskap ur ett yr- 
kesidentitetsperspektiv där tre olika arenor eller världar möts, dvs. 
den professionella, politiska och administrativa arenan.

11.5 Avlutande kommentarer
I detta kapitel har jag försökt belysa att det finns ett lär- (ling) 
system inom hälso- och sjukvården vid sidan om utbildningssyste
met som värderas och upprätthålls av aktörer i vardagen (jämför 
t.ex. Lave & Wenger, 1989; Rogoff, 1995). 1 detta system utveck
las oerfarna aktörer till erfarna i en lärprocess. Denna lärprocess är 
olika lång för olika grupper inom olika verksamheter. Lär- (ling) 
systemet bidrar också till att en viss hierarkisk ordning mellan yr
kesgrupper upprätthålls. I diskussionen om hälso- och sjukvårdens 
förändring glöms ofta lär- (ling) systemet bort. Detta både ur ett 
anpassningsinriktat och ett utvecklingsinriktat perspektiv (jämför 
Ellström, 1996a; b). Beroende på vilken utgångspunkt som antas 
kan det både ses som traditionsbundet, där aktörer upprätthåller bå
de föreställningar och handlingsmönster i vardagen, och som för
ändrings- och utvecklingsbenäget, där aktörer ständigt utvecklas för 
att hantera vardagen (jämför, Hultman 1996; 1998).

Kanske kan lär- (ling) systemet inom hälso- och sjukvården ut
formas bättre. Kanske kan det värderas och ställas i relation till 
utbildningssystemet. Kanske kan det bli det medel för integration 
mellan yrkesgrupper, verksamheter och specialiteter inom vården. 
Detta kräver dock ett starkare fokus på detta system, hur det 
används inom olika verksamheter och hur det bidrar till fortsatt 
utveckling av aktörer även efter flera års erfarenhet, samt hur det 
bidrar till utveckling av hälso- och sjukvården i stort (jämför 
Engeström, 1987; 1993; 1997).
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Idag finns många olika scenarier om hur hälso- och sjukvård kom
mer att se ut och organiseras i framtiden. För det första diskuteras 
de demografiska förändringar som finns i samhället med fler och 
fler äldre som följd (Socialstyrelsen, 1995:25). Detta gör att både 
behovet av akutsjukvård och behovet av kvalificerad hemvård 
kommer att öka. Följden av denna utveckling torde bli att sjukskö
terskor och undersköterskor i högre utsträckning också kominer att 
arbeta inom hemvården (Johansson, 1995). Detta torde också göra 
att såväl sjuksköterskors och undersköterskors yrkesidentiteter 
kommer att utvecklas i förhållande till dessa miljöer.

En annan trend som diskuteras på den politiska arenan är att 
primärvårdsverksamheten ytterligare kommer att utvidgas för att 
avlasta akutsjukvården. Det finns här anledning att innehållsligt 
diskutera hur vårdcentralers organisation ska utformas för att 
främja lärande och utveckling av olika personalgrupper. Det har 
historiskt varit svårt att rekrytera distriktsläkare. Utifrån denna 
avhandlings resultat Finns ingen anledning att tro att det skulle bli 
lättare om inte verksamheten organiseras både utifrån att ge god 
vård och att ge goda utvecklingsmöjligheter för personalen.

Ett problem för den framtida sjukvården är hur bemanningen i 
framtiden ska hanteras (Landstingsförbundet, 1999). Från flera håll 
befaras det bli svårt att behålla kompetent arbetskraft och att locka 
unga människor till att börja arbeta i vården. Risken som befaras är 
att det blir svårt att upprätthålla den höga kompetens- och utbild
ningsnivå som antas krävas. Detta samtidigt som sjuksköterskeut- 
bildningen förlängts med ett år. Här finns anledning att dels disku
tera vilka som i framtiden kommer att arbeta inom vården och dels 
hur vården återigen ska bli en attraktiv arbetsplats för människor 
både i och utanför vården. Kommer anställda inom vården att bli en 
mer heterogen grupp än tidigare vad gäller genus och etnicitet.

Kanske är det också så att hälso- och sjukvårdens målsättning i 
framtiden inte enbart måste diskuteras utifrån vårdinnehåll, vård
kvalitet och ekonomiska beräkningar. I framtidens vård måste ock
så kompetensfrågan och hälso- och sjukvården som ett kunskaps
företag få större utrymme om svensk hälso- och sjukvård ska fort
sätta att betraktas som kvalitetsmässigt hög i ett internationellt per
spektiv.
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Mot bakgrund av denna avhandlings resultat och de olika framtids
visioner som finns kring hälso- och sjukvård kan frågor om lärande 
och utveckling inom såväl hälso- och sjukvården som inom kom
munal äldreomsorg på intet sätt sägas vara uttömt. Det finns där
med många intressanta uppslag för fortsatt forskning på området.
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Summary

Learning Occupational Identities
- A Study of Physicians, Nurses and Assistant nurses.

Introduction

This dissertation is concerned with the learning of occupational 
identities in health care and medical services. The question of on- 
thc-job learning has received increasing attention in recent years 
(see Ellström, 1992; Engeström, 1993; Lave & Wenger, 1991; Löf
berg, 1995;). Learning is seen both as a means for continuously de
veloping content and working methods in companies and organiza
tions and thus contributing to the development of the knowledge 
society, and as a way of developing the competence of people and 
thus their possibilities of exerting an influence on their own con
ditions (Rubenson, 1996).

Learning occupational identities can also be viewed from the 
perspective of how an educational system contributes to the intro
duction to a job (see, for instance, Becker et al, 1961). In this dis
sertation the focus is instead on how those already working in 
health care learn in the course of their day-to-day work. Learning 
of occupational identities is often seen as the ”acclimatization” of 
individuals to certain systems of ideas, norms, values and patterns 
of action that prevail at the place of work. The starting point in this 
dissertation is that ideas, norms, values and action patterns are con
tinuously being formed and transformed in the everyday work. 
Learning is assumed to take place through interplay between actors 
(with various kinds of knowledge, abilities and values) and be
tween actors and context.
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The aim of the dissertation is to increase the knowledge of occu
pational identities, how these are learnt, and what potential driving 
forces exist that can contribute to the development of both occu
pational identities and health care activities. This aim can be more 
closely defined in terms of the following three questions:

(a) What characterizes the occupational identities of physicians, 
nurses and assistant nurses as they find expression in ideas 
and patterns of action and interaction, within three care units?

(b) How are these occupational identities learnt, i.e. formed, 
maintained and developed?

(c) What potential driving forces exist for the development of 
occupational identities and activity systems?

In recent years the concept of occupational identity has attracted 
increasing attention in a number of disciplines (see Du Gay, 1996; 
Lave & Wenger, 1991; Robertsson & Pingel, 1996; Sahlin-Anders- 
son, 1994b). The concept has been given various interpretations 
and is used in somewhat different ways. The concept of occupa
tional identity attempts to associate the identity of individuals with 
their position and/or profession (Robertsson & Pingel, 1996). An 
occupational identity can be said to be one aspect of an individual’s 
total identity, where the relations of individuals to various life set
tings are integrated (Andersen et al 1994). Occupational identities 
can also be seen as collective identities, where there are certain 
ideas and patterns of action and interaction in common to various 
actors in the same profession or in a certain organization (Sahlin- 
Andcrsson, 1994). Actors can be taken to mean both individuals 
practicing the profession and also a collective, i.e. an occupational 
group within one or more activity systems. The concept of occupa
tional identity as used in this context is:

Occupational identities are social identities. They find expression on 
the basis of how actors present themselves in the form of ideas and 
patterns of action and interaction. These presentations always occur in 
relation to and with reference to others.

There are many different perspectives on learning, and for a num
ber of years there has been a debate in progress, mainly between
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cognitive and ”situated” perspectives on learning (cf. Anderson, 
Reder & Simon, 1997; Greeno, 1997; Still & Costall, 1991; Vera & 
Simon, 1993). Studies of learning can be focused in varying de
grees on what is learnt and how something is learnt. A distinction 
attributed to Bruner is the difference between ”learning about” and 
”learning to be”. ”Learning about” implies that one seeks know
ledge of how learning of a given content takes place. ”Learning to 
be”, on the other hand, means learning to be or become someone. 
The focus is then on what is learnt and what learning means (cf. 
also Lave, 1992). In this dissertation my starting point is the latter 
distinction. A starting point connected with this is that learning is a 
continuous social process, where what is learnt differs from indi
vidual to individual, situation to situation and activity to activity. In 
this dissertation learning is defined as follows:

Learning is a continuous process of participation in everyday social 
practices, in which occupational identities are formed, maintained and 
developed. Both occupational identities and social practices are con- 
text-bound (physical-materially, socially, culturally etc.).

Theoretical Frames of Reference

How are occupational identities learnt, i.e. formed, maintained and 
developed, and what potential driving forces exist for the develop
ment of occupational identities and activity systems? These two 
questions constitute the basis for the theoretical frame of reference. 
In order to shed light on the forming, maintaining and developing 
character of learning I have started from three different models; a 
social-interactionist, an institutional and a contextual. These three 
models have this in common, that they start out from the assump
tion that occupational identities are learnt in social interplay and 
that participants are active in this learning, but also that learning 
takes place in interaction between actors and context. Learning is 
always context-bound, but the context is also always affected by 
learning. At the same time, these three models differ to some extent 
in their focus. The three models are presented briefly in the follo
wing. The potential driving forces for development of occupational 
identities and activities are then discussed.
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A social-interactionist model
This model is based both on pragmatism and on symbolic interac- 
tionism. Learning of occupational identities is formed through 
communication by means of significant symbols and role-taking. 
This forming can be expressed in three phases: seeing oneself 
through others, seeing others through oneself, and developing 
common attitudes towards the world through the generalized other 
(cf. Blumer, 1986; Mead. 1934; Miller, 1981). It is also assumed 
that individuals develop certain beliefs and action dispositions that 
are compatible with the ideas they have concerning themselves, 
others and the world (cf. Peirce, 1990; Wennerberg, 1972). These 
contribute to the formation of certain human habits through which 
occupational identities are maintained in everyday life (cf. further 
Dewey, 1936). How are occupational identities developed? Accor
ding to Dewey ( 1933), it is when the actions associated with indivi
duals’ ideas do not lead to the expected consequences. This gives 
rise to reflection and analysis, and to the individual's formulating 
new courses of action that are tested in practice (Dewey, 1933). On 
the basis of Mead’s (1934) reasoning, reflection can contribute to 
the individual’s distancing himself from himself and thus questio
ning his ideas and thus affecting the development of his own iden
tity.

An institutional model
The institutional model is concerned principally with collective 
identities in terms of common ideas and action patterns (Berger & 
Luckmann, 1966; Powell & DiMaggio, 1991), even if certain pro
ponents try to treat the interplay between individual and collective 
(Giddens, 1984). This model focuses mainly on the sustaining 
character of learning. Firstly, learning of occupational identities can 
be described on the basis of how people, by co-ordinating their ac
tions (organizational processes), form social identities that are 
maintained and reproduced (institutionalization processes) (see Po
well & DiMaggio; 1991; Scott, 1995). Secondly, learning in this 
model can be described on the basis of how people form common 
ideas and action patterns and thus collective identities (Berger & 
Luckmann, 1966). Thirdly, learning of occupational identities can
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be illustrated on the basis of the relation between, on one hand, 
how people reproduce their ideas and actions in the form of rou
tines and, on the other, how social systems are reproduced over 
time and space (Giddens, 1984).

A contextual model
The contextual model has its starting point in the situations and ac
tivities in which learning takes place (Engeström, 1993; 1999; La
ve, 1993;). The emphasis here is on the interplay between partici
pants and the activities of which they are a part. At the same time, 
activities and individuals involved are seen as contextually bound 
(Lave, 1993). Learning can be seen as a continuous change of parti
cipation. The aspect studied is then how the ”new” people success
ively become more competent participants in a community of 
practice, through interaction with more experienced or capable 
members. The participation is thus assumed also to change conti
nuously over time, therefore participants can never become ”full- 
value” members or ”fully educated”, as practice also undergoes 
continuous change (see e.g. Lave & Wenger; 1991; Rogoff & Lave, 
1988; Lave; 1997). Learning of occupational identities can also be 
seen as a development through contradictions in activity systems, 
which give rise to major or minor disturbances, being handled by 
the actors involved. However, this type of development calls for the 
creation of consciousness and both collective and individual reflec
tion.

Potential driving forces for the development of occupational 
identities and activities
Potential driving forces are to be taken as meaning potentials intrin
sic in the interplay between actors and between them and their con
text that could contribute to development. This does not, however, 
mean that they do in fact contribute to the development of occupa
tional identities and activity systems.

Firstly, potential driving forces may be built into the work and 
its character. Access to work (Lave, 1997) and the nature of the 
tasks (Ellström, 1996a; b; Frese & Zapf; 1996) are important as
pects here. Secondly, they may be intrinsic in the interplay between
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actors in the everyday activities (Lave & Wenger, 1991; Rogoff,
1995). Thirdly, in activity systems, contradictions (Engeström, 
1987; 1993; 1994; 1999) and also organizational structures and cul
tures (Engeström, 1986a; b) can be potential driving forces. Fourth
ly, individual and collective reflection in and on actions can be seen 
as a potential driving force (Dewey; 1933; Engeström, 1994, 
Schön, 1983).

Methods

As occupational identities constitute the main object of this study, 
one may ask which aspects are central to the study of occupational 
identities. Table 1 presents the interpretation scheme of the disser
tation, together with central aspects included in the study and how 
these will be related to various levels of analysis.

Table 4 :1. Studied aspects of occupational identities and analysis._____
Studied Levels of analysis

aspects

Occupation- Activity-related Individual- 

related level level related level

1. Ideas 

concerning

a) work

b) ideal 

employees

c) learning strategies

2. Patterns of action 

and interaction

The above table shows that occupational identities are studied as 
they find expression in various ideas and patterns of action and in
teraction. Both ideas and patterns of action and interaction though 
is seen in relation to the care units as context. Occupational iden
tities is also analyzed on three levels, one occupational-related, one 
activity-related and one individual-related level.
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Multiple case studies
The dissertation is based on what Yin (1984) calls a multiple case 
study design. Multiple case studies imply that they include several 
cases which are compared with one another with regard to general 
and unique patterns. Patterns that occur in several cases can verify 
the analysis through replication. Unique patterns can be detected 
through differences between cases. The case studies in this disser
tation have been chosen to give contrasting rather than similar re
sults. It is further possible to distinguish between holistic and em
bedded case study designs (Yin, 1984). This dissertation has an em
bedded design, which means that it lifts up the occupational groups 
and compares them between cases. Finally, case studies can differ 
with regard to presentation and analysis logic. In this dissertation a 
number of interesting aspects are described within cases. A compa
rative analysis has then been carried out with regard to each aspect. 
Lastly, the mutual relations of the aspects have been analyzed.

Disposition and implementation of the study
This dissertation is based on case studies of three care units. A 
health-care centre, a medical clinic and an anaesthesia clinic. The 
study comprises two data-collection phases. The first phase (from 
November 1993 to March 1994) includes interviews with personnel 
and management at the three care units. The second phase (from 
June to October 1995) includes self-observation studies in the form 
of diaries kept by personnel at the medical and anaesthesia clinic. 
Together with studies of documents, these two data collections 
form the basis for the final analysis of the dissertation.

The three care units have been chosen so as to provide the larg
est possible variation as regards health-care forms (degree of spe
cialisation), size of production unit, technological level and con
centration on emergency care, and work organization. Three physi
cians, three nurses and three assistant nurses at each care unit par
ticipated in the interview study, together with three hospital order
lies at the medical clinic. Two physicians, three nurses and five 
assistant nurses at the medical clinic participated in the diary stud
ies. These were chosen with regard to the type of work organization 
that existed in the respective department. The majority kept a diary
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during two working weeks, with the exception of two physicians at 
the anaesthesia clinic who kept a diary for one week each.

Results

Some of the main results of the study are described in the following 
related to two of the questions of research (see page 292).

The character of occupational identities
It appears from the results that there are both similarities and dif
ferences between occupational groups and the activities in which 
they work. There also exist certain differences that have to do with 
the individuals’ experience, career paths and length of employment. 
On this basis, occupational identities can be analyzed on a occupa
tional-related, an activity-related and an individual-related level. 
These levels affect one another and also present various dilemmas 
for individual employees.

Occupational identities are characterized differently on an occu
pational-related, an activity-related and an individual-related level
In each occupational group there are certain common ideas and pat
terns of action and interaction. Physicians have a medical orienta
tion, assistant nurses a patient-care orientation and nurses a multi
functional and coordinating orientation. The work of physicians is 
also more indirectly than directly patient-oriented, whereas the 
work of assistant nurses is to a much greater extent patient-oriented 
and that of nurses a combination of both. Finally, emphasis is 
placed on the importance of doctors being development-oriented in 
the field of medicine and thus pushing development both of them
selves and of the activity in this field. Assistant nurses are instead 
assumed to adapt themselves primarily to the decisions of other 
groups. Lastly, nurses are assumed to be development-oriented in 
questions of care and organization, but adaptation-oriented in 
medical matters.

The occupational identities of the personnel groups are also 
characterized in various ways in different activities. The anaesthe
sia clinic can be described as emergency-care-oriented. In such 
activities the emphasis is on preparedness for action in all profes
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sional groups. Neither must an employee exceed his/her compe
tence level in his/her work. At the same time they have to act when 
something happens. The health-care centre has two activity bran
ches - reception and district. The work in reception can be said to 
be time-driven. In time-driven activities the emphasis is on patience 
and the making of decisions in relation to the time available. At the 
medical clinic there are various types of activity, reception and 
home visits, departmental activities with various degrees of acute
ness, and emergency reception. A common feature in the medical 
clinic is that there are many rituals and/or rules and routines that 
govern the work of actors.

The nature of the occupational identities also differs among in
dividual employees. There are traits of character in experienced 
employees that differ from those of the employees who are inex
perienced. This shows up especially in their respective interaction 
patterns. In the case of nurses there are differences with regard to 
career paths and previous experience of both education and prac
tice, if they have had further education or not and if they are young 
or old. In the case of assistant nurses there are also differences in 
career paths and previous experience, but also in their view of edu
cation and development.

The nature of the occupational identities can be said to be divided 
and contradictory
The occupational identities of doctors, nurses and assistant nurses 
can be said to contain idealistic ideas and everyday realities. On a 
level related to occupation there is also much of professional ideal
ism in what actors strive to achieve. At the same time, the everyday 
realities seem to be governed by the requirements and logic of the 
activities. As a result, actors experience difficulty in living up their 
own and others’ ideal image. The nature of the occupational identi
ties can, on this basis, be said to be divided and contradictory.

Occupational identities - the basis of a hierarchical system 
All in all, there is a hierocratic order between occupational groups 
where physicians are seen as superiors, assistant nurses as subordi
nates and nurses as standing between these two groups. At the same 
time, there is also a hierarchy within different professional groups
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owing to their experience. The longer experience, the more supe
rior, the shorter experience, the more subordinate. This also leads 
to there being cases where experience level outweighs vocational 
group. This is exemplified by nurses taking over the work of young 
doctors, or where assistant nurses assist young nurses with wise 
advise and a certain amount of knowledge.

Learning of occupational identities
Occupational identities can be seen both as a result of learning and 
as a prerequisite for learning. If occupational identities can be cha
racterized on three levels, learning can also be assumed to take pla
ce in interplay between these levels.

Learning as a stepwise process
On the basis of various professional groups’ ideas and patterns of 
action and interaction, it has proved possible to identify a learning 
process independent of vocational group. These phases are: the 
education phase, the guidance phase, the practice phase and the de
velopment phase. However, the length and content of these phases 
differ between groups. At the same time, they have in common an 
interplay within and between professional groups which is impor
tant for learning an occupational identity. The doctors see more 
experienced doctors as important for learning. And when they in 
turn become more experienced the interplay with colleagues in 
other activities and at other hospitals becomes important. The doc
tors’ development phase is also characterized to a high degree by 
individualisation in which individual needs and strategy are devel
oped. The nurses’ learning process is substantially shorter than that 
of the physicians. More experienced nurses and doctors are here 
seen as important for learning and developing. The nurses have 
also a strong view of education and are of the opinion that organi
zational development is a good way of developing oneself. The 
assistant nurses have the shortest learning process and it is domi
nated by practical learning through interplay with other assistant 
nurses, nurses and doctors. The assistant nurses have a strongly 
practice-oriented view of their own development.
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Learning in different ways in different situations and activities
Different activities and everyday situations contribute to learning of 
occupational identities. Depending on which activities actors have 
access to, different ideas and patterns of action and interaction de
velop. The content of activities, degree of emergency and organi
zation affect both what different vocational groups are expected to 
do and what they do. Relations between vocational groups that af
fect learning are also built up in everyday situations. At the medical 
clinic there is a ’'buddy” organization that contributes to a stronger 
co-operation between nurse and assistant nurse and this leads in 
turn to the assistant nurses having access to certain of a nurse’s 
tasks. At the anaesthesia clinic relations are built up both between 
doctors and nurses and between nurses and assistant nurses where 
tasks can also be redistributed. Owing to the emergency nature of 
the activity at the anaesthesia clinic many situations arise where 
nurses and assistant nurses must rapidly perform tasks under in
struction. This leads to their learning to perform these tasks. Also, 
at the anaesthesia clinic formal delegation is something that is gov
erned by such informal conditions.

Learning for adaptation and/or development
There is a general view of doctors as being development-oriented, 
assistant nurses as being adaptation-oriented and nurses as being 
both. In the case of doctors, then, learning strategies that develop 
them, their work and the activity in which they work are important. 
Self-tuition, practice and interplay with doctors in other fields, and 
conferences are seen as important. Both the assistant nurses them
selves and other groups are of the opinion that they must adapt to 
the decisions of other groups. Thus it is intrinsic in their view of 
development that they should take what they get. Again, the nurses 
take up an intermediate position. Their development strategies are 
coupled to both personnel education and activity development 
where they can influence content and design. But in medical ques
tions they must adapt themselves to the doctors.
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Discussion

In addition to the education system, there is an apprentice system in 
health services and medical care that is evaluated and maintained 
by people in everyday work (Lave & Wenger, 1991 ; Rogoff; 1995). 
In this system inexperienced participants become experienced in a 
learning process that is of different lengths for different groups in 
different activity systems. This system also contributes to streng
thening a certain hierarchical order among actors. In the discussion 
of changes and development of the health services and medical care 
the apprentice system is often forgotten from both an adaptation- 
oriented and a development-oriented perspective (see Ellström, 
1996a; 1996b). Depending on what starting point one may have, it 
can be seen both as tradition-bound, where people maintain both 
ideas and action pattern in everyday work, and as favourably dispo
sed towards change and development, where they undergo conti
nuous development to cope with everyday life (Hultman, 1996; 
1998).

Against the background of the results summarized above one 
may ask what potential driving forces there may be for the devel
opment of occupational identities and activity systems. There are 
intrinsic driving forces in both occupational groups and professions 
as well as in activities and the environment.

Potential driving related to professions and occupational groups
Historically, as today, the physician group has a superior position 
in health care (cf. Gustafsson, 1987). The occupational identity of 
the physician is also strongly development-oriented in relation to 
medical questions. This can be seen as a potential for future deve
lopment in medicine. However, this development will probably, li
ke earlier development, take place within the framework of existing 
structures and hierarchies.

From the nurses’ perspective there are certain difficulties in 
pointing out any special field of knowledge in relation to other are
nas (cf. Abbott, 1988). It is assumed that the fact that nurses in dif
ferent units have different ideologies in their work does not consti
tute a stable foundation (Erlöv & Peterson, 1996). In addition, the 
fact that they consider themselves governed by the expectations of
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others as to what they should do implies difficulties for them to 
create a platform for their own professional making of decisions. 
At the same time it is intrinsic in nurses’ practice to coordinate, ad
minister and ”have many irons in the fire”. Their occupational 
identities should thus provide a good basis for pushing questions of 
changes in work organization that have been in focus in the dis
cussions regarding change that have taken place in the field of 
health services and medical care (cf. Federation of [Swedish] 
County Councils, 1991).

As the occupational identities of assistant nurses are based on 
subordination it appears difficult to speak of development of ac
tivities. However, an assistant-nurse perspective would contribute 
to a stronger focus on the patient. This is a matter that may talk 
about but few follow up in daily life (cf. Federation of [Swedish] 
County Councils, 1991).

Potential driving forces related to activity systems
The above-mentioned potential driving forces for development 
must be put in relation to different activity systems. The health-care 
centre is geographically close to the patients but far from the hos
pitals and the possibilities for interaction and development associa
ted with them. And the fact that the activity is also to a high degree 
time-driven is felt to contribute to difficulties in different vocatio
nal groups interacting and thus learning from one another, utilizing 
and developing their competence and, in the long run, the quality of 
the care they provide (cf. Engeström, 1993). These problems are 
most marked in the case of doctors and receptionists. The fact that 
the primary-care speciality aims at knowing a little about a great 
deal means that the personnel must keep themselves up to date in a 
number of fields. The combination of shortage of time and diffi
culty in maintaining broad, deep competence can in the long run 
lead to an impoverishment of the activity, in which patients are 
merely sorted to different specialists. For this reason it is important 
to try to handle the contradictions that exist.

At the medical clinic the doctors belong to one formal organi
zation and the nurses and assistant nurses to another. The doctors’ 
activities are also formed around rituals that are assumed to con
tribute to the development both of them and of the activity. The
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medical clinic has a unique history, having recruited a completely 
new staff of physicians during recent years. Doctors with experi
ence from various areas have formed an organization that is con
sidered to suit both themselves and the activity. In combination 
with the development of medical sub-specialities, the doctors also 
believe that their possibilities for development are relatively good. 
Nurses, assistant nurses and nursing orderlies have been a longer 
time in the frame of the hospital. They have been bound to their 
own base unit, where they have taken part in forming the activity of 
the departments both organizationally and with regard to medical 
care. The resulting parallel organizations are held together by vari
ous rituals and by achieving legitimacy both inwards and outwards. 
There do exist contradictions between these lines. In everyday life 
it is the nurses who are divided between different expectations from 
these two organizations. The new organization contributes to de
velopment in certain areas and impedes it in others.

The anaesthesia clinic has an informal structure. Owing to its 
event-driven nature the activity is rather flexible in relation to pa
tient flows, critical situations and interplay between actors. The 
structures that are strong are mostly concerned with patient super
vision. This has the result that the assistant nurses are bound to the 
wards, the doctors and nurses to the department. This is experi
enced as a problem, especially when staffing is low. Actors are of 
the opinion that it is difficult to get away to learn and develop and 
attend classes. At the same time there is a continuous shift in who 
does what and how and when, and this contributes to development. 
There is a central contradiction in the relation between event-con
trol and staffing that drives actors to the limits of their capability.

Potential driving forces related to demands of the world around
The world around and the pressures it imposes can be discussed in 
tenus of economic cut-backs and political decisions. At the same 
time this pressure is interpreted in different ways. At the health
care centre the family-doctor reform met with passive resistance. 
There are also examples of active resistance. At the anaesthetic cli
nic certain solidarity strategies have been adopted to counteract dis
union. At the medical clinic the resistance to shutdown has become 
a driving force for struggling to do what one wants. Here, again,
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strategies have been formulated to suit both the character of the ac
tivity and the interests of different personnel groups. By this means 
it has proved possible to change a threat to survival into a survival 
strategy that has affected all vocational groups.

Concluding remarks
This dissertation is concerned with the learning of occupational 
identities in health care and medical services. Learning can been 
seen as an interplay in and between different system levels, an oc
cupational-related, an activity-related and an individual-related le
vel. These system levels are together part of an apprentice system. 
In this apprentice system occupational identities are formed, main
tained and developed.

The apprentice system in health care and medical services can 
perhaps be improved. It can perhaps be evaluated and put in rela
tion to the education system. Perhaps it can also be a means for 
integration between vocational groups, activities and specialities in 
health care. But this calls for a stronger focus on this system, how it 
is used in various activity systems and an analysis of how it con
tributes both to continued development of health care personnel, 
even after several years’ experience, and to the development and 
change of health care organizations.
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Bilaga I 1 (2)

Urval av vårdenheter och grupper.

Tabell 1. Urvalskriterier och karaktäristikför de tre vårdenheterna.

Urvalskriterier Vårdcentralen Medicinkliniken Anestesikliniken

Typ av vårdform Primärvård Länssjukvård Uni vers i tetssjukvård

Storlek på pro

duktionsenhet

Liten

produktionsenhet.

Medelstor

produktionsenhet.

Stor produktions

enhet.

Teknologinivå Låg Medel Hög

Akutinriktning Låg Medel Hög

Arbetsorganisa

tion

Traditionellt

hierarkisk

Grupporienterad. Traditionellt hierar

kisk och flexibel



Bilaga 1 2 (2)

Tabeltt. Deltagare i intervjustudien, fördelade på befattning, anställningstid
och kön.

Befattning

Vård

centralen

Vårdenhet

Medicin

kliniken

Anes tes i-

kliniken

A nställningstid

vid vårdenheten

<3 3-8 >8

år år år

Kön

Kv M

Ledning 2 2 2 2 1 3 0 6

Läkare 3 3 3 4 3 2 2 7
Sjuksköter

skor

3 3 3 3 3 3 7

Underskö

terskor

3 2 3 2 2 4 8 0

Sjukvårds

biträden

*) 4 V 0 1 3 4 0

Totalt 11 14 11 11 10 15 21 15

*) Denna befattning finns ej vid den specifika vårdenheten.

Tabell 3. Deltagare i dagboksstudien fördelat på befattning och kön.

Befattning Vårdenhet

Medicin- A nes tes i-

kliniken kliniken

Män

Kön

Kvinnor

Totalt

Läkare 2 3 3 2 5

Sjuksköterskor 3 2 0 5 5

Undersköterskor 5 2 0 7 7

Totalt 10 7 3 14 17
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Intervjuformulär för intervjuer med representanter 
för ledningen vid de tre vårdenheterna

1. Produktionsenhet

2. Befattning

6. Kan Du kortfattat beskriva

(a) Ditt tjänsteinnehåll och Dina ansvarsområden.

(b) Vilken verksamhet som bedrivs vid kliniken/ vårdcentralen

7. Finns det särskilda må! eller någon formulerad verksamhetsidé för 
kliniken/vårdcentralen. I så fall vilken/vilka?

8. Vilka förändringar ser Du i omvärlden som inom den närmaste 5- 
årsperioden kan komma att påverka klinikens/vårdcentralens verk
samhet?

9. Flur tror Du att de förändringar som Du nämnt kommer att påverka 
er klinik/vårdcentral vad gäller:

* vårdinnehåll/arbetsinnehåll

* arbetsorganisation och arbetsformer

* tjänstesammansättning

10. Mot bakgrund av de förändringar som Du nämnt, vilka är de mest 
centrala frågorna för kliniken/vårdcentralen under den närmaste 
femårsperioden? Vilka frågor anser Du ska prioriteras?

11. Finns det arbetsuppgifter som befattingshavare inte får utföra men 

som de skulle kunna klara och som skulle kunna delegeras till dem? 

Kan Du ge några exempel?

13. Vilka kompetenskrav anser Du ska ställas på en/ett bra

(a) Läkare

(b) Sjuksköterska

(c) Undersköterska

(d) Sjukvårdsbiträde
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Intervjuformulär för intervjuer med personalen vid de 
tre vårdenheterna.

1. Vårdenhet?

2. Avdelning?

3. Befattning?

4. Antal tjänstgöringsår:

a. inom sjukvården?

b. vid denna avdelning?

c. på nuvarande befattning?

8. Medicinsk/vårdutbildning?

9. Hur är Din arbetstid förlagd? Arbetar Du vanligtvis med samma 
personer

* Finns schemalagd tid för personalträffar och rapportering?

* Deltar alla befattningskategorier då ni har personalträffar res
pektive rapportering?

11. I vad mån är Du i Ditt arbete styrd av regler och rutiner som måste 
följas?

12. Vilka är Dina tre huvudsakliga arbetsuppgifter?

Hur stor del av Din arbetstid tar dessa uppgifter?

13a. Händer det att Du utför arbetsuppgifter som Du vanligtvis inte får
utföra?

14. Vad menar Du med ett bra arbete. Vad tycker Du själv är viktigast?

15. Vad anser Du utmärker en bra

(a) läkare

(b) sjuksköterska

(c) undersköterska

(d) sjukvårdsbiträde.

16a. Vilka krav på kunskaper och färdigheter ställer Ditt arbete idag?
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16b. Vilka krav på personliga egenskaper ställer Ditt arbete idag?

21a Vilka möjligheter har Du att utvecklas och lära nya saker i arbetet?

21b. Vilka hinder för att utvecklas och lära nya saker upplever Du finns i
Ditt arbete?

22. Man kan lära sig ett arbete på många olika sätt. Vilka sätt har varit 
viktigast för Dig när Du lär Dig Ditt arbete?

23. Vilken betydelse har Din grundläggande medicinska-/vårdutbild- 
ning haft för att Du ska klara ditt arbete?

24a Har Du det senaste året deltagit i personalutbildning eller andra
former av kompetensutveckling? Om ja, vad?

24c. Vilken nytta upplever Du att Du har haft av Ditt deltagande dvs. vad
gav det Dig?
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Kategoriseringar av rumsliga dimensioner vad gäller 
olika personalgruppers arbete i tid och rum.

Tabell 1. Kategoriserade rumsliga dimensioner för läkarna vid medicin
kliniken.

Kategorier Innehåll

Avdelning 5 

Avdelning 8 

Akutmottagn

Patienters hem

Medicinmottagn 

Övriga avd. 

Expeditioner

Avser samtliga utrymmen inom avdelning 5

Avser samtliga utrymmen inom avdelning 8

Avser akutmottagningen inom sjukhuset

Avser 14 olika patienthem under de två veckorna

Avser medicinmottagningen vid kliniken

Avser röntgenavdelningen, lab. och operation

Avser läkarnas egna respektive expeditioner. Den ena läkaren 

delar expedition med annan läkare. Expeditioner avser också 

sekreterarexpeditionen inom kliniken samt LAH expeditionen

Möteslokaler

Matsal

Utanför sjukh.

Avser två olika möteslokaler vid sjukhuset

Avser matsalen inom sjukhuset

Avser ett privat ärende



Tabell 2. Kategoriserade rumsliga dimensioner för sjuksköterskorna vid 
medicinkliniken.
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Kategorier Innehåll

SSK exp

Patientsalar

Avser sjuksköterskeexpeditionen vid respektive avdelning

Avser samtliga patientutrymmen såsom patientsalar och under- 

sökningsrum, korridor, dagrum, telefonhytt, toalett och dusch på 

respektive avdelning

Övr. utrym. 

Rondlokal

Medicinskåp

Personalrum

Övr. avd.

Avser olika förråd, kök och skölj på respektive avdelning

Avser möteslokal inom respektive avdelning. Vid avd. 8 Solariet 

Avser medicinskåp och medicinrum vid avd. 5

Avser samtliga personalutrymmen inom respektive avdelning

Avser medicinmottagningen för båda avd, kirurgen, sjukgymast- 

mottagningen, sekreterarexpeditionen., röntgen, operation, apo

tek, akutmottagning och sjukhusets källare för avd. 5

Tabell 3. Kategoriserade rumsliga dimensioner för undersköterskorna vid 
medicinkliniken.

Kategorier Innehåll

Patientsalar Avser olika patientutrymmen såsom patientsalar, undersöknings- 

rum, korridor, dagrum, telefonhytt, toalett och dusch på respek

tive avdelning

SSK exp.

Övr. utrym. 

Rondlokal

Övr. avd.

Avser sjuksköterskeexpeditionen på respektive avdelning

Avser olika förråd, kök och skölj inom respektive avdelning

Avser möteslokal inom respektive avdelning. Vid avd. 8 Solariet 

Avser för båda avdelningarna apotek, röntgen, lab., kiosk, och 

sekreterarexpeditionen. Vid avd. 5 även akutmottagning, vård

central, sjukgymnastmottagning, medicinmottagning, kirurg och 

sjukhusets källare. Vid avd. 8 även arbetsterapi, matsalen inom 

sjukhuset samt avdelning 5

Personalrum

Balkong /gård

Avser samtliga personalutrymmen inom respektive avdelning

Avser balkong avd. 8 samt gård utanför sjukhusbyggnaden
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Tabell 4. Kategoriserade rumsliga dimensioner för läkarna vid anestesikliniken.

Kategorier Innehåll

IVA Avser läkarexpedition, konferensrum, patientsalar, fikarum inom

I VA . Dessa är uppdelade på olika utrymmen i bilaga V

Post-op Avser hela avdelningen såsom patientsalar, personalrum och 

läkarexpedition

Övr. avd. Avser röntgen, akuten och operation för läkarna vid båda avdel

ningarna, förlossnings avd., avd 54 och avd 9 för en av dem samt 

avdelning 10 för en annan

Expeditioner Avser läkarnas egna expeditioner på plan 14 samt sekreterarex- 

peditionen

Möteslokaler

Matsal

Förflyttningar 

Utanför sjukh.

Två olika möteslokaler inom sjukhuset

Avser matsalen vid sjukhuset

Förflyttningar längre än fem minuter som görs över sjukhuset

Avser privat ärende utanför sjukhuset

Tabell 5. Kategoriserade rumsliga dimensioner för sjuksköterskorna vid 
anestesikliniken.

Kategorier Innehåll

Patientsalar Avser de patientsalar som sjuksköterskorna befinner sig i på res

pektive avdelning

SSKexp. I VA 

Konferensrum

Med. rum IVA

Personalrum

Sjuksköterskeexpeditionen på IVA

Konferensrum på respektive avdelning

Avser medicin- och droppblandningsrum på IVA

Avser personalutrymmen såsom fikarum och personaltoalett på 

respektive avdelning

Övr. utrym. Avser korridor, läkarexpedition och sköljrum på IVA samt för

råd, bänken, telefonen, föreståndarexpeditionen samt kök på 

Post-op

Möteslokal

Övr. avd.

En möteslokal inom sjukhuset

Avser lab. och operation



Tabell 6. Kategoriserade rumsliga dimensioner för undersköterskorna vid 
aneslesikliniken.
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Kategorier Kategoriernas innehåll såsom aktörerna noterat dem

Patientsal (-ar) Avser de patientsalar som undersköterskorna befinner sig i. På

IVA oftast endast en patientsal, på Post-op i flera. Viss specifice

ring finns i bilaga V

Övr. utrym. Avser pentry, skölj, korridor och anhörigrum på IVA samt skölj 

och förråd på Post-op

Personalrum Avser samtliga personalutrymmen såsom fikarum och personal- 

toalett på respektive avdelning

Konferensrum 

Övr avd.

Avser konferensrum på respektive avdelning

Avser ett ärende till lab. på IVA samt lab. och operation på 

post.op
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Olika personalgruppers arbete i tid och rum, under 
olika arbetspass och vid olika avdelningar inom 
medicinkliniken.

À
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12.00t

ll.ooj

îo.ooJ -----1___
9.00I

8.00+

Avd. 5 Läk 
exp.

Rönt- Med. BiblioMatsal| Aku- Läk Rönt-Avd Biblio-Med. LabMötes- 
gen mot t teket ten exp gen 5 teket mctt. lokal

Figur 1. Läkarens arbete i tid och rum under två vardagar vid avdelning 5.
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A
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Avd. Pat. LAH Egen Rönt- Avd B i bl i o-Mötes- I Avd Egen Rönt- Med.
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Figur 2. Läkarens arbete i tid och rum under två vardagar vid avdelning 8.
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Figur 3.. Sjuksköterskornas arbete i tid och rum under varsin förmiddar.
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Figur 4. Sjuksköterskornas arbete i tid och rum under varsin eftermiddag.
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Olika personalgruppers arbete i tid och rum under 
olika arbetspass och vid olika avdelningar inom 
anestesikliniken.

Figur 1. Läkarnas arbete i tid och rum under varsin vardag.
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Patient- SS K Konf. Med Läk Pers. Mötes^ pa tient- övr. Konf. Pers.
sal A exp. rum rum exp. rum lokal salar utrym, rinn rum
och E

IVA Post-op

Figur 3. Sjuksköterskornas arbete i tid och rum under två förmiddagar.

17.00

16.00

-----1--------—*-------------1-------------t—
Patient- övr. Konf. Per?Pers. Korri- 

rum dor
Patient- SSK Konf. Med
salar exp. rum rum

Post-op
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Sammanfattande analys över samspelet mellan
aktörer.

Tabell 1. Andel samspel uttryckt i procent av total interaktion. (L= Läkare,
S= Sjuksköterskor, U= Undersköterskor, P= Patienter och Ö= 
Övriga aktörer)._____________________________________

Avdelning Befattning Andel samspel i procent

Hög Medel Låg

22,4-62,2 13,1-21,6 0-12,4

procent procent procent

Avdelning 5 Läkare L, P s u, ö
Sjuksköterskor U,P s, ö L

Undersköterskor P s, u L,Ö

Avdelning 8 Läkare S L, P, Ö u
Sjuksköterskor U, P S L, Ö

Undersköterskor U, P s L, Ö

IVA Läkare L, Ö S, UP I

Sjuksköterskor S, U, P I L,Ö

Undersköterskor p s, ö L

Post-op Läkare S, P L. Ö U

Sjuksköterskor p U, Ö L.S

Undersköterskor p u L, S, Ö.
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Tabell 2. Grad av interaktivitet och typ av samspel fördelat på
befattningar.(L= Läkare, S= Sjuksköterskor, U= Undersköterskor, 
P= Patienter, Ö= Övriga aktörer).

Typ av samspel Grad av interaktivitet

Ger Ömsesidig Tar emot Par allt

aktiviti

Sittrond/vårdlagskonferens L L, S, Ö L, S. Ö, (U)

Gårond L L, S. P L, S (U), P. U
Läkarmöte L-L

Konsultation L,Ö L,Ö

Ordination L S

Diskussion L, S, U, Ö

Tränar U-P

Samtalar/Pratar L, S, U, P.

Ö

Hjälps åt

Rapporterar S.Ö, U

S-U, u-u
s, u, ö

Informerar s u, ö
Instruerar s s, u
Hjälper/assisterar s, u L, S; U, P

Ö.

Undersöker, kontrollerar, L, S, U P

behandlar

Övervakar/observerar, noterar L, S,U P; L: S

(
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