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Kompetensutveckling bland läkare och sjuksköterskor
– en jämförande studie

– Elisabeth Ekman och Jenny Freudenthal

Sammanfattning. På grund av den ständiga utvecklingen som sker
inom medicinsk teknologi och medicin som omvårdnad, ställs det
högre krav på kompetensutveckling inom hälso- och sjukvården. Syf-
tet med studien var att undersöka om det fanns skillnader beträffande
läkare och sjuksköterskors kompetensutveckling. Syftet var vidare att
undersöka respektive grupps möjligheter till och upplevda behov av
kompetensutveckling. En kvantitativ enkätundersökning genomfördes
på samtliga avdelningar på Norra Älvsborgs Länssjukhus. Resultatet
visade på en tendens till skillnader på frågorna policy och samma
möjlighet till fortbildning. Dock så var det genomgående inga skillna-
der i kompetensutveckling mellan läkare och sjuksköterskor. Resulta-
tet visade att läkarna överlag var mer positiva till kompetensutveck-
ling. Läkarna ansåg det vara mer viktigt att delta i fortbildningar. Vad
kan detta bero på? Är det så att sjuksköterskorna inte har lika mycket
tid och ork, eller som de själva uttrycker det, problemet med personal-
brist.
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       Frostenson (1990) hävdar att om man jämför dagens arbetsliv med gårdagens, så
började de flesta arbeta direkt efter folkskolan. Den yrkesutbildning som behövdes fick
man på arbetsplatsen, vilket gjorde att många stannade kvar länge på sitt första jobb –
somliga fram till pensionen. Det var en stabil tid. Lika länge som arbetet fanns, varade
företagets produkter, maskiner och marknader. När man lärt sig ett arbete så var kom-
petensen aktuell för en lång tid framöver. Dagens teknikutveckling rusar fram och da-
gens marknader förändras lika snabbt. Stabiliteten som en gång var har ersatts av för-
ändring. Kraven på sjukvård, skola och service i kommunen är inte detsamma idag som
på 50- och 60- talen. Med ny teknik, nya marknader och ny konkurrens ställs krav på
förnyelse och flexibilitet. Här kommer lagarbete och kompetensutveckling in, vilka är
viktiga faktorer för att överleva och utvecklas i en omvärld som förändras i allt snabbare
takt (Frostenson, 1990).
       Avsikten med denna uppsats är att undersöka skillnader i kompetensutveckling
mellan läkare och sjuksköterskor och se på deras möjligheter till och upplevda behov av
kompetensutveckling.

Teoretisk referensram

 Omvandlingstryck inom sjukvården

         För att hälso- och sjukvården ska kunna uppfylla kraven på verksamheten är det
viktigt med en medveten och systematisk satsning på personalutbildning och andra for-
mer av kompetensutveckling, samt ett bättre utnyttjande av personalens kompetens i
vårdarbetet (Engberg, 1998).
       Det utvecklas ständigt ny kunskap inom medicinsk teknologi och medicin som om-
vårdnad. Detta ger många möjligheter till att utveckla verksamheten. Organisationers
satsningar på personalutbildning styrs för det mesta av teknikutveckling, arbetets ut-
veckling och förändring i stort. Resurser vad gäller personalutbildning bör reserveras för
de som har de svåraste och mest ansvarsfulla yrkena. Vidare anses det att de som besit-
ter störst kunskapsmassa därmed har störst behov av att upprätthålla och utveckla sin
kompetens (Rönnqvist & Thunborg i Ellström & Gustavsson, (red:er), 2000).
         Personalutbildningen inom landstingsområdet kom successivt igång under 1960-
talet och fick främst karaktären av fortbildning. Även personalorganisationerna inom
vårdområdet svarade i egen regi för en betydande del av fortbildning i yrkes anknutna
frågor. Som följd av sjukvårdens expansion, nya verksamhetsformer samt nya personal-
kategorier har utbildningen ökat snabbt inom landstingsområdet. Såväl centralt som
inom de enskilda landstingen. Även under 1970-talet har landstingens utbildning fortsatt
att öka, förutom nyss nämnda skäl, även som en följd av nya lagar och avtal etc. (Fors-
berg, Hede, Lundmark & Söderström, 1993).
         Medbestämanndelagen är ett exempel på en lag som påverkar möjligheter till vida-
reutbildning enligt Frostenson (1990).
Lagen om medbestämmande i arbetslivet– MBL (1976:580).
MBL ger de fackliga organisationerna rätt till fortlöpande information om företagets
utveckling och rätt till att förhandla om förändringar.
§ 10 Arbetstagarorganisation har rätt till förhandling med arbetsgivare om sådant som
rör förhållandet mellan arbetsgivaren och medlem i organisationen som är eller varit
arbetstagare hos arbetsgivaren.
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§ 11 Arbetsgivare ska på eget initiativ förhandla med arbetstagarorganisation innan
han beslutar om viktigare förändring. Det gäller även innan arbetsgivare beslutar om
viktigare förändring av arbets- eller anställningsförhållandena för en arbetstagare som
tillhör organisationen (Sveriges lagar, 2000).
         Uppsvinget för kompetensutveckling i Sverige mot slutet av 1980-talet är ingen
tillfällighet eller modenyck. Utvecklingstrycket skapas främst av den internationella
konkurrensen, men det fördjupas av att våra inhemska personalresurser är begränsade.
Arbetskraftsbristen, i synnerhet bristen på kvalificerad personal med ny kompetens,
rimmar illa med tanke på arbetslivets stegrade kvalifikationskrav. I kombination med
den höga åldern, det vill säga 90-talets brist på ungdomar, leder detta fram till slutsat-
sen att den medelålders generationen måste svara för en allt större del av förnyelse och
kompetensutveckling. En roll som normalt sett har spelats av ungdomen (Björkman i
Holmer & Karlsson, (red:er), 1991).
         Genom den djupa lågkonjunkturen under 1990-talets början har arbetsmarkna-
den ersatts av en för svenska förhållanden mycket hög arbetslöshet. Lågkonjunkturen
förstärks av problem av struktur- och kunskapsmässigt slag. Produktivitetstillväxt,
konkurrenskraft, effektivitet och kvalitetsförbättringar hänger alltmer samman med
kompetensutveckling på de enskilda arbetsplatserna (Marking, 1992).
         I en SOU- rapport (1998:91) konstaterar svenska Kommunförbundet och Lands-
tingsförbundet att det finns ett stort behov av kompetensutveckling och nyrekrytering
inom hela den kommunala verksamheten på lång sikt. Detta gäller även inom vissa
sektorer på kort sikt. Kortsiktigt saknas det personal med specialistkunskaper exem-
pelvis inom sjuksköterskeområdet. På längre sikt kommer både kommuner och lands-
ting att behöva nyrekrytera personal eftersom medelåldern är hög bland de anställda,
vilket innebär att pensionsavgångarna blir stora under de närmaste åren. I landstinget
är medelåldern 44 år i snitt för hela personalen.

Förklaring av begreppet kompetens

       Begreppet kompetens kommer ursprungligen från latinets competentia och har med
lämplighet att göra. Kompetens omfattar inte bara kunskap utan även attityd och färdig-
heter som till exempel motoriska, perceptuella och kognitiva färdigheter (Lauvås &
Handal, 2001).
       I sin mest generella mening kan kompetens definieras som den handlingsförmåga
med vars hjälp vi förverkligar våra avsikter. Det gäller så väl för nationer som för en-
skilda individer. När världen och verkligheten omkring oss förändras, ändras också det
kunnande som krävs för att klara de uppgifter som behöver lösas. På samma sätt föränd-
ras också kompetenskraven när vi ändrar våra ambitioner (Agenda, 2000).
       När man talar om kompetens så sker det uttalat eller outtalat i relation till en speci-
fik uppgift. Att vara kompetent innebär därför att man är kompetent för en viss uppgift.
”Med kompetens avses här en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en
viss uppgift, situation eller kontext” (Ellström, 1994 s 21, Egidius, 2002).
Kompetenskraven utgörs av de uppgifter och situationer som medarbetaren ska kunna
hantera. Uppgiften blir på så sätt kompetenskravet (Antilla, 1999).

       Dalin (1997) talar om den reella kompetensen som han förklarar med hjälp av
en hand. Varje finger uttrycker en aspekt av den reella kompetensen (se figur 1, s 5).
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1. Attityder som styr förståelse av omvärlden, professionella val, personlig livsstil
etc.
2. Kunskaper av praktisk eller teoretisk art.
3. Tekniska eller sociala färdigheter.
4. Erfarenhetsbaserad insikt. Det är den typ av insikt som bara kan uppnås genom
praktisk erfarenhet.
5. Nyttjande av andras kompetens. Denna delkompetens består dels av att bygga upp
kontakter (nätverk) med kompetens som kompletterar ens egen, och som är använd-
bar i det egna arbetet (se figur 1).

Tänk dig vidare att de resurser som styr handen - blod, muskler och nerver – är bilder
av motivation, intuition och känsla, fysisk och psykisk energi, ledarskap och organise-
ring av arbetet. När vi använder handen handlar vi samlat och målinriktat. Ingen av oss
tänker på vilka fingrar vi använder för att utföra olika sysslor. Det är först när ett
finger inte fungerar som vi lägger märke till vilken förlust det innebär för handen som
helhet (se figur 1).

Figur 1. Den reella kompetensen (Dalin, 1997, s 16).

       Begreppet kompetens brukar vanligtvis kopplas till individen och utgör ett sam-
lingsnamn för de olika kunskaper, förmågor, erfarenheter och attityder som individen
besitter, och som kan användas för att lösa olika uppgifter i olika situationer (Davidson
& Svedin, 1999). Kompetens utvecklas av sig självt eftersom människan är en tänkande
varelse som vill göra ett bra jobb och lösa de problem som man ställs inför. När vi ställs
inför nya problem, nya situationer och nya kompetenskrav försöker vi lösa dem oavsett
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om vi fått utbildning eller ej. På så sätt utvecklar vi vår egen kompetens (Antilla, 1999).
Fokus i denna uppsats är den formella kompetensen. Antilla (1999) anser att det finns
två olika former av kompetens, funktionell och formell. Medarbetarna i en organisation
utvecklar sin formella kompetens genom utbildning, dokumenterad erfarenhet och exa-
men i någon form. Denna kompetens behåller man tills det att man genomgått en vida-
reutbildning eller på annat sätt utökat sin behörighet. Formell kompetens är absolut ef-
tersom man antingen har behörighet eller så har man det inte. Den funktionella kompe-
tensen utvecklas däremot gradvis, vilket innebär att man gradvis ökar sin förmåga att
lösa ett problem eller en uppgift. För varje gång som man tvingas att hantera ett pro-
blem, en situation eller en uppgift så höjer man sin förmåga. På så sätt bygger man upp
en mall av erfarenheter och lösningar som man prövat och kunskap om vilka lösningar
som fungerat i olika sammanhang och vilka som inte gjort det.

Förklaring av begreppet kompetensutveckling

       Kompetensutveckling kan ses som ”sammanfattande beteckning på de olika typer
av planerade åtgärder som kan utnyttjas för att påverka utbudet av kompeten-
ser/kvalifikationer på den interna arbetsmarknaden” (Ellström & Kock, 1993, s 26)
(Ellström, 1994).
       Kompetensutveckling handlar ofta om att bygga upp utbildning kring arbetsupp-
gifter i verksamheten för att bli mer kompetent och kunna utföra arbetsuppgifterna säk-
rare, mer självständigt och kreativt (Egidius, 2002).
       Andersson (2000) definierar kompetensutveckling som lärande, tillämpning av kun-
skaper och färdigheter i relation till en arbetsuppgift. Vidare menar Andersson att det
måste präglas av kontinuitet och en ständigt pågående kommunikation mellan organisa-
tionens medlemmar, ledare och ledda. Kompetensutveckling är både formell som in-
formell. Syftet med kompetensutveckling är att öka organisationens och medlemmarnas
förmåga att förstå, hantera och lösa olika problem som är relaterade till arbetet.
       Kompetensutveckling kan ses som det utbyte som sker mellan en enskild individ
och de organisatoriska och tekniska förutsättningar som omger individen. För att det ska
kunna ske någon kompetensutveckling måste medarbetarna ha en vilja att ta på sig mer
kvalificerade arbetsuppgifter. Men det är också viktigt att organisationen har ett klimat
som är förändringsvänligt och där det är tillåtet att pröva nytt, reflektera och ta ansvar
(Lundberg, 1996). Antilla (1999) anser att det är viktigt att människor förstår betydelsen
av förändring, tar ansvar och förändrar sitt beteende. Ett förändrat beteende är ju ändå
vad kompetensutveckling i grunden handlar om.
       Kompetensutveckling är knutet till den enskilda personen. Begreppet omfattar dock
både individens inlärningsbehov för nuvarande och kommande uppgifter. Det är ytterst
viktigt att den enskilde medarbetaren aktivt medverkar i inlärningsbehovet och i plane-
ringen av utbildningsåtgärder. Integrerad kompetensutveckling är kompetensutveckling
som både med sitt innehåll och metodik hänger samman med behov, utmaningar och
uppgifter i organisationen. I detta synsätt är det viktigt att de åtgärder som görs utanför
arbetet får betydelse för arbetsprestationerna och vidare inlärning i jobbet. Det som ofta
ses som den totala bilden av medveten utbildning är mestadels mer omfattande än det
som går under namnet utbildning. Inlärning ska helst organiseras så att den har en nära
anknytning till organisationens uppgifter, kulturella normer och de deltagandes arbets-
situation. Den kompetens som arbetstagaren besitter i förhållande till arbetets krav ska
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vara värderad utifrån hans/hennes förhandskompetens och potential för vidare inlärning.
Det bästa vore om kompetensutveckling var en del av företagets dagliga liv. De organi-
serade utbildningsåtgärder som förekommer bör därför förbereda, stimulera och under-
stödja den dagliga inlärningen (Dalin, 1988).

Olika perspektiv på kompetensutveckling

       Ellström (1994) menar att det finns olika perspektiv på kompetensutveckling
som kan förklara organisationers satsningar på kompetensutveckling. Dessa samver-
kar och utgör ett komplement till varandra.

� Tekniskt- rationell
� Humanistiskt
� Konflikt- kontroll
� Institutionellt

I ett tekniskt- rationellt perspektiv har yttre kontextuella faktorer stor betydelse. Som
till exempel tillgång av kvalificerad arbetskraft, den teknologiska utvecklingen, orga-
nisationens affärsidé, strategi och lönsamhet. I det humanistiska perspektivet har pre-
cis som i det tekniskt- rationella perspektivet yttre faktorer betydelse, skillnaden är
dock att man här istället lägger större vikt vid inre kontextuella faktorer. Så som
mänskliga sociala faktorer, organisationsklimat och kultur. Även sett ur ett konflikt-
kontroll perspektiv är organisationens inre kontext betydelsefull för satsningar på
kompetensutveckling. Men i detta perspektiv är det framförallt de anställdas intresse
och krav på kompetensutveckling och förhållandet mellan olika avdelningar som är
väsentligt. Ett institutionellt perspektiv innebär att yttre faktorer är viktiga, som till ex-
empel krav och förväntningar från aktörer i organisationens omgivning. Det vill säga
myndigheter, kunder och allmänhet (Ellström, 1994).
       Andra perspektiv på kompetensutveckling är rationellt ledningsperspektiv, kon-
fliktteoretiskt perspektiv och kulturellt- institutionellt perspektiv. Rationellt lednings-
perspektiv går ut på att högre kompetens ger ökad effektivitet. De rådande kvalifika-
tionskraven är relaterade till verksamheten och man vill ha bästa möjliga lösning till
minsta möjliga kostnad. De som ur detta perspektiv sett får kompetensutveckling är de
som har störts behov. I det konfliktteoretiska perspektivet går kompetensutveckling ut
på att behålla maktpositioner och socialisering av underställda. Utbildningens form
består av externa utbildningar samt olika former av interna insatser. De som deltar i
kompetensutveckling är den grupp eller koalition som har starkast maktposition. I ett
kulturellt- institutionellt perspektiv sker kompetensutveckling på grund av anpassning
till omgivningens krav och förväntningar. Utbildningen grundas på kvalifikationskrav
som kommer från den omgivning i vilken organisationen befinner sig. De som i detta
perspektiv får kompetensutveckling är de som prioriteras av omgivningen (Rönnqvist,
2001).
       Rönnqvist (2001) menar att strategier för kompetensutveckling inte främst kom-
mer som en följd av beslut som tas av personer på ledningsnivå utan genom samspel
mellan olika aktörsgrupper och organisationers yttre och inre kontext.

Den yttre kontexten anses utgöra:
� medicinsk- teknisk utveckling
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� grad av marknadsorientering
� fackliga och professionella intressen

             vårdbehov
� politiskt/administrativa beslut
� institutionella normer och krav

Inre kontext är:
� vårdenheternas verksamhet, den grundläggande uppgiftens karaktär. Vilken

tekniknivå och vårdform som råder.
� Arbetsorganisation och arbetsformer. Samt hur arbetet organiseras och

genomförs.
De yttre faktorerna bestämmer inte på egen hand vårdenheternas strategier för kom-
petensutveckling utan samspelar med förhållanden på organisationsnivå, det vill säga
vårdenheternas inre kontext.

Behov av kompetensutveckling

       Behov av kompetensutveckling i en organisation uppstår när de faktiska eller fö-
reskrivna kvalifikationskraven inte är högre än den kompetens som personalen besit-
ter. På en rent allmän nivå råder det enighet om en hög prioritering av lärande och ut-
bildning i arbetslivet. Fast det finns motsättningar i de mer klassiska utbildningspoli-
tiska frågorna. Om till exempel vilket innehåll ska lärandet ha?, vilka metoder ska an-
vändas?, och framförallt, vilka individer som skall delta? (Ellström, 1994).
       Vem det är som får ta del av satsningar på personalutbildning och vad det satsas
på varierar med olika trender som finns runt om i organisationens omvärld. Enligt
SCB så var det främst högutbildade offentligt anställda personer som deltog i perso-
nalutbildning 1994 (Rönnqvist & Thunborg i Ellström, Gustavsson & Larsson,
(red:er), 2000).

Personalutbildning

       Personalutbildning kan ses som en del av de insatser som görs för kompetensut-
veckling. Personalutbildning anses vidare kunna bidra till att förbättra människors häl-
sa och välbefinnande (Rönnqvist & Thunborg i Ellström, Gustavsson & Larsson,
(red:er), 2000).
       Fortbildnings och utvecklingsåtgärder har viktiga mål. Åtgärderna ska öka de an-
ställdas kunskaper och färdigheter i arbetet. Det ska också göra de anställda bättre på
att klara av framtida uppgifter. Samt ge de anställda tillfälle att utveckla och använda
sin förmåga (Gotvassli, 2002).
       Det finns en rad faktorer i en organisation som kan främja eller hindra kompe-
tensutveckling. Ellström (1994) anser vidare att en uppgift på grund av sin utformning
kan främja eller hindra kompetenshöjande hos individen. Andra hindrande faktorer är
tidsbrist, samt att det inte finns tillräckligt med personal vilket gör det svårt att delta i
utbildning. Ekonomiska resurser, revirtänkande och dåligt ledarskap påverkar också
möjligheterna till kompetensutveckling (Rönnqvist, 2001). En grundläggande orsak
till att kompetensfrågor inte får den roll de borde ha är att sambandet mellan kompe-
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tens och resultat är otydligt. Om sambandet däremot skulle vara tydligt skulle säkerli-
gen kompetensfrågor prioriteras, hanteras och tilldelas mer resurser (Antilla, 1999).
        Om det råder för låg grad av komplexitet leder det till en upplevelse av enfor-
mighet, bristande möjligheter till lärande samt en försämrad intellektuell förmåga. En
alltför hög grad av komplexitet får dock motsatt effekt, det leder nämligen till försäm-
rad prestation och stress (Ellström, 1994).
       En annan viktig aspekt är individens faktiska och upplevda möjligeter till egen-
kontroll, vilket är av avgörande betydelse för möjligheter till kompetensutveckling
och lärande. De effekter som kommer av personalutbildning är att personalen upplever
att de klarar nuvarande arbetsuppgifter bättre, har fått ökat intresse av att lära nytt i ar-
betet och att de trivs bättre (Rönnqvist & Thunborg i Ellström, Gustavsson & Larsson,
(red:er), 2000).

Lärande

       Medarbetares kompetens är medvetet eller omedvetet förvärvade kunskaper, fär-
digheter etcetera. Kompetens beskriver vad medarbetare kan göra men inte nödvän-
digtvis vad de gör. Kompetens är en förutsättning för att klara av en situation, att
genomföra en åtgärd eller att uppnå ett önskvärt resultat. Företagets kompetens är i
bästa fall summan av medarbetarnas men också något mer. En människas kompetens
är resultatet av lärande. Förutsättningar för lärande är att det finns vilja, tillfälle och
förmåga att lära och utvecklas. Detsamma gäller för ett företags lärande. Viljan skapas
genom till exempel utmanande mål, tillfälle genom arbetsorganisation, arbetssätt, ar-
betsklimat och ledningsstil. De tre förutsättningarna vilja, tillfälle och förmåga måste
finnas samtidigt.  Saknas någon eller några haltar lärandet. Det blir svårt eller omöjligt
att nå den kompetens som eftersträvas. Medarbetares förmåga, vilja och tillfällen sam-
spelar med företagets. De påverkar och förstärker varandra i goda eller dåliga spiraler.
Lärande är den process som leder till kunskap. Lärande innebär också förändring, ju
mer kunskap vi utvecklar ju snabbare förändrar vi vår situation. Att utföra en uppgift,
att lära och förändra hänger ihop. De går inte att särskilja (Hansson, 1997).

       Alla typer av kompetenshöjning, både individuell och organisatorisk, formell
såväl som informell baseras på en inlärningsprocess.

När det gäller inlärningsprocessen skiljer man mellan, ”single-loop-learning” och
”double-loop-learning” detta gäller både för individer och organisationer. Single-loop-
learning handlar om en oreflekterande process, vilket innebär att inlärning sker inom
givna ramar. Systemet ifrågasätts aldrig. Double-loop-learning är ett medvetet kritisk
reflekterande över lärprocessen och den raka motsatsen till single-loop-learning (Ar-
gyris, 1982).
       Hall (1990) menar att den individuella kompetensen är naturlig och medfödd,
medan den kollektiva kompetensen som krävs i en organisation måste skapas, den
kräver stöd. För att förstå kompetensprocessen, måste vi komma underfund med or-
sakssambanden mellan faktorerna samverkan, engagemang och kreativitet. I kompe-
tensprocessen uppfattas samverkan som den källa ur vilken engagemang och kreativi-
tet flödar. Den utlöser processen. Vi kan således få en avbild av kompetensprocessens
struktur på följande sätt: (se figur 2, s10)
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Potential Engagemang2a

Samverkan1a Kompetens/
Prestation

Potential  Kreativitet3a

1a 2a 3a
Ledningens värderingar Inflytande  Arbetsstyrning
Stödstruktur Relevans Social miljö
Ledningens trovärdighet  Samhörighet Problemlösning

Figur 2. Kompetensprocessen: De grundläggande dimensionerna och stödfaktorerna
(Hall, 1990, s.116).

Som framgår av bilden (se figur 2) härrör engagemang och kreativitet ur möjligheten
till samverkan. Tillsammans resulterar de i förmåga till anpassning. För att samverkan
ska visa sig meningsfull och givande måste den hanteras på ett sätt som leder till re-
sultat. Det är därför som samverkan främst betraktas som den utlösande dimensionen
som startar kompetensprocessen. Den fungerar som ett avstamp för engagemanget och
ökar sannolikheten för kreativa lösningar. Men det garanterar dock inte att någondera
kommer att inträffa. De tre huvuddimensionerna - samverkan, engagemang och krea-
tivitet – och de nio stödjande förutsättningarna utgör tillsammans kompetensens tota-
litet. De här förutsättningarna omfattar både arbetsplatsens psykologiska och fysiska
aspekter – hur chefer och medarbetare upplever varandra, vad de förväntar sig från ar-
betet och hur relationer och arbetsuppgifter är organiserade (Hall, 1990). Hall (1990)
menar att kompetens är sin egen belöning, som inte kräver någon yttre drivkraft, utan
är tillfredställande i sig.
       Hinder som står i vägen för ett bra lärande kan vara både individuella och relatio-
nella. Hinder som befinner sig på individnivå är psykologiska faktorer som gör att in-
dividen inte vill eller inte är tillräckligt motiverad att delta. Relationella hinder har att
göra med det gruppklimat som råder och samarbetsandan bland personalen. En annan
sak som är viktig för att uppnå motivation på individnivå är att få deltagarna att känna
sig trygga och förvissade om att de klarar uppgiften (Gotvassli, 2002).

Lärande på arbetet

       Sandberg (1996) nämner olika steg som en person genomgår i en arbetssituation
för att förvärva sig kunskap. Undersökningen är baserad på piloter, bilförare och vux-
en utbildning i ett andra språk. Undersökningen beskriver de steg deltagarna gick ige-
nom:

1. Novis: När en arbetare börjar ett arbete för första gången, har de ingen erfarenhet
av de olika situationer de kan hamna i. Därför lär man den nyanställde att känna
igen vissa fakta och egenskaper som är relevanta för att utföra en uppgift. De får
även lära sig specifika regler och procedurer som är baserade på fakta och egen-
skaperna.
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2. Avancerad nybörjare: Efter att ha förvärvat sig erfarenheter av olika arbetssitua-
tioner, börjar arbetaren att förvärva kunskap och färdigheter som inte är kontext-
fri utan är beroende av ett sammanhang. Detta lärs enbart genom erfarenhet.

3. Kompetent: Efter att ha förvärvat ytterligare kunskap, har arbetaren svårt att
hantera det omfång av egenskaper han/hon känner igen i varje arbetssituation.
Man skapar hierarkiska procedurer för beslutsfattande genom att planera och or-
ganisera arbetssituationen på ett sånt sätt att enbart de viktigaste egenskaperna
väljs. Genom att göra detta kommer arbetaren anta ett större ansvar i arbetet än
novisen och den avancerade nybörjaren gjorde.

4. Skicklig: När arbetaren når denna nivå har han/hon nått ett intuitivt sätt att orga-
nisera och planera sin arbetssituation. Intuitionen är en produkt av en djupgående
situationsbaserad erfarenhet förvärvad genom ett längre tids deltagande i arbetet.
Den skicklige arbetaren kan ”se” den rätta vägen av agerande för att lösa ett pro-
blem. Trots den intuitiva organiseringen och planeringen så händer det ibland att
arbetaren börjar överanalysera vad man ska göra och det intuitiva engagemanget
bryts ned.

5. Expert: Vid denna nivå följer arbetaren inga regler. Experten är ett med sitt ar-
bete. Han/hon är både intuitiv och holistisk i sin problem-, mål- och handlings-
identifiering. Experten kan både ”se” problemet, lösningen och hur lösningen
ska användas (Sandberg, 1996).

       Vårdförbundet förespråkar en liknande modell som beskriver sjuksköterskans ut-
veckling av sitt yrkeskunnande. De olika stegen i utvecklingen överensstämmer med
Sandbergs modell. Vårdförbundet namnger stegen som; nybörjare, avancerad nybörja-
re, kompetent, skicklig och expert (Vårdförbundet, 1999).

Kompetensutveckling för läkare och sjuksköterskor

       Några av de slutsatser som Rönnqvist (2001) kom fram till i sin avhandling är att
den vanligaste skillnaden i kompetensutveckling inom hälso- och sjukvård är att läka-
re behöver mer extern utbildning jämfört med andra personalgrupper. Samt att de har
lättare att tillgodose sina behov eftersom de är välutbildade och därmed har lättare att
klara av teoretisk utbildning jämfört med de som har en lägre utbildningsnivå. Läkar-
na bedöms ha större möjlighet att lättare utnyttja sin kompetens i det dagliga arbetet,
än vad sjuksköterskorna har. Det är dock en större andel sjuksköterskor som deltagit i
formella utbildningar jämfört med läkare. Läkare är de som främst får externa utbild-
ningar medan sjuksköterskor mestadels får interna utbildningar. En sak som kan för-
klara det legitimerade företräde som läkare tycks ha till formella utbildningar är den
medicinska utbildningskulturen, som fokuserar på formella utbildningar med främst
medicinskt- tekniskt innehåll (Rönnqvist, 2001).
       Är satsningarna på sjuksköterskor ett tecken på att de har större behov av perso-
nalutbildning, eller är det så att läkarna har möjligheter att få utbildning som bekostats
med till exempel forskningsanslag? (Rönnqvist & Thunborg i Ellström, Gustavsson &
Larsson, (red:er), 2000).
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Läkar- och Vårdförbundet

       För den framtida sjukvårdens utveckling anser Läkarförbundet (2000) att det är
viktigt att läkares fortbildning löses på ett tillfredställande sätt. Det ligger naturligt för
läkarna att sträva efter utveckling. För varje läkare handlar det om att hitta sitt eget
sätt att söka ny kunskap, utveckla sin yrkesroll och att i handling föra utvecklingen
framåt. För att kunna göra detta, som kan anses som ganska krävande behövs det stöd
från kollegor, arbetsgivare, men även från samhället. En viktig komponent i läkares
yrkesutövning är utbildning och kompetens. När specialist kompetens uppnåtts är vill-
kor och förutsättningar för fortsatt kompetensutveckling för läkare ganska oklart. Det
är dock nödvändigt med fortbildning om läkaren ska kunna både underhålla och för-
nya sina medicinska kunskaper, och dessutom kunna utvecklas som läkare. Som läget
är idag är det stora brister i läkares fortbildning vilket bland annat. beror på att beho-
vet av utveckling och utbildning kommer i skymundan och får stå tillbaka för det dag-
liga sjukvårdsarbetet. De senaste årens åtstramningar av ekonomi och personal som
skett har gjort att fokus i verksamheten lagts på produktionen. I fortbildningspro-
grammet av Läkarförbundet (2000) framhålls speciellt arbetsgivarens skyldighet att
tillvarata läkarnas kompetens. Men för att kunna göra det krävs det resurser i form av
tid, engagemang och pengar. Läkares fortbildning är inte bara av intresse för läkaren
utan även för samhället och arbetsgivaren. Det är vikigt att det finns avsatta medel i
budgeten för kompetenshöjande åtgärder. Läkarförbundet (2000) anser vidare att det
är rimligt att varje specialkompetent läkare ska kunna disponera minst tio arbetsdagar
per år för extern fortbildning, samt en halv dag per vecka för intern kompetensutveck-
ling, inklusive litteraturstudier. Projekt för att tillvarata läkarnas intresse för kompe-
tensutveckling och uppmuntra till fortbildning pågår inom enskilda landsting. Det
grundläggande ansvaret för att skapa bra förutsättningar för lärande och andra insatser
för kompetensutveckling ligger hos arbetsgivaren. En bra och fungerande fortbildning
ska utgå från läkares önskan av att tillvarata och utveckla sina kunskaper (Läkarför-
bundet, 2000).
        Vårdförbundet (1999) anser att det är viktigt att tillgodose kompetensinriktat
lärande samt ge tid och möjligheter till både reflektion och engagemang i forsknings
och utvecklingsarbete. Genom de olika skeenden i livet som en person genomgår så
förändras individens behov. På samma sätt växlar även verksamhetens behov över tid.
Varje arbetstagare är olika och har därmed olika förutsättningar och kompetens. Detta
gör att variationer i arbetsorganisationen bör vara en möjlighet (Vårdförbundet, 1999).
Efter samtal med en person på Vårdförbundet framgick det att deras medlemmar ofta
vidareutbildade sig på fritiden, för att bättre klara av sitt arbete.

Syfte

       Vårt syfte var att undersöka om det fanns en skillnad mellan läkare och sjukskö-
terskors kompetensutveckling. Syftet var vidare att undersöka respektive grupps möj-
ligheter till och upplevda behov av kompetensutveckling.
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Frågeställningar

� Finns det en skillnad mellan läkare och sjuksköterskors kompetensutveckling?
� Har läkare och sjuksköterskor samma möjligheter till kompetensutveckling?
� Hur ser de respektive gruppernas upplevda behov av kompetensutveckling ut?

Metod

Deltagare

       Denna studie genomfördes på Norra Älvsborgs Länssjukhus i Trollhättan. Samtliga
avdelningar deltog. Vi delade ut sammanlagt 160 enkäter, 80 till respektive grupp. Från
läkarna fick vi in 51 enkäter av 80, motsvarande siffra från sjuksköterskorna var 64 av
80 utskickade enkäter. Deltagarna från läkargruppen bestod av 28 män och 23 kvinnor. I
gruppen med sjuksköterskor var antalet kvinnor 57 stycken och antalet män 7. Delta-
garna valdes slumpmässigt ut från samtliga avdelningar på Norra Älvsborgs Länssjuk-
hus. I tabell 1 nedan visas åldersfördelning och yrkesverksamma år bland deltagarna. Vi
valde att endast nämna de tre största kategorierna inom ålder och antalet yrkesverk-
samma år, eftersom de flesta befann sig inom dessa.

Tabell 1.
Åldersfördelning och yrkesverksamma år.

Läkare Sjuksköterskor
Ålder
30-39 år 21,6 % 18,8 %
40-49 år 45,1 % 46,9 %
50-59 är 27,5 % 25 %
Yrkesverksamma år
9-16 år 39,2 % 18,8 %
17-24 år 19,6% 35,9 %
25-32 år 21,6 % 25 %

Instrument

För att mäta kompetensutveckling bland läkare och sjuksköterskor använde vi oss av en
enkät med mestadels fasta svarsalternativ. Enkäten bestod av 16 frågor, två av dessa
hade flera del frågor. 13 av frågorna hade fasta svarsalternativ, och tre frågor hade öpp-
na svarsalternativ. Enkäten var upplagd för att täcka fyra delar; bakgrundsfrågor, skill-
nader i kompetensutveckling mellan läkare och sjuksköterskor samt upplevda behov
och möjligheter till kompetensutveckling.
       De inledande frågorna om deltagarna var, kön, ålder, yrke och antal yrkesverksam-
ma år. Flera av frågorna bestod av ja, nej och vet ej alternativ. Några av svaren kunde
besvaras med en sexgradig skala som gick från positivt till negativt, där fanns även ett
vet inte alternativ. Exempel på svarsalternativen var ”Instämmer helt, Instämmer delvis,
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Varken eller, Tar delvis avstånd, Tar helt avstånd, Vet inte”. I SPSS graderade vi ska-
lorna från fem till ett. Instämmer helt som fem och tar helt avstånd som ett. Vet inte
alternativet graderades som blank. Vi använde oss även av en femgradig skala, som
även den gick från positivt till negativt. ”I mycket hög grad, I ganska hög grad, I viss
mån, Ganska låg grad, Inte alls.” Skalstegen för SPSS gick här från fem till ett. I mycket
hög grad bedömdes med fem och Inte alls som ett. Enkäten innefattade ytterligare en
femgradig skala som gick från negativ till positiv, denna skala fick deltagarna själva
gradera. 1= Inte alls, 2= Ganska låg grad, 3= I viss mån, 4 = I ganska hög grad, 5= I
mycket hög grad. Denna skala användes för att få variation och ett avbrott från övriga
kryssfrågor, och för att få deltagarna att tänka till lite. Bakgrundsfrågorna var till för att
kunna särskilja läkarna från sjuksköterskorna, skilja på män och kvinnor, samt kunna
dela in dem i olika åldersgrupper och även se hur många yrkesverksamma år de hade.
Dessa bakgrundsfrågor gav inte bara möjlighet till att kunna se om det finns någon
skillnad i kompetensutveckling mellan läkare och sjuksköterskor, utan även se om ålder,
kön och antal yrkesverksamma år påverkar kompetensutvecklingen. Fråga ett till och
med fyra var bakgrundsfrågor. De frågor som belyste skillnader i kompetensutveckling
var fråga 6-8, 10 d, e, 12-14 och fråga 15 som var ett öppet svarsalternativ. Frågorna 5,
9 a, b, och d, 10, b, c, d och e. 13 handlade om möjligheter till kompetensutveckling.
Upplevda behov togs upp i frågorna 9 c och e, 10 e och 11. Vissa av frågorna belyste
både skillnader, möjligheter och upplevda behov av kompetensutveckling, som tillex-
empel fråga 9 c, e och 14. Fråga 16 var en allmän fråga. Sista frågan i enkäten var en
öppen fråga, då vi ville ge respondenterna en chans att komma med egna kommentarer.

Tillvägagångssätt

Efter att syftet formulerats började vi med att gå igenom en del av den litteratur som
finns inom området kompetens och kompetensutveckling, samt litteratur som beskriver
hur en enkät kan utformas. Vi gjorde ett flertal databassökningar, de databaser som an-
vändes var Libris, Psychinfo, Artikelsök, Sofia, Presstext, Mediearkivet, Eric och Aca-
demic Search Elite. Använda sökord var: kompetens, kompetensutveckling, personalut-
bildning, competence, competence development, och human resources.
       Vi har också varit i kontakt med Läkar- och Vårdförbundet. För att se hur de båda
förbunden ser på kompetensutveckling för sina medlemmar. Vi fick material från båda
förbunden, där det visade sig att Läkarförbundet hade bra material och en uttalad policy
om fortbildning. När det gällde Vårdförbundet så hade de inget liknande material och
verkade därmed inte heller arbeta med fortbildningsfrågor på samma sätt. Under pågå-
ende litteraturstudier tog vi kontakt med vårt undersökningsobjekt Norra Älvsborgs
Länssjukhus. Frågorna till enkäten formulerades utifrån syftet med undersökningen.
Sedan lät vi tre personer inom vårdyrket gå igenom enkäten och komma med synpunk-
ter. När enkäten var klar fick vår kontaktperson möjlighet att läsa igenom enkäten och
komplettera med ytterligare frågor. Inga kompletteringar gjordes dock. Efter diskussio-
ner med vår kontaktperson på Norra Älvsborgs Länssjukhus och vår handledare kom vi
fram till att det var lämpligast att slumpmässigt distribuera enkäterna över samtliga av-
delningar på Norra Älvsborgs Länssjukhus.
Varje enkät innehöll ett litet informationsbrev, så att samtliga deltagare fick tillgång till
samma information och hade samma förutsättningar för att besvara enkäten. Det var
viktigt för reliabiliteten att vi förklarade undersökningens syfte, och att det klart fram-



16

gick att medverkan var frivillig och att enkäten var konfidentiell såväl som anonym.
Enkäten distribueras tillsammans med ett kuvert så att respondenten kunde försegla sina
svar och bevara sin anonymitet. Det var speciellt viktigt eftersom enkäterna samlades
ihop via internposten. Respondenterna fick först en vecka på sig att svara på enkäterna,
efter veckans slut hade vi inte fått in tillräckligt med svar från läkarna och fick förlänga
tiden ytterligare en vecka. Vi samlade in enkäterna efter andra veckan och matade in
svaren i SPSS 11.0 for Windows. De analysmetoder vi använde för att analysera resul-
taten från enkäten var medelvärden, standardavvikelse, frekvenser och p-värden. Där
chi-två-metoden använts, har p-värdet räknats ut med hjälp av siffrorna som är i tabel-
lerna. Utifrån det har även procentsatser använts för att se vilken grupp som är mest
positiv. Siffrorna i tabellerna är till för att kunna kontrollera det uträknade p-värdet på
egen hand.

Undersökningsdesign

       Syftet med en studie är avgörande för vilken slags metod man använder sig av. Om
man är intresserad av att ange frekvenser och vad ett visst antal procent av vad deltagar-
na tycker, lämpar sig en kvantitativ studie (Trost, 2001). Om frågeställningen gäller hur
ofta, hur många eller hur vanligt skall man göra en kvantitativ studie enligt Trost
(2001). Vi valde därför att göra en kvantitativ studie i formen av en enkät, då det passa-
de vårt syfte och frågeställningar. En kvantitativ studie kännetecknas av att den är nu-
merisk (Svartdal, 2001).

Resultat

       I resultatet redovisas först huvudresultatet från de olika delarna, skillnad i kompe-
tensutveckling, skillnad till möjlighet och upplevt behov av kompetensutveckling. Se-
dan följer en redovisning av det övriga resultatet som då är indelat i de olika delarna. I
slutet redovisas resultat från en allmän fråga.

Huvudresultat

       På frågan om hur många gånger det senaste året som de deltagit i olika fortbild-
ningar, var medelvärdet för sjuksköterskorna (M=2,4, s=2,3) motsvarande siffror för
läkarna var (M=2,5 s=2,2). Vilket visade att det inte var någon större skillnad mellan
grupperna vad gällde deltagande i fortbildning det senaste året (se tabell 1). Däremot
kunde skillnader inom respektive grupp förekomma, en del hade inte deltagit i fortbild-
ning någon gång, medan andra hade gjort det upp emot tio gånger.
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Tabell 1.
Antal fortbildningstillfällen.

       När det gällde ekonomiska resurser var det inte någon skillnad (p=,109<,05). Me-
delvärdet på denna fråga var för läkarna (M=3,2, s=1,1) och för sjuksköterskorna var
motsvarande siffror (M=2,6, s=,95). Medelvärdet visade på en tendens till att läkargrup-
pen ansåg att det fanns mer ekonomiska resurser (se tabell 2).
       På frågan om de ansåg att det fanns tillräckligt med tid till fortbildning så förekom
ingen skillnad (p=,253<,05). Läkarnas (M=2,7, s=1,1) och sjuksköterskornas (M=2,6,
s=,92) medelvärden visade inte heller på någon skillnad (se tabell 2). Ekonomiska re-
surser belyser även möjlighet till kompetensutveckling, medan frågan om tillräckligt
med tid både belyser möjligheter och upplevda behov av kompetensutveckling.

Tabell 2.
Ekonomiska resurser och tid till fortbildning.

Yrke Antal Medelvärde Standard avvikelse
Ekonomiska resurser Läkare 49 3,18 1,11

Sjuksköterskor 61 2,63 ,94
Tid Läkare 50 2,74 1,08

Sjuksköterskor 64 2,62 ,91

       Resultatet visade att läkarna (M=3,9, s=1,4) i större grad ansåg sig ha samma möj-
ligheter till fortbildning än vad sjuksköterskorna (M=2,9, s=1,2) ansåg sig ha, vilket
framgår av medelvärdena (se tabell 3).

Tabell 3
Samma möjligheter till fortbildning.

       Det var en skillnad mellan de båda grupperna i frågan som handlar om uttalad poli-
cy för kompetensutveckling i organisationen. x2 =6,66 överstiger frihetsgraderna 3,84
(se tabell 4). Läkarna ansåg i större utsträckning att det fanns en policy. Resultatet visa-
de på gruppernas möjligheter till kompetensutveckling.

Yrke Antal Medelvärde Standard avvikelse
Läkare 48 2,50 2,20

Sjuksköterskor 56 2,41 2,27

Yrke Antal Medelvärde Standard avvikelse
Läkare 33 3,87 1,40
Sjuksköterskor 52 2,90 1,19
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Tabell 4.
Policy.

Yrke Ja Nej Total
Läkare 32 9 51
Sjuksköterskor 22 21 61

       De båda grupperna skilde sig inte åt vad gällde att få tillräckligt med fortbildning
(p= ,205< ,05). Medelvärdet för läkarna var (M=3,5, s= 1,3) och för sjuksköterskorna
(M=3,3, s= 1,2). Som framgår av medelvärdet ansåg läkarna i lite högre grad få tillräck-
ligt med fortbildning. Detta resultat belyste även gruppernas upplevda behov.

Skillnad i kompetensutveckling

       Det var fler läkare än sjuksköterskor som svarade ja på frågan om de blivit erbjudna
att gå fortbildning. På signifikansnivån 5% fanns det ingen skillnad enligt chi-två-
metoden där x2 = 2,02 och frihetsgraden 3,84 (se tabell 5).

Tabell 5.
Erbjudande om fortbildning.

Yrke Ja Nej Total
Läkare 46 5 51
Sjuksköterskor 52 10 62

På frågan om sjuksköterskor och läkare deltog i samma fortbildning, så var det ingen
signifikant skillnad. x2 =3,08 och df =3,84. Trots att det inte var någon signifikant skill-
nad, ansåg läkarna att de i lite högre grad deltog i samma fortbildning (se tabell 6).

Tabell 6.
Deltagande i samma fortbildning.

Yrke Ja Nej Total
Läkare 19 25 46
Sjuksköterskor 18 39 60

       På frågan om vem som i första hand avgör vem som får delta i fortbildningar svara-
de 60,9% av sjuksköterskorna att avdelningschefen avgjorde det. 41,2% av läkarna sva-
rade att verksamhetschefen avgjorde vem som fick delta i fortbildningar. En anledning
till att de svarat olika kan bero på att verksamhetschefen är chef över läkarna och avdel-
ningschefen för sjuksköterskorna. På svarsalternativet ”du själv” svarade 17,6% av lä-
karna att de själva fick bestämma om de skulle delta i fortbildningar och motsvarande
siffra hos sjuksköterskorna var 6,3%.
       Angående fortbildning som var bekostad arbetsgivaren var det nära en signifikant
skillnad. Då x2 =3,24 och df var 3,84 (se tabell 7). På denna fråga var det fler
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sjuksköterskor som hade svarat ja. Detta resultat visade även på möjligheter till kompe-
tensutveckling.

Tabell 7.
Fortbildning bekostad av arbetsgivaren.

Yrke Ja Nej Total
Läkare 32 9 46
Sjuksköterskor 48 10 59

       På frågan om fortbildning sker på betald arbetstid visade att det inte var någon sig-
nifikant skillnad x2 =1,38 och df= 3,84. Läkarna och sjusköterskorna ansåg att de i näs-
tan lika hög grad hade tillgång till fortbildning på betald arbetstid (se tabell 8).

Tabell 8.
Fortbildning på betald arbetstid.

       Enkäten innehöll även två öppna frågor samt en fråga där egna synpunkter kunde
ges. På frågan om vad de ansåg vara det största hindret för att kunna delta i fortbild-
ningar svarade 24 av 36 läkare att tidsbrist var en av orsakerna till att man inte kunde
delta. En läkare skriver ”Att ”få loss tid” från det dagliga arbetet”. På samma fråga
uppgav 20 av 42 sjuksköterskor att personalbrist var det största hindret för fortbildning.
Ett flertal sjuksköterskor nämnde brist på ork och lust som en annan orsak. Detta citat
från en sjuksköterska tar upp alla dessa aspekter ”ont om folk, pengar, att man ska
orka”.

Möjligheter till kompetensutveckling

       Angående eget ansvar vid fortbildning så förekom ingen skillnad (p=,108<,05)
mellan de båda grupperna. Medelvärdet mellan läkarna (M=4,7, s=,57) och sjuksköters-
korna (M=4,3, s=,60) visade att läkarna var lite mer positiva till att ta eget ansvar.
       Angående uppmuntran från kollegor att gå fortbildning fanns det ingen skillnad
enligt p-värdet (p= ,668<,05). Medelvärdet från läkarna (M=3,5, s=,95) och motsvaran-
de siffror för sjuksköterskorna (M=3,3, s=1,0) visade inte heller på någon markant skill-
nad. För att se på flera aspekter av uppmuntran så frågades de även om deras chef upp-
muntrade till fortbildning. Det visade sig att det inte fanns någon skillnad mellan grup-
perna i detta avseende (p=,168<,05). På medelvärdet så låg sjuksköterskorna (M=3,7,
s=1,0) lite högre i jämförelse med läkarna (M=3,5, s=,86).

Yrke Ja Nej Total
Läkare 44 46
Sjuksköterskor 50 1 55
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Upplevda behov av kompetensutveckling

       På frågan om det var vikigt att delta i fortbildningar så visade det sig att det var en
signifikant skillnad mellan läkargruppen och sjuksköterskegruppen (p=,00<,05). Me-
delvärdet för läkarna var (M=5,0, s=,20) och för sjuksköterskorna (M=4,8, s=,64). Som
framgår av medelvärdet var läkarna mer positiva i denna aspekt. Standardavvikelsen hos
sjuksköterskorna visade på en större spridning inom gruppen (se tabell 9).
 Frågorna om de fick tillräckligt med fortbildning och om de ansåg det vara viktigt att ta
eget ansvar för det visade även på de båda gruppernas upplevda behov av kompetensut-
veckling.

Tabell 9.
Viktigt att delta i fortbildning.

Yrke Antal Medelvärde Standard avvikelse
Delta i fortbildning Läkare 50 4,96 ,19

Sjuksköterskor 62 4,75 ,64

Allmän fråga

       Detta är en sammanfattning av de svar som gavs på frågan om vad det i allmänhet
finns för nackdelar med en ojämn kompetensutveckling på en arbetsplats. Då det var en
öppen fråga besvarades den inte av alla. Läkarna uppgav samarbete, ojämn arbetsför-
delning, förstår ej varandra vilket kan leda till konflikter och avundsjuka. Som en läkare
nämnde ”kan leda till ojämn arbetsfördelning. Arbetsplatsen kan bli beroende av ensta-
ka individer för att verksamheten skall fungera”. Ett återkommande svar från sjukskö-
terskorna var att man befinner sig på olika nivåer och att det är ojämlika arbetsförhåll-
anden som gör att det kan uppstå ett A och ett B lag. Ytterligare en nackdel som åter-
kommer var att det är svårt att hänga med i löneförhandlingar. En sjuksköterska ansåg
att en ojämn kompetensutveckling inte var något problem ”bra med olika kompetensut-
veckling, man blir extra bra på ett område, kan inte vara bäst på allt”.

Diskussion

       Vårt syfte med undersökningen var att belysa om det fanns skillnader i kompetens-
utveckling mellan läkare och sjuksköterskor, samt att undersöka respektive grupps möj-
ligheter till och upplevda behov av kompetensutveckling. Frostenson (1990) menar att
ny teknik ställer krav på förnyelse och flexibilitet, därför ställs det andra krav på sjuk-
vården idag än vad det gjorde på 50- och 60- talen. Kompetensutveckling är därför en
viktig faktor för att överleva och utvecklas i en omvärld som förändras i allt snabbare
takt. Engberg (1998) anser för att hälso- och sjukvården ska kunna följa utvecklingen
som sker, måste det ske en systematisk satsning på personalutbildning, andra former av
kompetensutveckling och ett bättre tillvaratagande av personalens kompetens i vårdar-
betet. I enlighet med vad Frostenson (1990) och Engberg (1998) anser, valde vi dessa
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yrkesgrupper eftersom de befinner inom yrken som har behov av kontinuerlig kompe-
tensutveckling.
       Undersökningen visade att det i stort sett inte var några skillnader i kompetensut-
veckling mellan läkare och sjuksköterskor. Dock visade tre resultat på skillnader. Dessa
var policy, samma möjlighet till kompetensutveckling och hur viktigt det var att delta i
fortbildningar. Något som uppmärksammades var att läkarna genomgående var mer
positiva än sjuksköterskorna.
       Det som kan ses som positivt är att det inte var någon skillnad i att ha blivit erbju-
den att gå fortbildning, eftersom det underlättar och möjliggör för kompetensutveckling.
Läkarförbundet (2000) menar att det grundläggande ansvaret för att skapa bra förutsätt-
ningar för lärande och andra insatser för kompetensutveckling ligger hos arbetsgivaren.
Detta bör i praktiken även gälla för sjuksköterskorna. Vem som får ta del av satsningar
av personalutbildning och vad det satsas på varierar med olika trender som finns runt
om i organisationens värld (Rönnqvist & Thunborg i Ellström, Gustavsson & Larsson,
(red:er), 2000). Sett ur ett konfliktteoretiskt perspektiv är de som får kompetensutveck-
ling de som prioriteras av omgivningen (Rönnqvist, 2001).
        Vad gällde att ha samma möjligheter till fortbildning visade medelvärdet att läkar-
na i större grad ansåg sig ha samma möjlighet till fortbildning. Det skulle kunna innebä-
ra att läkarna har bättre möjlighet till fortbildning, men det kan även vara så att det finns
mer kurser tillgängligt för läkarna.
       Frågan om hur många gånger det senaste året som de deltagit i diverse fortbildning-
ar visade inte på någon skillnad. Läkarförbundet (2000) anser att varje specialkompetent
läkare ska kunna disponera minst tio arbetsdagar per år för extern fortbildning. Det ide-
ella vore därför att anamma Anderssons (2000) syn på att kompetensutveckling måste
präglas av kontinuitet. Detta på grund av den ständiga utvecklingen som sker för dessa
yrkesgrupper. Samtidigt anser vårdförbundet (1999) att det är viktigt att tillgodose
kompetens inriktat lärande, samt ge tid och möjligheter till både reflektion och engage-
mang i forsknings- och utvecklingsarbete.
       Trots att det inte var någon skillnad ansåg läkarna i lite högre grad att de deltog i
samma fortbildning som sjuksköterskorna. Här anser vi även att det är vikigt att tänka
på att de naturligtvis inte alltid kan delta i samma fortbildningar eftersom de har olika
yrken.
       De båda grupperna hade i stort sett samma uppfattning i frågan om det fanns till-
räckligt med tid till fortbildning. Ekonomiska resurser, dåligt ledarskap, tids- och perso-
nalbrist är några hinder som påverkar förutsättningar till kompetensutveckling menar
Rönnqvist (2001). Ett annat problem som läkarförbundet (2000) tog upp var att utveck-
ling och utbildning kommer i skymundan och får stå tillbaka för det dagliga sjukvårds-
arbetet. Vidare menade de att det krävs resurser i form av tid, engagemang och pengar.
De aspekter som Rönnqvist (2001) och Läkarförbundet (2000) tar upp är viktiga för att
kompetensutveckling ska kunna äga rum. Men det är viktigt att inte glömma att även
viljan till utveckling måste finnas, för om den inte finns så spelar det ingen roll hur
mycket resurser i form av tid och pengar det finns.
       Rönnqvist & Thunborg i Ellström, Gustavsson & Larsson, (red:er), (2000) frågar
sig om satsningarna på sjuksköterskorna är ett tecken på att de har större behov av per-
sonalutbildning, eller kan det vara så att läkarna har möjlighet att få utbildning som be-
kostats med forskningsanslag? Det talar emot vårt resultat där medelvärdet visade en
tendens till att läkarna ansåg att det fanns mer ekonomiska resurser.
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       Enligt vår undersökning visade det sig att det var en nära signifikant skillnad mel-
lan de båda grupperna om fortbildning är bekostad av arbetsgivaren. Det grundläggande
ansvaret för att skapa bra förutsättningar för lärande och andra insatser för kompetens-
utveckling ligger hos arbetsgivaren (Läkarförbundet, 2000). Vi anser att det grund-
läggande ansvaret inte enbart ska ligga hos arbetsgivaren, utan att både arbetstagaren
och arbetsgivaren gemensamt ska ta ansvar för fortbildning. Om enbart den ena parten
strävar efter fortbildning blir det svårt att driva igenom det. Arbetsgivaren måste bidra
med stöd i form av till exempel pengar och motivation. Arbetstagaren genom att visa
intresse och vilja att gå fortbildning. Angående eget ansvar vid fortbildning visade me-
delvärdet att läkarna var lite mer positiva. Något som är avgörande för kompetensut-
veckling och lärande är individens faktiska och upplevda möjligheter till egenkontroll
(Rönnqvist & Thunborg i Ellström, Gustavsson & Larsson, (red:er), 2000). Dalin (1988)
anser att det är ytterst viktigt att den enskilde medarbetaren aktivt medverkar i inlär-
ningsbehovet och i planeringen av utbildningsåtgärder. 17,6 % av läkarna uppgav att det
var de själva som avgjorde om de skulle gå någon fortbildning. Hos sjusköterskorna var
det bara 6,3 % som svarade att de själva kunde bestämma. Detta visar på en stor skill-
nad mellan grupperna. Man kan undra om det beror på att läkarna kanske har högre
maktposition och därför lättare kan avgöra om de vill delta i fortbildningar. Eftersom de
inte har samma chef kan det göra att de i olika grad får vara med och ta beslut om fort-
bildningar.
       Sjuksköterskorna ansåg att personalbrist var det största hindret för fortbildning,
läkarna däremot nämnde tidsbrist. Vi anser att det är viktigt att det finns resurser i form
av både tid, ekonomi, och personal. Det är också vikigt att den enskilde individen själv
har viljan att utvecklas och strävar efter det. Detta är grundläggande förutsättningar för
att arbetstagarna ska kunna gå fortbildning. För att det ska kunna fungera bra måste alla
tre resurserna, samt vilja finnas eftersom de utgör ett komplement till varandra.
       Genom det material vi fick från Vård- och Läkarförbundet upptäckte vi att Läkar-
förbundet hade en mer uttalad policy för kompetensutveckling. Om förbunden har en
klart uttalad policy kan det påverka organisationens policy. Det styrker vårt resultat då
det var en skillnad i vad de ansåg om en uttalad policy i organisationen. Läkarna ansåg i
större utsträckning att det fanns en policy. Vi anser att arbetstagaren och arbetsgivaren
har ett stort ansvar vad gäller fortbildning, de båda förbunden och en uttalad policy är
bara en del av de saker som måste samverka för att underlätta för fortbildning. Lund-
berg (1996) menar att organisationen måste ha ett förändringsvänligt klimat där det är
tillåtet att pröva på nytt, reflektera och ta ansvar, detta är också en aspekt som är viktigt
att inte förbise.
       Angående hur viktigt det var att delta i fortbildningar visade på en signifikant skill-
nad mellan läkar- och sjuksköterskegruppen (p=0,0<,05). Läkarna ansåg det vara mer
viktigt. Vad är det som gör att läkarna prioriterar detta mer än sjuksköterskorna? Kan
detta bero på att sjuksköterskorna inte har lika mycket tid och ork, eller som de själva
uttrycker det, problemet med personalbrist.
       Det fanns ingen skillnad mellan grupperna i vad de ansåg om uppmuntran från sina
kollegor och sin chef. För varje läkare handlar det om att hitta sitt eget sätt att söka ny
kunskap, utveckla sin yrkesroll och att i handling föra utvecklingen framåt. För att kun-
na göra detta, som kan anses som ganska krävande behövs det stöd från kollegor, ar-
betsgivare, men även från samhället (Läkarförbundet, 2000). Relationella hinder på ar-
betet har att göra med det gruppklimat som råder och samarbetsandan bland personalen
(Gotvassli, 2002). Vi anser att om man får stöd från sina kollegor och sin chef ökar
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möjligheterna för fortbildning. För att kunna utvecklas behöver människan stöd och
bekräftelse från sin omgivning, får man inte det kan det skapas ett dåligt gruppklimat
som hämmar fortbildningsmöjligheterna.
       De båda grupperna skilde sig inte åt vad gällde att få tillräckligt med fortbildning.
Behov av kompetensutveckling i en organisation uppstår när de faktiska eller föreskriv-
na kvalifikationskraven inte är högre än den kompetens som personalen besitter (Ell-
ström, 1994).
       Nackdelar som i allmänhet kan finnas i samband med ojämn kompetensutveckling
tyckte läkarna var samarbete, ojämn arbetsfördelning och avundsjuka. På samma fråga
uppgav sjuksköterskorna ojämlika arbetsförhållanden, vilket gör att det kan uppstå ett
A- och ett B- lag. De svarade även att det kan vara svårt att hänga med i löneförhand-
lingar. I det konfliktteoretiska perspektivet går kompetensutveckling ut på att behålla
maktpositioner och socialisering av underställda. De som deltar i kompetensutveckling
är den grupp eller koalition som har starkast maktposition (Rönnqvist, 2001). Relatio-
nella hinder har att göra med det gruppklimat som råder och samarbetsandan bland per-
sonalen (Gotvassli, 2002). Vi tror därför att det är vikigt att man strävar efter att alla ska
ha samma möjligheter till kompetensutveckling. Finns det en grupp som har större
maktposition kan det leda till att den gruppen får mer kompetensutveckling. Vilket i sin
tur kan leda till en snedfördelning som orsakar avundsjuka och samarbetsproblem.
       Brister i undersökningen var att det var mindre läkare än sjuksköterskor som svara-
de på enkäten. Vi fick ta bort fråga 11 i enkäten då vi upptäckte att vi formulerat den
otydligt. Vilket gjorde att respondenterna inte förstod syftet med frågan och besvarat
den annorlunda mot vad vi egentligen avsåg med den. Något som försvårade analysen
av resultatet var att enkäten inte var indelad i kategorier. Ytterligare en svaghet i arbetet
är att vi inte hittade några forskningsartiklar som var lämpliga för vår undersökning.
       Ofta kan det vara så att man tror sig ha den kunskapen man behöver och inte saknar
den förrän man har behov av den. Det kan jämföras med Dalins (1997) hand, det är först
när ett finger inte fungerar som vi lägger märke till vilken förlust det innebär för handen
som helhet. Som Andersson (2000) nämnt är kontinuerlig kompetensutveckling viktigt.
Vi håller med Andersson (2000), eftersom det underlättar förmågan att kunna hålla sin
kunskap ajour. Det blir enklare om man ligger ett steg före i utvecklingen av sin kun-
skap.
       Något som uppmärksammades i vår undersökning var att läkarna i allmänhet var
mer positiva än sjuksköterskorna till kompetensutveckling. Läkarna ansåg det även vara
mer viktigt med kompetensutveckling, vilket kan vara en sak som gör att de var mer
positiva. Intresset för kompetensutveckling kan även påverka hur positiv eller negativ
man blir gentemot detsamma.
       För att få se på fler aspekter skulle man även kunna göra samma undersökning fast
utifrån ledningens perspektiv. Något som vore intressant att vidare undersöka är eventu-
ella skillnader inom de respektive grupperna vad gäller kompetensutveckling och vad
det eventuellt kan bero på.
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Hej, vi är två tjejer som läser C-kursen i Arbets- och Organisationspsykologi på högskolan i 
Vänersborg. Vi ska nu skriva vår C-uppsats vars syfte är att undersöka om det finns en 
skillnad mellan läkare och sjuksköterskors kompetensutveckling, samt deras möjligheter till 
och upplevda behov av kompetensutveckling. Uppsatsen kommer att baseras på denna 
enkätundersökning. Vi vill göra Er uppmärksamma på att denna enkät är anonym så väl som 
konfidentiell, vilket innebär att Era svar inte kan spåras till Er. Ni är heller inte tvingade att 
fylla i denna enkät, men vi vore mycket tacksamma om Ni gjorde det, varje svar är viktigt. 
Tack på förhand! 
Med vänliga hälsningar Elisabeth Ekman och Jenny Freudenthal. 
 
 
 
1. Är Du man       
eller kvinna           
 
2. Är Du läkare               
eller sjuksköterska          
 
3. Hur gammal är Du?       20-29 år                                           
      30-39 år      
      40-49 år      
      50-59 år      
      60-69 år       
 
4. Antal yrkesår  1-8 år         
 9-16 år       
 17-24 år     
 25-32 år     
 32-39 år     
 
 
5. Finns det en uttalad policy för kompetensutveckling i organisationen? 
 
Ja    Nej    Vet ej   
 
 
6. Har Du blivit erbjuden att gå någon fortbildning?   
   
Ja    Nej    Vet ej    
 
 
7. Hur många gånger det senaste året har Du deltagit i olika fortbildningar?……….gånger. 
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8. Deltog läkare och sjuksköterskor i samma fortbildning? 
 
Ja   Nej   Vet ej   
 
 
9. Här nedan följer ett antal påståenden, i vilken grad stämmer Du in i dem?  
 
          Instämmer     Instämmer    Varken/     Tar delvis       Tar helt            Vet  
         helt            delvis              eller        avstånd           avstånd            inte 
a) Jag anser som       
sjuksköterska att  
Jag har samma        
möjligheter till  
fortbildning  
som läkarna       
 
b) Jag anser som   
läkare att Jag  
har samma  
möjligheter till  
fortbildning som  
sjuksköterskorna       
 
c) Jag anser att jag  
får tillräckligt med 
fortbildning?       
 
d) Jag anser jag själv 
måste ta ansvar  
för att delta i  
fortbildningar       
 
e) Jag anser att det  
är vikigt att delta i   
fortbildningar       
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10. Markera det påstående som passar in på Dig 
 
  I mycket hög        I ganska hög        I viss       Ganska låg    Inte alls 

grad  grad     mån     grad 
a) Om Du deltagit  
i en fortbildning 
får även Dina  
kollegor ta  
del av den kunskap       
Du förvärvat?     
     
 
b) Uppmuntrar Dina  
kollegor Dig att gå  
fortbildningar?       
 
c) Uppmuntrar Din 
chef Dig att gå   
fortbildningar?      
   
d) Anser Du att 
det finns tillräckligt 
med ekonomiska 
resurser för att  
kunna gå fortbildning?      
 
e) Anser du att det finns  
tillräckligt med tid för 
kunna att gå fortbildning?       
 
 
11. Vad motiverar Dig till att delta i fortbildningar?  
 Värdera utifrån skalan 1-5. Där 1= Inte alls, 2= Ganska låg grad, 3= I viss mån, 4= I ganska 
hög grad, 5= I mycket hög grad.  
 
Högre lön? ………… 
Mer kvalificerade arbetsuppgifter? ………… 
Förmåga att utföra nuvarande arbetsuppgifter bättre? ………… 
Mer ansvar i arbetet? ………… 
Annat? ………………………………………………. ………… 
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12. Vem är det som i första hand avgör vem som får delta i fortbildningar? 
Du själv  
Avdelningschef  
Personalchef  
Verksamhetschef  
Vet ej  
 
Eventuell kommentar 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
13. Har Du under det senaste året deltagit i någon utbildning som helt eller delvis bekostats av 
arbetsgivaren? 
 
Ja    Nej   Vet ej   
 
 
14. Sker fortbildning på betald arbetstid? 
 
Ja                 Nej    Vet ej              
 
 
15. Vad anser Du vara det största hindret för att kunna delta i fortbildning? 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
16. Vilka nackdelar anser Du i allmänhet att det finns med ojämn kompetensutveckling på en 
arbetsplats? 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Om Du vill tillägga något är Du välkommen att göra det här:  
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 


