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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Sjuksköterskeyrket är en egen profession och det finns ett högt förtroende i 

samhället för den legitimerade sjuksköterskans kompetens. 

Sjuksköterskans yrkesroll framställs som komplex och mångdimensionell. 

Transitionen från student till nyutexaminerad sjuksköterska beskrivs som 

en central händelse där första tiden inom professionen har stor betydelse 

för sjuksköterskans utveckling.  

Syfte: Syftet var att belysa upplevelsen av att vara nyexaminerad sjuksköterska. 

Metod: Designen var allmän litteraturöversikt. Litteratursökningen genomfördes i 

databaserna CINAHL Complete, PubMed och PsycINFO. Elva 

vetenskapliga artiklar identifierades, kvalitetsgranskades och analyserades.  

Resultat: Resultatet illustrerar upplevelsen av att vara nyutexaminerad sjuksköterska. 

Första tiden speglade känslor av kaos, överväldigande och ansvar. Den 

nyutexaminerade sjuksköterskan upplevde rädsla att göra fel, säga fel och 

verka okunnig. Handledning och stöd ansågs som viktiga incitament i 

transitionen liksom att bli accepterade av kollegor och erkänd för sin 

kunskap. Professionell yrkesstolthet och självförtroende utvecklades med 

tid och erfarenhet.  

Diskussion: Resultatet diskuteras utifrån omvårdnadsforskaren Patricia Benners teori 

att gå från novis till expert samt tidigare forskning. Diskussionen belyser 

hur nyutexaminerade sjuksköterskor ur ett internationellt perspektiv, 

upplevde ett glapp mellan utbildning och yrkesroll, osäkerhet i förhållande 

till patientsäkerhet och omvårdnad samt att introduktion och handledning 

under den första tiden var av stor betydelse.  

Nyckelord: Nyutexaminerad sjuksköterska, Novis sjuksköterska, Upplevelse  

 



  
 
 

 

   
 

Abstract 

 

Background: The profession of nursing has its own dicipline and there is a high level 

of trust in society for the qualified nurse's skills. The vocational role is 

presented as complex and multidimensional. The transition from student 

to newly graduated nurse is described as a central event where the first 

period in the profession is of great importance for the nurse's 

development. 

Aim: The aim was to highlight the experience of beeing a newly graduated 

nurse.  

Method: The design was a general literature review. The literature search was 

conducted in the databases CINAHL Complete, PubMed and PsycINFO. 

Eleven scientific articles were identified, quality-reviewed and analyzed. 

Results: The result illustrated the experience of being a newly graduated nurse. 

The first period reflected feelings of chaos, overwhelming and 

responsibility. The newly graduated nurse experienced fear in making 

mistakes, saying the wrong thing or to appear unskilled. Tutoring and 

support were considered as an important incentive in the transition, as 

well as being accepted by colleagues and recognized for their 

knowledge. Professional pride and self-confidence were developed with 

time and experience. 

Discussion: The result is discussed based on Patricia Benner's theory, from novice to 

expert and previous research. The discussion illustrates how newly 

graduated nurses from an international perspective, experienced a gap 

between education and vocational role. Furthermore, insecurity in 

relation to patient safety and caring, and finally how the introduction and 

preceptorship initially was of great importance for the nurses. 

Keywords: New graduate nurses, Novice nurse, Experience.  
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Inledning 

Myndigheter och media rapporterar återkommande hur brister inom sjukvården påverkar 

sjuksköterskors arbetssituation och flera sjuksköterskor väljer en annan yrkesväg redan ett par 

år efter sin examen. Författarna till arbetet har kontinuerligt under utbildningen reflekterat 

över transitionen från sjuksköterskestudent till yrkesrollen som legitimerad sjuksköterska. Hur 

kommer våra inhämtade kunskaper från utbildningen möta det som efterfrågas i klinisk 

praktik? Fem terminer in i utbildningen står vi inför de facto att snart erfara rollen som 

nyutexaminerade sjuksköterskor. Med oss har vi teoretiska och kliniska 

utbildningskomponenter som utgör grunden för vår profession. Genom detta arbete önskar vi 

få ökad förståelse för den nyutexaminerade sjuksköterskans upplevelse som ny i yrkesrollen. 

 

Bakgrund 

Sjuksköterskebrist 

Det råder brist på yrkesverksamma sjuksköterskor i Sverige och majoriteten av arbetsgivare 

inom vård och omsorg tror att bristen kommer öka ytterligare inom en överskådlig framtid. I 

Sverige arbetar cirka åtta procent av alla utbildade sjuksköterskor utanför klinisk vård och 

omsorg och inom andra yrken än sjuksköterskeyrket (Statistiska centralbyrån, 2017). I en 

debattartikel av Asp et al. (2017, 5 maj) beskrivs ohälsosam samvetsstress och dåliga 

arbetsvillkor ligga bakom sjuksköterskeflykten i Sverige. Rudman, Gustavsson och Hultell 

(2014) menar att efter fem år i yrket övervägde var femte sjuksköterska inom svensk sjukvård 

att lämna professionen. Bakgrunden till det var både individuella och organisatoriska faktorer, 

exempelvis upplevelse av utbrändhet relaterat till bristande arbetsvillkor, dålig arbetsmiljö 

och hög arbetsbelastning (Rudman et al., 2014; Statistiska centralbyrån, 2017).  

Situationen för sjuksköterskor internationellt kan likställas med den i Sverige. I Europa har 

9,5 procent av legitimerade sjuksköterskor för avsikt att lämna sjuksköterskeyrket relaterat till 

missnöje på organisatorisk nivå (Leineweber et al., 2016). Majoriteten uppgav att de lämnade 

yrket på grund av rigida arbetstider, bristande ledarskap och arbetsmiljö. Förbättrat ledarskap 

och stöd, ökad personaltäthet och positiva arbetsrelationer beskrevs som komponenter till att 

sjuksköterskorna valde att stanna. Författarna har eftersökt nationell statistik eller forskning 

beträffande sjuksköterskebristens prevalens i Australien och USA men funnit att det saknas 

generella siffror över nationerna. Roche, Duffield, Homer, Buchan och Dimitrelis (2015) 

studie visar på omfattande personalomsättning i Australien. Omsättningen per avdelning var i 

snitt 15,1 procent på elva sjukhus i tre olika stater vilket medförde höga omkostnader. Vidare 
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menar Roche et al., (2015) att det finns begränsat med offentliggjord information angående 

hur många sjuksköterskor som lämnar yrket. 

I en rapport publicerad av Nursing Solutions Incorporation (2018) beskrevs hur 

personalomsättningen av sjuksköterskor ökar nationellt i Amerika. Antalet sjuksköterskor 

som byter tjänst har ökat sedan 2016 med 2,2 procent och det nationella genomsnittet för 

personalomsättning befinner sig på 16,8 procent. I rapporten framkommer att de främsta 

orsakerna till att sjuksköterskor byter tjänst eller slutar var svaga karriärs möjligheter, låg lön, 

dåliga arbetsvillkor och bristfälligt ledarskap.  

 

Sjuksköterskeutbildningen 

Sjuksköterskeyrket är en egen profession där sjuksköterskans yrkesroll är självständig. En 

profession karakteriseras av utbildning på universitetsnivå med ett eget kunskapsområde som 

vilar på en vetenskaplig grund samt leder till en akademisk examen och eventuellt 

legitimation. Utövandet följer etiska regler och är autonom, vilket innebär att sjuksköterskan 

själv styr över utvecklingen och forskningen inom sitt kunskapsområde. Professionen ska 

tillhöra en nationell organisation, vara till nytta och värderas högt av samhället (Jakobsson & 

Lützén, 2014).  

Riksdagsförvaltningen (n.d.) beskriver i Högskoleförordningen (Svensk 

författningssamling 1993:100, bilaga 2) att sjuksköterskeexamen uppnås efter fullgjord 

kursfordran om 180 högskolepoäng. Tre års heltidsstudier ger kandidatexamen i 

vårdvetenskap. För att få praktisera yrket som sjuksköterska krävs förutom examen, en 

legitimation från Socialstyrelsen. Målsättning med utbildningen är att sjuksköterskan ska visa 

kunskap och förståelse, kunna se samband mellan vetenskap, forskning och beprövad 

erfarenhet samt kunna koppla det till den kliniska verkligheten och sin yrkesutövning. Vidare 

ska sjuksköterskan inneha förståelse och kunskap om hur samhällsförhållanden påverkar 

människors hälsa och ohälsa. Efter avslutad utbildning ska sjuksköterskan kunna visa 

färdighet och förmåga att arbeta pedagogiskt, patientsäkert och personcentrerat i 

tvärprofessionella arbetsteam. Sjuksköterskan ska även kunna visa kunskap och förståelse för 

organisation och sin arbetsledande funktion samt besitta ett kritiskt förhållningssätt som 

bidrar till utveckling av profession och organisation. Sjuksköterskan ska kunna identifiera sitt 

eget behov av kompetensutveckling och är själv ansvarig för att fortlöpande söka ny kunskap. 

Under utbildningen ska den blivande sjuksköterskan utveckla sin värderingsförmåga och sitt 

förhållningssätt genom självkännedom, empatisk förmåga, holistiskt synsätt och arbeta utifrån 

etiska principer med fokus på mänskliga rättigheter.  
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Den blivande sjuksköterskan  

I en studie av Thrysoe, Hounsgaard, Dohn och Wagner (2011) beskrev sjuksköterskestudenter 

sina förväntningar inför att avsluta sin utbildning och anamma den nya rollen som 

sjuksköterska. Sjuksköterskestudenterna förklarade hur de såg fram emot att inte längre vara 

studerande och att de hade många tankar på var de ville söka anställning efter examen.  

Ett år efter examen återger åtta sjuksköterskor sin upplevelse av utbildningen (Andersson 

och Edberg, 2010a). Sjuksköterskorna konstaterade att under utbildningen fanns det rädslor 

för att inhämtad kunskap om anatomi, fysiologi, medicinsk vetenskap och farmakologi inte 

skulle vara tillräcklig och i värsta fall kunna leda till oåterkalleliga konsekvenser. Till skillnad 

från tiden som sjuksköterskestudent med oro över bristande kunskap, så beskrevs i efterhand 

den vetenskapliga delen av utbildningen som ovärderlig. Sjuksköterskorna förklarade att 

tillgång till ny kunskap samt att inneha förmåga att kritiskt granska, utvärdera, ifrågasätta och 

diskutera information gav möjlighet att bidra till utveckling av den högspecialiserade vården. 

Vidare betonade sjuksköterskorna vikten av den verksamhetsförlagda utbildningen, det var då 

de fick möjlighet att föra samman teoretisk och praktisk kunskap. Den verksamhetsförlagda 

utbildningen var speciellt viktig i slutet för att minska klyftan mellan utbildning och framtida 

anställning som legitimerad sjuksköterska.  

Sjuksköterskestudenterna beskrev att de i allmänhet kände sig förberedda och att de som 

nyutexaminerade förväntade sig själva kunna fatta viktiga omvårdnadsbeslut (Thrysoe et al., 

2011). De ansåg sig vara kvalificerade till att arbeta självständigt och såg fram emot att inte 

behöva bli övervakade på samma sätt som när de är sjuksköterskestudenter. Samtidigt 

förekom osäkerhet och funderingar på hur de kommer bli mottagna, och om det anses vara 

okej att ställa frågor. Det fanns även en tvekan till om de var redo att ta sig an den 

självständighet som sjuksköterskerollen innebär. Tankarna på självständighet beskrevs som 

överväldigande och kännetecknades av rädsla och ambivalens. Sjuksköterskestudenterna hade 

förhoppningar om att framtida kollegor skulle vara medvetna om att de som nyutexaminerade 

fortfarande har mycket kvar att lära och de hoppades på stöd och förståelse. 

  

Transitionen 

Ternestedt och Norberg (2014) beskriver transitioner. Övergångar i livet handlar om när en 

persons sociala status förändras och personen behöver ta till sig ny kunskap för att förändra 

sitt beteende eller förstå sin situation. Under transitioner utmanas identitet, självbild och 

självkänsla vilket gör individen extra skör och sårbar, det kan leda till förändring i både 
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fysisk- och psykisk hälsostatus. Ångest, stress, osäkerhet, frustration, ensamhet och 

ambivalens är känslor som kan uppkomma under en transition (Ternestedt & Norberg, 2014). 

Vidare beskrivs att det finns tre olika typer av transitioner som människan genomgår under 

sin livstid, utvecklings- och situationsrelaterade transitioner samt den slutgiltiga transitionen 

som är övergången från liv till död. En del transitioner påverkar inte bara individens identitet 

utan även självkänslan. En transition genomgås under tre faser, separationsfasen, liminalfasen 

och inkorporeringsfasen. I separationsfasen separeras den drabbade från en bit av sin identitet. 

Under liminalfasen sätts individen i limbo, det finns inga direkta svar och personens identitet 

sätts i gungning. I detta skede är det viktigt att hjälpa personen att förstå, begripa, hantera och 

identifiera sig med den nya situationen. I inkorporeringsfasen finner individen acceptans och 

förenas med det nya tillståndet som integreras i identiteten.  

Transitionen från sjuksköterskestudent till legitimerad sjuksköterska är en central händelse 

för de flesta studenter (Tastan, Unver & Hatipoglu, 2013). Det första året som yrkesverksam 

inom professionen har betydelse för hur lyckosam transitionen upplevdes.  

 

Definition av nyutexaminerad sjuksköterska 

Det saknas både en tydlig svensk och internationell definition och beskrivning av: 

nyutexaminerad sjuksköterska. Tidsangivelsen för hur länge sjuksköterskan anses vara 

nyutexaminerad är obestämd då transitionen och upplevelsen är individuell. För att komma så 

nära som möjligt en svensk begreppsförklaring så delades ordet nyutexaminerad 

sjuksköterska upp i tre delar för att undersökas i Svenska akademiens ordbok Ny, 

Utexaminerad och Sjuksköterska.   

− Ny (SAOL ny, tryckår 1947): som börjat existera för en kort tid sedan.  

− Utexaminerad (SAOL utexaminerad, tryckår 2012): som att formellt godkänna 

exempelvis en studerande som är färdig med utbildningen som vanligen bekräftas med 

dokument. 

− Sjuksköterska (SAOL sjuksköterska, tryckår 1968): en person med kvalificerad 

utbildning som arbetar inom sjukvården.  

Utifrån Svenska akademiens ordlista (SAOL) kan den nyutexaminerade sjuksköterskan 

sammanfattningsvis beskrivas som en person med kvalificerad utbildning som arbetat en 

kortare tid inom sjukvården.   
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Sjuksköterskans ansvar och kompetens  

Det finns en generellt hög trovärdighet hos allmänheten för sjuksköterskeprofessionen och 

stor tillit till sjuksköterskans kompetens och förmåga att på ett värdigt sätt ge god omvårdnad 

utifrån varje patients individuella behov (Svensk sjuksköterskeförening, 2016b). 

Sjuksköterskan har genom sin legitimation ett etiskt ansvar för sitt bemötande, genomförande 

av bedömningar och i beslutsfattande. Legitimationen kan ses som en varudeklaration för att 

sjuksköterskans kvalifikationer godkänts för yrkesverksamhet under samhällets tillsyn. Under 

våren 2017 upphörde Socialstyrelsens ansvar att tillhandahålla kompetensbeskrivning för 

sjuksköterskor, istället har arbetsgivaren nu skyldighet att säkerställa kompetensen på 

arbetsplatsen (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Svensk sjuksköterskeförening anser dock 

att det är nödvändigt med en nationell kompetensbeskrivning för sjuksköterskeprofessionen 

och har därför axlat ansvaret för en sammanställning som beskriver den legitimerade 

sjuksköterskans självständiga arbete och ansvar i den kliniska verksamheten. Omvårdnad är 

sjuksköterskans specifika kompetensområde där kunskaperna ska vila på vetenskaplig grund 

och ta sig uttryck i personcentrerad vård. Sjuksköterskans yrkesutövning styrs utifrån Hälso- 

och sjukvårdslagen (HSL), svensk författningssamling (SFS 1982:763), Patientsäkerhetslagen 

(SFS 2010:659) och Patientlagen (SFS 2014:821). Förordningar och föreskrifter återfinns som 

styrdokument gällande dokumentation, systematiskt kvalitetsarbete, läkemedelshantering och 

delegering av uppgifter på såväl regional- som lokal nivå för vårdpersonal att vända sig till 

vid utövandet av sjukvård. 

I International Council of Nurses (ICN) etiska kod beskrivs sjuksköterskans etiska ansvar 

utifrån fyra grundläggande områden; främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och 

lindra lidande. Här framkommer sjuksköterskans moraliska ansvar för bedömning och 

beslutsfattande rörande patientnära omvårdnad. Sjuksköterskan har i uppdrag att föra vidare 

den humanistiska värdegrunden och respektera mänskliga rättigheter samt stödja människors 

rätt till självbestämmande. Sjuksköterskans ansvar gällande informerat samtycke inbegriper 

att ge individen tillräcklig och förståelig information för att ha möjlighet att ge samtycke till 

vård och behandling. Ur rättviseprincipen är sjuksköterskans uppdrag att sörja och stå upp för 

svaga befolkningsgruppers hälsa och rätt till vård och omsorg (Svensk sjuksköterskeförening, 

2012). 
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Sjuksköterskans omvårdande perspektiv 

Målet med vårdandet är människans hälsa och vårdarens främsta uppgift är att stärka och 

stödja människans hälsoprocesser. När vårdandet fallerar, sett utifrån ett 

patientsäkerhetsperspektiv kan det innebära att utsättas för felaktig eller utebliven vård som 

kan leda till onödigt vårdlidande. Ett vårdlidande kan uppstå i samband med omedvetna 

handlanden beroende på bristande kunskap och frånvaro av reflektion (Dahlberg & Segersten 

2010). Förmågan att kunna reflektera är avgörande för att kunna stödja patienter och 

närstående i samband med ohälsa och sjukdom. Förmågan till reflektion spelar en väsentlig 

roll i sjuksköterskans omvårdnadsarbete och är därför viktig att utveckla redan under 

sjuksköterskeutbildningen. Ett aktivt reflekterande utifrån vårdsituationer och händelser 

omvandlar erfarenheter till kunskap. Då synliggörs sambandet mellan orsak och verkan vilket 

leder till ett mer medvetet handlande. Det kan beskrivas som ett sätt för sjuksköterskan att 

utveckla sin kompetens (Berglund & Ekebergh 2015). Kunskap om patientens perspektiv och 

inneha respekt för individens integritet och autonomi är nödvändigt för att kunna tillämpa 

evidensbaserad vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2016a). Evidensbaserad omvårdnad 

innebär att utforma god, effektiv och patientsäker vård genom att föra samman bästa 

tillgängliga vetenskapliga kunskap med beprövad erfarenhet i samförstånd med den enskilda 

patientens preferenser, önskemål och förutsättningar. Sjuksköterskors kompetens och förmåga 

att reflektera spelar en avgörande roll för hur vården bedrivs och omvårdnaden utförs 

(Willman, 2013). I Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) beskrivs att legitimerad 

vårdpersonal har skyldighet att skydda patienten från vårdskada. En vårdskada kan innebära 

lidande, kroppslig eller psykisk skada, sjukdom eller dödsfall som hade kunnat undvikas 

genom adekvata åtgärder.  

I en internationell forskningsstudie av Aiken, Clarke, Sloane, Sochalski och Silber (2002) 

påvisades ett direkt samband mellan sjuksköterskor med högre utbildningsnivå och patienters 

möjlighet till ökat välbefinnande och överlevnad. Aiken et al., (2014) fann i en europeisk 

kontext att det var stora skillnader i sjuksköterskebemanning och på sjuksköterskornas 

utbildningsnivå mellan olika länder och även mellan sjukhus inom varje land. Vidare beskrev 

Aiken et al., (2014) relationen mellan sjuksköterskans utbildningsnivå, antal patienter och 

patientdödlighet. Sjukhus där andelen anställda sjuksköterskor med lägre utbildningsnivå än 

kandidatexamen och som i snitt vårdar åtta patienter har högre patientdödlighet jämfört med 

sjukhus där en högre andel sjuksköterskor innehar kandidatexamen och i snitt är ansvarig för 

sex patienter. 
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Problemformulering 

Det råder internationell brist på sjuksköterskor och fler överväger att lämna yrket vilket 

orsakar konsekvenser i samhället och för den enskilda patienten. Sjuksköterskeprogrammet är 

en bred utbildning där ämnen så som vårdvetenskap, medicinsk vetenskap, samhälls- och 

beteendevetenskap, vetenskaplig teori och metod, etik och livsåskådning studeras. Kunskaper 

och färdigheter utövas parallellt med avancerade medicintekniska moment under den 

verksamhetsförlagda utbildningen. Sjuksköterskans yrkesroll beskrivs som komplex och 

mångdimensionell där transitionen, att gå från student till legitimerad sjuksköterska initialt är 

en stor del i sjuksköterskans professionella utveckling. 

 Den nyutexaminerade sjuksköterskans osäkerhet i situationer där inhämtad teoretisk kunskap 

ska överföras och utövas i klinisk praxis kan påverka omvårdnadsarbetet och patienternas 

säkerhet. Det är viktigt att belysa nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av den första 

tiden inom professionen för att underlätta transitionen i hopp om att fler väljer att stanna kvar 

i yrket. Studien kan bidra till en djupare förståelse för den nyutexaminerade sjuksköterskans 

situation ur ett student-, högskola- och arbetsgivarperspektiv. 

 

Syfte 

Syftet var att belysa upplevelsen av att vara nyexaminerad sjuksköterska.  

 

Teoretisk utgångspunkt 

Paticia Benner 

Som teoretisk referensram och underlag för resultatdiskussionen användes 

omvårdnadsforskaren Patricia Benners (1993) teori om att gå från novis till expert. Teorin är 

tillämpbar ur avseendet att förstå upplevelsen av att vara nyutexaminerad, i relation till var i 

den professionella utvecklingen sjuksköterskan befinner sig. Benners omvårdnadsforskning 

bygger på en modell skapad av matematikern och systemanalytikern Stuart Dreyfus och 

filosofen Hubert Dreyfus. Dreyfus-modellen förklarar hur människor genom fem stadier 

anskaffar sig kunskap och utvecklar färdigheter. Genom att applicera Dreyfusmodellen på 

sjuksköterskans förvärvande av färdigheter i situationsinriktat lärande beskriver Benner 

sjuksköterskans professionella utveckling i fem stadier; novis, avancerad nybörjare, 

kompetent, skicklig och slutligen expert. Tillsammans med sitt forskningsteam har Benner 

(1993) genom intervjuer och observationer identifierat 31 kompetensområden och 

sammanställt dessa i sju domäner. Domänerna är en kompetensbeskrivning av 
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sjuksköterskans kliniska arbete som med fördel kan ses allmängiltig för sjuksköterskor inom 

de flesta verksamhetsområden (Benner, 1993). De sju domänerna är följande; Den hjälpande 

rollen, Undervisande och vägledande funktion, Diagnostik och övervakande funktion, Att 

effektivt hantera snabbt skiftande situationer, Att utföra och övervaka behandling, Att 

övervaka och säkerställa kvalitet i praktiskt omvårdnadsarbete och Att planera och 

organisera för personalens arbete och vården.  

Enligt teorin utvecklas sjuksköterskan främst genom den erfarenhet hon tillförskaffar sig 

som verksam inom ett område under en längre period. Erfarenhet ska kopplas samman med 

teoretiska kunskaper och genom reflektion över personliga egenskaper kan utvecklingen från 

novis till expert ske. 

 

Från novis till expert 

Novis, som novis saknas erfarenhet och bakgrundsförståelse i de verkliga situationer 

sjuksköterskan ställs inför och där prestation förväntas (Benner 1993). Genomförandet av 

arbetsuppgifter styrs av regler och riktlinjer, insikt om vad som är viktigast och förmågan att 

prioritera saknas.  

Avancerad nybörjare, sjuksköterskan har tillräcklig bakomliggande erfarenhet från 

verkliga situationer för att kunna uppfatta upprepade och betydande delar i en verklig 

situation. Vid nya omständigheter saknas dock kunskap för att urskilja helheten och 

sjuksköterskan söker stöd hos erfarna kollegor för att få hjälp med planering av 

arbetsuppgifter i omvårdnad av patienten.  

Kompetent, sjuksköterskan kan se helheten i en situation och klarar att hantera oförutsedda 

händelser. Arbetet kännetecknas av medvetet handlande och planering vilket leder till ett 

organiserat och effektivt arbetssätt.  

Skicklig, sjuksköterskan äger nu en instinktiv förmåga som grundar sig på djup 

bakgrundsförståelse. Införskaffad erfarenhet och kunskap gör att sjuksköterskan kan uppfatta 

och ta beslut om vilka åtgärder som ska vidtas när något frångår det normala.  

Expert, sjuksköterskan har nu omfattande bakgrundsförståelse som utvecklats genom en 

process där olika kliniska situationer jämförts. Till följd av sin långa erfarenhet kan 

sjuksköterskan tyda och förstå vad som är mest centralt i en situation. Denna förmåga gör det 

möjligt att tolka situationer och därmed införa adekvata omvårdnadsåtgärder.  
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Sjuksköterskans sju domäner 

Den hjälpande rollen beskriver sjuksköterskans stödjande, tröstande och närvarande funktion 

i omvårdnad av patienter och dess anhöriga (Benner, 1993). Sjuksköterskan ska skapa en 

miljö som är helande samt uppmuntra till delaktighet för att hjälpa patienten att få kontroll 

över sin situation och sitt tillfrisknande. Sjuksköterskan ska vara lyhörd och visa förståelse 

inför patientens upplevelse av ohälsa och transitionens olika delar (Benner, 1993). Den hjälp 

som sjuksköterskan erbjuder bör vara lika unik och specifik som varje ny situation kräver.  

Sjuksköterskans undervisande och vägledande funktion innebär att sjuksköterskan innehar 

intuition och omdömesförmåga att utifrån patientens hinder och resurser bedöma rätt tidpunkt 

att erbjuda relevant och begriplig information eller omvårdnadsåtgärd. Sjuksköterskan ska 

bistå patienten till att integrera sjukdomens och tillfrisknandets villkor i den dagliga 

livsföringen för att maximera patientens möjlighet att leva ett meningsfullt liv. 

Sjuksköterskans förmåga att vägleda patienter och anhöriga i svåra situationer spelar en 

avgörande roll för acceptans, förståelse och ökad kontroll. Genom samtal som bygger på 

patientens tolkning och upplevelse av sitt tillstånd får sjuksköterskan möjlighet att erbjuda sin 

tolkning och förklaring till åtgärder. 

 Diagnostik och övervakande funktion beskrivs som central för sjuksköterskerollen och 

innebär att arbeta utifrån omvårdnadsprocessen. Sjuksköterskan har förmåga att upptäcka och 

dokumentera förändringar i patientens tillstånd, förutse och förbereda omvårdnad utifrån 

patientens behov, utvärdera behandlingar samt skapa möjlighet till tillfrisknande.  

Att effektivt hantera snabbt skiftande situationer, förklarar hur sjuksköterskan snabbt ska 

kunna upptäcka akuta situationer och mobilisera kvalificerad hjälp. Sjuksköterskan ska kunna 

hantera oförutsedda situationer och ha förmåga att balansera behov mot resurser i akuta lägen. 

Sjuksköterskan ska inneha förmåga att identifiera och hantera patientkriser i väntan på läkare.  

Att utföra och övervaka behandling, sjuksköterskan har ansvar att på ett säkert sätt utföra 

behandling, administrera läkemedel samt uppmärksamma reaktioner eller biverkningar som är 

förenliga med tillförsel av olika terapeutiska åtgärder. I sjuksköterskans åtagande ingår att 

förebygga risker vid immobilisering samt hjälpa patienten att åstadkomma rätt förutsättningar 

för rehabilitering. Sjuksköterskans attityder och val av tillvägagångssätt återspeglas i 

omvårdnadsinsatsens resultat.  

Att övervaka och säkerställa kvalitet i praktiskt omvårdnadsarbete, sjuksköterskan ska ha 

förmåga att upprätthålla ett system för att garantera säkrast möjliga vård för patienten. 

Sjuksköterskan bör kunna göra en bedömning av vad som kan utelämnas eller tilläggas i 
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relation till patientens tillstånd och läkarens ordinationer. För att få skäliga svar i rätt tid bör 

sjuksköterskan vara tydlig och övertygande i kommunikationen med läkare (Benner 1993).  

Att planera och organisera för personalens arbete och vården, Sjuksköterskan ska kunna 

hantera och prioritera utifrån patienternas behov och krav. För att generera optimal vård 

utifrån situationen ska sjuksköterskan skapa och bibehålla laganda inom arbetsteamet. Genom 

effektiv personalplanering ska sjuksköterskan förebygga hög arbetsbelastning i en 

organisation med hög personalbrist och personalomsättning. 

 

Metod 

Metod är ett sätt att arbeta på för att uppnå en visst mål. Vetenskaplig metod är de metoder för 

systematisering, kartläggning och inhämtande av kunskap som används inom vetenskapen. I 

metoden deklareras arbetets design, litteratursökning, urval och analysförfarandet. 

 

Design 

Som design tillämpades allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2017a). Litteraturöversikt är 

en sammanställning av befintlig vetenskap inom ett avgränsat område. En litteraturöversikt 

kan bland annat bidra till ett bredare perspektiv med fördjupad kunskap eller belysa 

kunskapsluckor inom ett eller flera områden.  

 

Litteratursökning 

Initialt utforskades “gråzonslitteratur” som enligt Friberg (2017a) innebär att söka brett i 

litteratur som inte genomgått peer reviewed. Författarna tog del av nyhetsreportage i 

dagstidningar, internet, radio och TV. Litteratur från branschtidningar och sociala medier 

lästes för att skapa en aktuell samhällsbild av det fenomen som ämnades undersökas. Tillgång 

och mängd publicerad forskning utforskades för att utröna om det var realiserbart att 

genomföra en litteraturöversikt.  

Den egentliga sökningen, som enligt Friberg (2017b) utgör datainsamling av 

forskningsartiklar som publicerats i vetenskapliga tidskrifter, genomfördes i databaserna 

CINAHL Complete, PubMed och PsycINFO. Val av databaser baserades på utbudets relevans 

för litteraturöversikten. CINAHL Complete erbjuder tidskrifter företrädelsevis inom 

omvårdnad. PubMed är en databas som tillhandahåller tidskrifter främst inom biomedicin 

men har även ett brett utbud av publicerad forskning inom omvårdnad, PsycINFO har 

tidskrifter inom psykologi och beteendevetenskap till förfogande.    
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För att nå relativt aktuell forskning begränsades litteratursökningen till artiklar med 

publiceringsdatum från 1 januari 2008 till och med 5 september 2018. Begränsningen peer 

reviewed användes för att enkom nå artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Initialt 

valdes geografisk begräsning till Europa vilket senare togs bort för att öka antalet träffar. I 

PubMed reducerades sökningen ytterligare med full text och engelska språket. Begränsningen 

Nursing journals lades till för att avgränsa biomedicinskt publicerad vetenskap. 

Begränsningen peer reviewed saknas i PubMed, för att säkerställa att artiklarna genomgått en 

peer reviewed process eftersöktes informationen hos tidskriften där artikeln publicerats.  

Boolesk söklogik användes i alla tre databaser. Vilket innebar användning av booleska 

operatorn AND mellan sökord och/eller OR mellan synonymer (Östlundh, 2017). Friberg 

(2017a) menar att det är viktigt att analysera begrepp och dess synonymer för att inte gå miste 

om relevant kunskap i litteratursökningen. Begrepp som påträffades definierades genom 

efterforskning i relevant litteratur relaterat till begreppets härkomst. Synonymer inventerades 

(http://synonymer.se/) för att hitta det mest passande ordet. 

För att finna relevanta sökord till litteratursökningen användes litteraturöversiktens syfte 

vilket var, att belysa upplevelsen av att vara nyutexaminerad sjuksköterska. Orden 

nyutexaminerad sjuksköterska och upplevelse ansågs som bärande ord och lämpliga som 

sökord. Dessa översattes till engelska; New Graduate Nurses och Experience. 

I CINAHL Complete genomfördes en bred sökning med ämnesorden: New Graduate 

Nurses AND Experience vilket genererade i ett stort antal träffar. För att reducera antalet 

träffar och nå relevant data kombinerades huvudsökorden med andra ämnesord och fritext 

(Bilaga 1). Ämnes- och sökord kombinerades med boolesk söklogik för en mer grundlig 

undersökning av forskningsfältet. De ämnesord/sökord som användes var: New graduate 

nurses, Novice nurses, New nurses, Nursing staff hospital, First year experience, Experience, 

Nurse attitudes, Nurses role och Role change. 

 Litteratursökningen i PubMed genomfördes med frassökning i kombination med trunkerad 

fritextsökning som sedan kopplades samman med boolesk söklogik (Bilaga 1). Genom 

användning av trunkering skapades en möjlighet att få träffar på sökordets alla 

böjningsformer (Östlundh, 2017). De sökord som användes var: New Graduate Nurses, New 

nurses, Novice nurses, Experience och Nurse's Role. 

 I PsycINFO genomfördes sökningen med hjälp av fritextsökning och boolesk söklogik 

(Bilaga 1). De sökord som användes var: Newly graduated nurse och experience. 
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Litteratururval  

Kontinuerligt under litteratursökningen lästes och värderades alla titlars relevans mot syftet. 

När en artikel med passande titel påträffades lästes artikelns sammanfattning av båda 

författarna. Om sammanfattningen verkade betydelsefull för litteraturöversiktens syfte så 

skrevs artikeln ut och lästes i sin helhet, först enskilt och sedan gemensamt. I sin helhet lästes 

22 artiklar. För att inkluderas i litteraturöversikten behövde artiklarnas resultat svara an på 

syftet samt inneha godkännande av etisk kommitté eller vara publicerad i en tidskrift som 

innehar etiskt krav för publicering. Artiklar i form av fallstudier, reviewartiklar och de som 

inte var inom en västerländsk kontext valdes bort. Vidare exkluderades artiklar som inte 

speglade den nyutexaminerade allmänsjuksköterskan. Urvalet resulterade i tolv vetenskapliga 

artiklar där elva artiklar var av kvalitativ design och en av mixad design.  

 

Kvalitetsgranskning 

Tolv resultatartiklar kvalitetsgranskades med inspiration från Forsberg och Wengströms 

(2016) metod och checklista för kvalitativa artiklar. Kvalitetsgranskningen genomfördes för 

att kontrollera och säkerställa litteratururvalets vetenskapliga kvalitet och trovärdighet. För att 

gradera artiklarna modifierades checklistan i Forsberg och Wengström (2016) om till 25 

stycken Ja/Nej-frågor (Bilaga 2). Artiklarna granskades, diskuterades och poängsattes utifrån 

de 25 frågorna i kvalitetsgranskningsformuläret. Artiklar som klassificerades i kolumnen 

mycket hög- till hög kvalitet inkluderades i litteraturöversikten (Bilaga 3). 

Kvalitetsgranskningen resulterade i att elva artiklar inkluderades i studien då de höll mycket 

hög-, till hög vetenskaplig kvalitet, en artikel exkluderades då den saknade etiskt 

godkännande (Bilaga 3). 

 

Litteraturanalys  

Litteraturanalysen genomfördes i tre steg enligt Friberg (2017a). För att skapa förståelse för 

sammanhang och innehåll lästes artiklarna flertalet gånger, enskilt och tillsammans av 

författarna. Efter läsningen konstruerades varsin sammanfattning av artikelns resultat på 

separat papper, som således jämfördes, reducerades och fördes in i mindre omfång i 

resultatmatrisen (Bilaga 4). Meningsbärande ord som framkom ur artiklarnas resultat lyftes 

fram och diskuterades mot syftet. De ord som svarade mot syftet skrevs ned tillsammans med 

korta beskrivningar på ett större pappersark. Därefter analyserades sammanfattningarna 

parallellt med artiklarnas resultatdel ytterligare en gång för att säkerställa att författarna 
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uppfattat textens innehåll på samma sätt. Likheter och skillnader markerades med pennor i 

olika kulörer för att skönja gemensamma nämnare. De gemensamma nämnarna sorterades i 

sex kategorier som sedan sammanställdes i fem teman.   

 

Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetik beskrivs som fortgående etiska reflektioner och överväganden genomgående 

under det vetenskapliga arbetet (Kjellström 2017). Omvårdnadsforskning har oftast ett 

humanistiskt fokus där olika aspekter av mänsklig sårbarhet ingår. Grunden för forskningsetik 

är att skydda människors integritet, autonomi och deras grundläggande värde och rättigheter 

(Etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning i Norden, 2003). De forskningsetiska kraven 

beskrivs som fyra principer med syfte att hjälpa forskarna att arbeta etisk. Principerna bygger 

på mänskliga rättigheter som förs fram i Förenta Nationernas deklaration och 

Helsingforsdeklarationen: autonomiprincipen, principerna att göra gott, inte skada och 

rättvisa.  

För säkerställande att etiska riktlinjer efterföljts i enlighet med Etiska riktlinjer för 

omvårdnadsforskning i norden (2003) har författarna till litteraturöversikten kontrollerat att 

artiklarna uppfyllt krav om: information, samtycke, krav på konfidentialitet och krav på 

deltagarens säkerhet. Det eftersöktes att samtliga artiklar godkänts av en etisk kommitté i 

enlighet med Helsingforsdeklarationen (2013). För att förstå artiklarnas sammanhang och 

innehåll samt minimera fel vid tolkning och översättning av artiklarnas budskap har båda 

författarna separat och tillsammans läst och kritiskt granskat artiklarna. Samtliga artiklar var 

skrivna på engelska och vid översättning till svenska användes engelsk-svenskt lexikon (Petti, 

2000) för att minska risken för feltolkning. Genomgående i arbete har objektivitet 

eftersträvats och tydlighet i redovisningen genom uteslutande av personliga reflektioner och 

värderingar. Det fanns medvetenhet hos författarna om att deras förförståelse kunnat påverka 

studien, därav har ett opartiskt förhållningssätt eftersträvats genom hela arbetsprocessen. 

Resultatet har försökts sammanfattats så korrekt som möjligt utifrån redan publicerad 

forskning för att bevara informationens sanningshalt.  
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Resultat  

Syftet med litteraturöversikten var att belysa upplevelsen av att vara nyutexaminerad 

sjuksköterska. Resultatet baseras på elva vetenskapliga artiklar med ursprung från Australien, 

Norge, Sverige och USA. Resultatet presenteras under fem teman i Figur 1. 

 

 

Figur 1. Schematisk bild över resultatets fem teman. 

 

Fortsättningsvis kommer nyutexaminerade sjuksköterskor benämnas som sjuksköterskor och 

sjuksköterskor med erfarenhet som överstiger 18 månader kommer benämnas som erfarna 

sjuksköterskor. Val av ovan benämningar baseras på resultatartiklarnas urval där 

sjuksköterskorna som deltog i studierna hade arbetat 3–18 månader när de intervjuades och 

ansågs då vara nyutexaminerade. 

 

Första tiden som nyutexaminerad sjuksköterska 

Första tiden i yrket som nyutexaminerad sjuksköterska upplevdes utmanande och stressfylld 

relaterat till hög arbetsbelastning (Clark & Springer, 2012; Ortiz, 2016; Wangensteen, 

Johansson & Nordström, 2008). Problem uppstod när sjuksköterskorna inte kände till eller 

hade svårt att förstå och följa arbetsplatsens rutiner vilket ökade känslan av osäkerhet och 

stress (Clark & Springer, 2012; Wangensteen et al., 2008). Sjuksköterskorna vittnade om att 

de kom in tidigare till arbetsplatsen för att hinna förbereda sig och få en bra start på dagen 

(Clark & Springer, 2012). Att hantera mängden arbetsuppgifter på en och samma gång 

upplevdes överväldigande i relation till tidsbrist, stress och högt tempo. Sjuksköterskorna 

beskrev det som att försöka finna rytm i ett kaos (Clark & Springer, 2012). Sjuksköterskorna 

uppgav att det var svårt att möta de krav som ställdes på dem i relation till deras förmåga att 
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prestera. Förväntningen om att sjuksköterskorna skulle hantera lika stort patientantal som 

erfarna sjuksköterskor och även kunna leda omvårdnadsarbetet upplevdes stressfyllt (Parker, 

Giles, Lantry & McMillan, 2014). Sjuksköterskorna upplevde det svårt att arbeta självständigt 

(Andersson & Edberg, 2010b) och att de hade svårt att skapa en överblick av 

arbetssituationen som resulterade i känslan av att inte ha kontroll. Detta föranledde 

svårigheter i att prioritera, leda arbetet framåt och delegera arbetsuppgifter (Wangensteen et 

al., 2008). 

Sjuksköterskorna upplevde att de var oförberedda inför sin nya yrkesroll (Clark & 

Springer, 2012; McCalla-Graham & De Gagne, 2015; Wangensteen et al., 2008). Ansvaret 

beskrevs som den största skillnaden mellan att vara student och legitimerad sjuksköterska 

(McCalla-Graham & De Gagne, 2015; Wangensteen et al., 2008). Andra komponenter som 

lyftes fram som utmanande i transitionen var skiftarbete, otillräcklig bemanning, mängden 

arbetsuppgifter, långa arbetspass och högt patientantal (McCalla-Graham & De Gagne, 2015; 

Ortiz, 2016; Thomas, Bertram & Allen, 2012). Sjuksköterskorna beskrev även att de kände 

sig oförberedd inför kommunikation med läkare och anhöriga vilket upplevdes utmanande 

(Ortiz, 2016; Phillips, Kenny, Esterman & Smith, 2014). 

Sjuksköterskorna beskrev en bristfällig verklighetsbild från den verksamhetsförlagda 

utbildningen samt otillräckliga kliniska förberedelser från utbildningen. De saknade 

erfarenhet av läkarkontakt, ordinationer och dokumentation vilket bidrog till nervositet, 

osäkerhet och stress i den verkliga arbetssituationen (Thomas et al., 2012).  

Sjuksköterskorna menade att avsaknaden av kunskap gjorde det svårt att förstå och utföra 

praktiska arbetsuppgifter. De uppgav att det var svårt att arbeta effektivt och trodde att om de 

under utbildningen fått möjlighet hantera större antal patienter och svårare patientfall hade det 

gett dem en mer realistisk bild av verkligheten, bredare grundkunskap och möjlighet att arbeta 

mer patientsäkert (McCalla-Graham & De Gagne, 2015). Vid frågan om vad sjuksköterskorna 

önskade mer kunskap om uppgavs; kommunikation, teamarbete, stresshantering, prioritering, 

delegering och dokumentation som viktigt (Clark & Springer, 2012). Sjuksköterskorna 

beskrev att den fysiska tröttheten efter ett arbetspass var hanterbar men att de inte var beredda 

på den psykiska och känslomässiga stressen som medföljde arbetet (McCalla-Graham & De 

Gagne, 2015).  

Den tuffa och kaotiska tiden i början av karriären beskrevs i efterhand som mycket 

uppskattad och sjuksköterskorna önskade inte vara utan upplevelsen (Wangensteen et al., 

2008).   

 



  16 
 

   
 

Rädslor och osäkerhet 

Det upplevdes betydelsefullt för de nyutexaminerade sjuksköterskorna att göra bra och att 

göra rätt, vilket även var starkt förknippat med sjuksköterskornas stolthet. Önskemål fanns att 

uppleva sig själv kapabel trots bristande yrkeserfarenhet. Det ansågs viktigt att upprätthålla en 

hög professionell standard i utförandet av omvårdnadsåtgärder och i kontakt med patient och 

anhöriga. Som nyutexaminerad sjuksköterska upplevdes det svårt att kunna försvara och stå 

upp för sina kunskaper vilket i sin tur påverkade yrkesstoltheten negativt (Sneltvedt & 

Bondas, 2016). 

Sjuksköterskorna vittnar om rädslor för att göra fel, att inte känna till, eller missa något av 

betydelse för vårdandet. På grund av tidsbrist fanns få tillfällen och lite tid för reflektion i det 

dagliga arbetet, vilket genererade oro över att göra misstag i form av icke adekvata 

bedömningar som skulle kunna orsaka negativa konsekvenser för patienten (Clark & 

Springer, 2012). Sjuksköterskorna beskrev oro över att inte klara av och genomföra sina 

arbetsuppgifter korrekt vilket upplevdes ansträngande (Sneltvedt & Bondas, 2016). Känslan 

av att känna sig bedömd och utvärderad av sina kollegor bidrog till nervositet och osäkerhet 

vid utförande av arbetsuppgifter. Många sjuksköterskor dolde sin osäkerhet genom att låtsas 

vara kompetenta och självsäkra, men att dölja sin osäkerhet upptog mycket mental energi och 

bidrog till känslor av ensamhet (Andersson & Edberg, 2010b). Det upplevdes viktigt att verka 

kunnig, flertalet sjuksköterskor gav sken av att förstå och verka kompetent inför kollegor men 

var tvungna att i efterhand söka reda på information. Det var angeläget att inte framstå som 

dum på grund av bristande kunskaper och förståelse för avdelningens rutiner eller hur vissa 

arbetsuppgifter skulle utföras (Malouf & West, 2011). Detta försatte sjuksköterskorna i en 

komplicerad situation då de själva behövde söka egna lösningar (Andersson & Edberg, 

2010b) vilket kunde äventyra patientsäkerheten (Malouf & West, 2011). 

Sjuksköterskorna beskrev obehagskänslor som kunde uppstå i kommunikation och 

samarbete med läkare, mer erfarna sjuksköterskor och annan vårdpersonal. De var rädda att 

ställa frågor och att säga fel saker. Flertalet menade att de saknade erfarenhet att 

kommunicera tvärprofessionellt från utbildningen (Clark & Springer, 2012; Thomas et al., 

2012). Längre fram i transitionen uppgav sjuksköterskorna att de kommit till insikt med att 

det var mindre stressfyllt att faktiskt fråga än att låtsas ha förståelse och kunskap för det som 

ska utföras (McCalla-Graham & De Gagne, 2015).  

Sjuksköterskorna beskrev hur självförtroendet pendlade dagligen beroende av upplevelsen 

om arbetsuppgifterna utförts tillfredställande eller inte (Ortiz, 2016). Att inte förstå vad 

situationen krävde eller sakna förmåga att hantera olika situationer, orsakade bristande 
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självförtroende. Sjuksköterskorna menade att de försökte göra så få misstag som möjligt och 

undvika att utsätta patienterna för risker eller faktiska skador (Sneltvedt & Bondas, 2016).  

Sjuksköterskorna förklarade att efter en tid som legitimerad sjuksköterska då de funnit sig i 

yrkesrollen så vågade de ifrågasätta arbetsplatsens rutiner. Sjuksköterskorna hade mod att stå 

upp för sina arbetsuppgifter och säga nej till sådant som inte tillhörde disciplinen. 

Sjuksköterskorna upplevde sig då kapabla att ifrågasätta läkarens behandling om de ansåg att 

den inte stämde överens med patientens behov (Andersson & Edberg, 2010b). 

 

Betydelse av stöd och handledning 

Positiv feedback beskrevs av sjuksköterskorna som värdefullt för utvecklingen av det 

professionella självförtroendet (Ortiz, 2016; Wangensteen et al., 2008). Utebliven feedback 

försvårade möjligheten att utvecklas samtidigt som mottagandet av negativ feedback ansågs 

bättre än ingen feedback alls (Wangensteen et al., 2008). Konstruktiv feedback betraktades 

värdefullt istället för att få enstaka kommentarer om att ingen klagat eller inga misstag 

inträffat (Parker et al, 2014).  

Att tillåtas vara ny och välkomnas in i ett öppet klimat återgavs som viktigt i utvecklingen 

och sjuksköterskorna värdesatte att de uppmuntrades att ställa frågor (Wangensteen et al., 

2008; Zinsmeister & Schafer, 2009). Handledaren spelade en avgörande roll i transitionen och 

bidrog till upplevelsen av gemenskap. En bra handledare beskrevs som resursstark, 

intresserad, stödjande och uppmuntrande (Thomas et al., 2012; Zinsmeister & Schafer, 2009). 

Omgivningens stöttande funktioner underlättade för sjuksköterskorna att hantera problem som 

uppstod i arbetet (Parker et al., 2014), medarbetarna bidrog till att skapa en positiv och 

uppmuntrande arbetsmiljö (Wangensteen et al., 2008). Zinsmeister & Schafer, 2009 menar att 

bra arbetsrelationer medför ett ökat självförtroende och stärkte tilliten för sjuksköterskornas 

egna förmågor och färdigheter. 

Att få en god start genom introduktion och handledning beskrevs vara betydelsefullt för en 

smidig transition (Phillips et al., 2014). Dålig eller utebliven introduktion och handledning 

gjorde arbetsvillkoren utmanande och sjuksköterskorna uppgav att det bidrog till tankar om 

att sluta inom professionen (Phillips et al., 2014). Sjuksköterskorna uttryckte besvikelse om 

det utlovade handledarskapet ej infriades eller fanns tillgängligt, de fick då förlita sig på sin 

egen förmåga att söka stöd och ställa frågor. Trots otrevligt och motvilligt bemötande från 

erfarna sjuksköterskekollegor kände de sig ändå inte avskräckta till att fråga (Parker et al., 

2014). Sjuksköterskorna menade att dåligt handlerarskap hade negativ effekt på deras 

självförtroende. Om de istället erbjudits uppmuntran och ett genuint intresse från handledaren 
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hade det bidragit till utveckling av självförtroende och reducering av stress (Ortiz, 2016; 

Parker et al., 2014). Sjuksköterskorna vittnade om variation i introduktionsprogrammens 

innehåll och längd (Parker et al., 2014; Thomas et al., 2012; Wangensteen et al., 2008). Parker 

et al., (2014) menar att den stora variationen i introduktionsprogrammen skapar en orättvisa i 

relation till vilka vägar, möjligheter och resurser som finns att tillgå på arbetsplatsen. 

Sjuksköterskorna uppgav att längden på introduktionen inte var lika viktig som kvaliteten och 

att introduktionen faktiskt fullföljdes (Wangensteen et al., 2008). 

 

Vikten av att passa in  

Att bli en del av arbetsgruppen upplevdes som en primär faktor för att kunna utvecklas och 

ansågs vara en väsentlig del av transitionen (Malouf & West, 2011). Sjuksköterskorna 

beskrev acceptans och att passa in i arbetskulturen i början av sin yrkeskarriär som 

betydelsefullt. De upplevde oro och hade mycket tankar om hur de skulle interagera och passa 

in i arbetsgruppen (Malouf & West, 2011; Phillips et al., 2014). Det fanns en stark önskan om 

att bli bekräftad, uppskattad och accepterad för att känna gemenskap (Andersson & Edberg, 

2010b; Clark & Springer, 2012). Etablering av meningsfulla sociala relationer ansågs vara 

betydelsefullt för att känna sig som en jämbördig part och kollega (Andersson & Edberg, 

2010b; Malouf & West, 2011). Det var viktigt att bli inbjuden till sociala aktiviteter både på 

och utanför arbetsplatsen, vilket bidrog till att de professionella gränserna suddades ut och 

sjuksköterskorna upplevde sig bli en del av gruppen (Andersson & Edberg, 2010b). 

Sjuksköterskorna menade att möjligheten att lära sig rutiner och praktiska arbetsuppgifter var 

oväsentligt i relation till att passa in i gemenskapen (Malouf & West, 2011).  

Respekt och att bli lyssnad till av läkare och erfarna sjuksköterskor värderades högt och på 

grund av bristande yrkeserfarenhet upplevde sjuksköterskorna sig sårbara (Sneltvedt & 

Bondas, 2016). Få respekt ledde till ökat självförtroende och kunde innebära att 

sjuksköterskorna fick mod att sätta gränser och säga ifrån. Respekten medförde även att de 

upplevdes mer kompetenta och kapabla av sin omgivning (Andersson & Edberg, 2010b).  

Att bli erkänd, bekräftad och få positiv respons av sin omgivning stärkte sjuksköterskornas 

professionella stolthet. Genom att få bekräftelse för sina kvaliteter, dygder, kunskaper och 

färdigheter utvecklades självförtroendet och känslan av att vara kapabel infann sig (Sneltvedt 

& Bondas, 2016) 
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Yrkesstolthet och professionellt självförtroende 

Sjuksköterskorna upplevde sig bli överdrivet granskade av mer erfarna sjuksköterskor och att 

bristen på respekt från kollegor påverkade självförtroende negativt och bidrog till att 

sjuksköterskorna kände sig mindre värda (Phillips et al., 2014). 

Sjuksköterskorna menade att som student var det svårt att förstå vad sjuksköterskeyrket 

innebar. Efter en tid som legitimerad sjuksköterska ökade förståelsen, respekten samt 

betydelsen av yrket, denna insikt medförde en känsla av stolthet och tillfredställelse utifrån 

yrkesval (Zinsmeister & Schafer, 2009).  

Sjuksköterskorna beskrev att utsättas för nya situationer och lära sig hantera dem gav både 

positiva och negativa erfarenheter vilket bidrog till kompetensutveckling och ökat 

självförtroende. Att ha en överblick över arbetssituationen, känna patienter och medarbetare 

samt att kunna prioritera och delegera beskrevs som nyckelfaktorer till att hantera rollen som 

arbetsledare (Wangensteen et al., 2008). Sjuksköterskorna beskrev vändpunkten, då de inte 

längre upplevde sig som nybörjare var när de hade en utvecklad förmåga att flytta fokus från 

sig själv till patienten. Med erfarenhet och ökat självförtroende upplevdes kontakten med 

kollegor, patienter och anhöriga mindre komplicerad (Andersson & Edberg, 2010b). Tid och 

erfarenhet beskrev även som faktorer som ökade sjuksköterskornas självförtroende, 

yrkesstolthet och känsla av tillfredställelse i professionen (Andersson & Edberg, 2010b; 

Wangensteen et al, 2008; Zinsmeister & Schafer, 2009). 

Sjuksköterskorna menade att inneha förmåga till att arbeta självständigt, genomföra egna 

bedömningar och fatta egna beslut bidrog till utveckling av det professionella självförtroendet 

(Parker et al., 2014). Sjuksköterskorna upplevde att de fortfarande tvivlade på sin egen 

förmåga trots att det gått sex månader sedan examen och att självförtroendet utvecklades med 

tiden. Sjuksköterskorna var eniga om att alla var tvungna att genomgå transitionen och 

införskaffa erfarenhet för att utveckla ett professionellt självförtroende (Ortiz, 2016). 

Sneltvedt och Bondas (2016) beskrev att utveckling av professionell stolthet var starkt 

förknippat med att göra bra och göra vad som är rätt utifrån vad situationen krävde. 

Sjuksköterskorna förklarade att de kunde ställas inför dilemman och att deras yrkesstolthet 

äventyrades om de inte stod upp och försvarade sina kunskaper i olika situationer. Relationen 

till patienter och anhöriga ansågs vara en huvudsaklig del i omvårdnaden. Relationsskapandet 

upplevdes utmanande men beskrevs betydelsefull och prioriterades, eftersom det var starkt 

förknippat till sjuksköterskornas självförtroende och yrkesstolthet. Att uppleva sig kompetent 

och ha kapacitet till att utföra arbetsuppgifter trots bristande erfarenhet beskrevs som 

utvecklande.  
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Diskussion 

Diskussionen presenteras i två delar, metoddiskussion och resultatdiskussion.  

I metoddiskussionen kommer arbetets förfarande behandlas och presenteras utifrån vad som 

stärker eller försvagar studiens trovärdighet och validitet. Litteraturöversiktens resultat 

belyser olika aspekter i upplevelsen av att vara nyutexaminerad sjuksköterska. Resultatet 

diskuteras med hjälp av omvårdnadsteoretikern Patricia Benner (1993) teori samt tidigare 

forskning. 

 

Metoddiskussion 

Design som valdes var allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2017a) vilket ger hög 

trovärdighet till föreliggande arbete då det är en sammanställning av tidigare forskning. 

Litteraturöversikt valdes för att ställa samman övergripande kunskap inom det aktuella 

forskningsläget.  

Litteratursökningen genomfördes i tre olika databaser, CINAHL complete, PubMed och 

PsycINFO. Databaserna representerar ett brett utbud av forskning inom omvårdnad vilket 

stärker arbetets validitet och trovärdighet då det genererade i en ökad möjlighet att nå 

relevanta artiklar (Henricson, 2017).  

Det var en utmaning att finna relevanta sökord då de två huvudsökorden New Graduate 

Nurses och Experience genererade i ett stort antal sökträffar (Bilaga 1). Det var tvunget att 

använda olika sökord/ämnesord och söktekniker i databaserna för att reducera antal sökträffar 

eller få relevanta träffar. Detta kan ses som en svaghet i sökresultaten då författarna kan ha 

gått miste om relevanta artiklar vilket i sin tur bidrar till en reducerad tillförlitlighet i 

studieresultatet. Exempelvis vid litteratursökning i CINAHL complete begränsades sökningen 

med Nurses attitudes, Nursing staff hospital och Role change jämfört med sökningen i 

PubMed där endast frassökning med sökordet New graduate nurses genomfördes tillsammans 

med synonyma sökord till New graduate nurses; Novice nurse och New nurses i kombination 

med experience. En styrka som talar för trovärdigheten i litteratursökningen var att samma 

artiklar återkom under flertalet sökkombinationer. Ytterligare en parameter som tala för 

litteraturöversiktens fördel var att fritextsökning genomfördes i kombination med ämnesord 

vilket bidrog till att det kan ha förekommit artiklar som inte var indexerade under ämnesord.  
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Litteratursökningarna har genomförts inom en konsekvent tidsram från 2008-01-01 till och 

med 2018-09-05 i alla tre databaser. Val av tidsperiod styrker att forskningen kan ses som 

aktuell och speglar samtiden.  

En svaghet som sannolikt minskar trovärdigheten för studiens resultat var användning av 

begräsningen Nursing Journals i databassökningen i PubMed. Begränsningen har troligtvis 

påverkat sökresultatet i negativ mening då relevanta artiklar kan ha missats. Om sökningen 

skulle genomföras igen hade begränsningen Nursing Journals därför valts bort.   

Urvalet av litteratur har genomförts systematiskt av båda författarna. En variabel som 

stärker litteraturstudiens trovärdighet enligt Henricson (2017) är att samtliga artiklar ska 

inneha godkännande av etisk kommitté eller vara publicerad i en tidskrift som innehar etiskt 

krav för publicering, vilket har infriats i föreliggande arbete.  

En styrka i litteraturöversiktens resultat är att det baseras på endast kvalitativa artiklar som 

avser att studera personers levda erfarenhet av ett fenomen (Henricson och Billhult, 2017). 

Att använda enbart kvalitativ data kan även diskuteras som en svaghet i studien. Författarna 

kan ha gått miste om relevant litteratur då det även är möjligt att mäta ett fenomen med hjälp 

av skattningsskalor och enkäter.  

Kvalitetsgranskningen av artiklarna genomfördes systematiskt tillsammans av författarna 

enligt en noggrant utarbetad kvalitetsgranskningsmall med inspiration från Forsberg och 

Wengströms (2016) metod för kvalitetsgranskning av kvalitativ data. Förfarandet vid 

kvalitetsgranskningen stärker validiteten i litteraturöversikten då den både är noggrant 

genomförd och utförligt beskriven i arbetets metod, Bilaga 2 och Bilaga 3.  

För att ytterligare stärka tillförlitligheten i litteraturöversiktens resultat har 

litteraturstudiens innehåll systematiskt granskats och diskuterats utifrån kvalitet. Handledare 

och medstudenter har bidragit med idéer och förbättringsförslag i handledningsgrupp.  

Författarna förförståelse kan ha påverkat studiens resultat i och med att de själva var 

sjuksköterskestudenter under litteraturöversiktens utformning. Initialt i 

litteratursökningsprocessen kan författarna omedvetet sökt efter negativa aspekter i artiklarnas 

rubriker eller sammanfattning utifrån sjuksköterskans upplevelse av att vara nyutexaminerad. 

Dock understryks att analys av litteraturen genomfördes under induktiv ansats och författarna 

har förhållit sig nära datans råmaterial och därigenom minimerat risken för tolkning. 

Analysen har dessutom utförts under reflektion av egen förförståelse för att inte påverka 

resultatet i positiv eller negativ mening.  

Resultatet kan sannolikt ha påverkats, dock i oklar riktning på grund av att författarna var 

noviser inom forskningssfären vid genomförandet av litteraturöversikten. Feltolkningar kan 
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ha gjorts i moment under utförandet eller friheter så som genomförandet av kvalitetsindex 

(Bilaga 3). Kvalitetssäkrande för litteraturöversikten är att författarna förhållit sig transparanta 

och öppna gentemot varandras tankar och åsikter, de har genomgående under arbetets gång 

befunnit sig fysiskt på samma plats och genomgripande läst, skrivit och diskuterat alla delar 

av arbetet tillsammans.  

Sammanfattningsvis anser författarna att deskriptiv litteraturöversikt som design var 

relevant och har således besvarat syftet. 

 

Resultatdiskussion 

I resultatet identifierades fyra fynd som intressanta och av stor betydelse för upplevelsen av 

att vara nyutexaminerad sjuksköterska. Diskussionen belyser upplevelsen av att vara 

nyutexaminerad sjuksköterska ur ett internationellt perspektiv. Glappet mellan utbildning och 

yrkesroll diskuteras och vidare avhandlas den nyutexaminerande sjuksköterskans upplevelse 

av osäkerhet i förhållande till patientsäkerhet och omvårdnad. Slutligen uppmärksammas 

betydelsen av introduktion och handledning under den första tiden inom professionen. Fynden 

diskuteras med stöd från tidigare forskning och hur de kan förstås utifrån Patricia Benners 

teori om att gå från novis till expert.   

 

Den nyutexaminerad sjuksköterska ur ett internationellt perspektiv 

Resultatet i föreliggande litteraturstudie vilar på elva vetenskapliga artiklar med varierat 

geografiskt ursprung, artiklarna kommer från Australien, Norge, Sverige och USA. Länderna 

representerar en stor del av den forskning som publicerats inom området vilket antyder att det 

finns intresse och resurser att bedriva forskning i dessa nationer. Det kan anses som en 

svaghet då litteraturöversikten skapats i en svensk kontext. Fördelen med den geografiska 

variationen är att den bidrar med ett internationellt perspektiv. Fyndet var även intressant, 

utifrån att se hur sjuksköterskor från andra delar av världen och i olika kontext upplevde 

fenomenet. Resultatet tangerar till att det internationella perspektivet inte bara ger en 

geografiskt bred skildring utan även en rikare beskrivning av hur rollen som nyutexaminerad 

upplevs, vilket är applicerbart utanför en svensk kontext.  

 

Glappet mellan utbildningen och sjuksköterskans yrkesroll 

I resultatet framgick att en stor del av de nyutexaminerade sjuksköterskorna upplever sig 

oförberedda inför den nya yrkesrollen. Sjuksköterskorna menar att de kliniska förberedelserna 
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från högskoleutbildningen är otillräckliga och att den verksamhetsförlagda utbildningen inte 

ger en realistisk bild av verkligheten. Resultatet kan tolkas med hjälp av Duchscher (2008) 

studie om hur nyutexaminerade sjuksköterskorna genomgår en transitions chock. I studien 

beskrivs sjuksköterskestudenterna som förväntansfulla inför sin nya yrkesroll. Dock insåg de 

nyutexaminerade sjuksköterskorna i studien tidigt att de var oförberedda på 

arbetsbelastningen och innebörden av sjuksköterskerollen. Vidare menar Duchscher (2008) att 

sjuksköterskan genomgår en transitions chock i övergången mellan den strukturerade och 

relativt förutsägbara rollen som sjuksköterskestudent till en ny miljö med förväntningar och 

det ansvar som åligger sjuksköterskan.  

I likhet med litteraturöversiktens resultat påvisar fler studier att sjuksköterskeutbildningen 

inte innehåller tillräckligt med klinisk utbildning och att de nyutexaminerade sjuksköterskorna 

upplevde svårigheter med att översätta den teoretiska kunskapen till klinisk praxis (Pennbrant, 

Nilsson, Öhlén & Rudman, 2013; Bennett, Grimsley, Grimsley & Rodd, 2017). Benner 

(1993) och Pennbrant et al., (2013) menar att den nyutexaminerade sjuksköterskan har 

bristande erfarenheter från verkliga situationer vilket beskrivs vara en bidragande orsak till att 

de har svårt att hantera kliniska situationer. Vidare skriver Benner (1993) att den avancerade 

nybörjaren innehar förmåga att klara av de attribut som uppstår i en situation. Attribut 

innebär kunskap som inte kräver tidigare upplevelse av en verklig situation så som att mäta 

blodtryck eller kroppstemperatur. Däremot förklaras att den avancerade nybörjaren behöver 

understöd av sjuksköterskor för att förstå aspekter i en situation. För att se aspekter i en 

situation krävs tidigare upplevelser och erfarenhet av liknande situationer. I likhet med 

Benner (1993) menar Pennbrant et al., (2013) att den nyutexaminerade sjuksköterskan inte 

kan prestera utifrån läroboken utan måste delta i verkliga situationer för att anskaffa sig 

erfarenhet och därigenom utvecklas. Den nyutexaminerade sjuksköterskan ska inte förväntas 

vara expert från början och är i behov av förståelse från sin omgivning (Benner, 1993; 

Bennett et al., 2017).  

Resultatet tyder på att det finns ett glapp mellan utbildning och arbetsliv som kan relateras 

till sjuksköterskans bristande arbetslivserfarenhet. Transitions chocken beskrivs som 

överväldigande vilket kan tyda på att den nyutexaminerade sjuksköterskan hamnar i en 

utmanande situation där självförtroende och självkänsla pendlar utifrån olika upplevda 

situationer. En möjlig väg att gå för att underlätta transitionen är om ett samarbete uppstår 

mellan arbetsgivare och utbildningsmyndigheten där de tillsammans tar ansvar för 

övergången mellan utbildning och arbetsliv. 
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Osäkerhet i yrkesrollen 

I resultatet framkom det att majoriteten av de nyutexaminerade sjuksköterskorna upplever 

osäkerhet i yrkesrollen. Osäkerheten genererar oro över att begå misstag och orsaka 

patientskada. Det kan tolkas som att den nyutexaminerad sjuksköterskans osäkerhet bland 

annat kan bero på bristande erfarenhet, kunskap och färdigheter, och att de har svårt att 

uppfylla de krav som ställs i relation till deras förmåga att prestera. Yttre omständigheter som 

påverkar den nyutexaminerade sjuksköterskan kan vara tidsbrist, hög arbetsbelastning och 

stort ansvar. Om sjuksköterskornas osäkerhet ställs i förhållande till patientens hälsa och 

omvårdnad, finns risk att misstag begås vilket kan föranleda oförutsedda konsekvenser. 

Martin och Wilson (2011) bekräftar att misstag och felbedömningar är vanligt 

förekommande hos den nyutexaminerade sjuksköterskan. I enlighet med Benners (1993) teori 

befinner sig de nyutexaminerade sjuksköterskorna i stadiet Avancerad nybörjare vilket 

speglas av bristande erfarenhet från verkliga situationer där sjuksköterskan saknar förmåga att 

skapa ett helhetsperspektiv (Benner, 1993). Vid nya omständigheter behöver sjuksköterskan 

stöd hos erfarna kollegor för att få hjälp med planering av arbetsuppgifter i omvårdnaden av 

patienter. I likhet med Benner (1993) menar Martin och Wilson (2011) att behovet av stöd 

från mer erfarna kollegor är nödvändigt utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv och en 

förutsättning för att kunna tillgodose det mest centrala av patientens behov. 

Litteraturöversiktens resultat tangerar till att den nyutexaminerad sjuksköterskan är i stort 

behov av förståelse från kollegor om att de befinner sig i en lärandeprocess. Resultatet tyder 

på att om behovet av stöd i omvårdnadssituationer inte tillgodoses, hämmas utvecklingen och 

den avancerade nybörjaren stannar kvar i samma stadie. Vilket kan tolkas som att stöd och 

förståelse skulle kunna leda till snabbare utveckling och resultera i en mer patientsäker vård.   

 

Handledarskap och introduktionsprogram  

I resultatet identifierades att nyutexaminerade sjuksköterskor har positiva upplevelser utav 

handledarskap. Ett gott handledarskap upplevs betydelsefullt för sjuksköterskornas 

kompetensutveckling och beskrivs ge en ökad känsla av gemenskap i arbetsgruppen.  

Resultatet tyder på att handledaren är mycket betydelsefull för den nyutexaminerade 

sjuksköterskans upplevelse under första tiden i arbetet. Det kan tolkas som att 

handledarskapet inger trygghet, stärker den nyutexaminerade sjuksköterskans självförtroende 

och kan vara avgörande för hur sjuksköterskans känslor för yrkesrollen utvecklas. 

Enligt Benner (1993) bör den handledande sjuksköterskan ha uppnått åtminstone 

kompetent nivå för att på ett acceptabelt sätt kunna vägleda och undervisa den 
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nyutexaminerade sjuksköterskan. Den kompetenta sjuksköterskan bör ha arbetat under samma 

eller liknande omständigheter i två till tre år och utvecklat en organisatorisk förmåga där 

sjuksköterskan behärskar att medvetet och avsiktligt genomföra sin dagliga planering.  

Till skillnad från de nyutexaminerade sjuksköterskornas upplevelse av handledarskap 

beskriver Ebrahimi, Hassankhani, Negarandhe, Azizi och Gillespie (2016) upplevelsen ur den 

handledande sjuksköterskans perspektiv. De erfarna sjuksköterskorna beskrev att kvaliteten 

och upplevelsen av handledning var beroende på hur verksamheten såg ut. Faktorer som 

påverkade handledarskapet negativt var brist på personal samt många och svårt sjuka 

patienter. Det bidrog till att handledaren var tvungen att prioritera patienterna istället för att 

introducera en ny kollega. De mer erfarna sjuksköterskorna upplevde de nyutexaminerade 

sjuksköterskorna som osäkra i arbete (Baumberger, 2012). Osäkerheten bidrog till ett stort 

behov av bekräftelse vilket upplevdes öka arbetsbelastning hos handledaren. Till skillnad från 

Ebrahimi et al., (2016) och Baumberger (2012) beskriver Johansson och Jonsson (2017) i sin 

intervjustudie att mer erfarna och handledande sjuksköterskor uttryckte stor förståelse och 

acceptans för att den nyutexaminerade sjuksköterskan saknade viss kunskap och erfarenhet. 

De var införstådda med att den nyutexaminerade sjuksköterskorna var i behov av stöd och 

hjälp in i yrkesrollen. Handledande sjuksköterskor beskrev uppdraget som roligt och 

motiverande. Att få bidra med sin kunskap och erfarenhet samt ta del av den nyutexaminerade 

sjuksköterskans utveckling beskrevs som tillfredställande.  

Resultatet som berör introduktionsprogram påvisar att det finns variationer i 

introduktionsprogrammens längd och innehåll vilket bidrar till skillnader i upplevelsen av 

transitionen. Resultatet tyder på att variationerna i introduktionsprogrammen påverkar hur 

mycket kunskap den nyutexaminerade sjuksköterskan förmår inhämta och tillförskaffa sig 

under ett introduktionsprogram. Dyes och Parker (2012) menar att nyutexaminerade 

sjuksköterskor som deltagit i ett introduktionsprogram, har utvecklat bättre ledarskap, säkrare 

patientvård och uttrycker mer professionalism i yrkesrollen.   

 I Sverige varierar introduktionsprogrammen i längd från några dagar upp till ett år 

(Mirsch, 2016, augusti, 29). Inom vissa verksamheter är introduktionen frivillig och andra 

obligatorisk. Introduktionsprogrammens innehåll är generellt uppbyggd på liknande sätt där 

sjuksköterskorna får delta i föreläsningar, reflektionstillfällen, diskussioner med mer erfarna 

sjuksköterskor och öva praktiska moment. I dagsläget har nästan alla landsting/regioner i 

Sverige, någon form av introduktionsprogram för nyutexaminerade sjuksköterskor och det 

gemensamma målet är att sjuksköterskorna ska stanna kvar inom yrket. I ett försök till att 

skapa en enhetlig introduktion genomfördes 2014, då en motion (2014/15:1469) lades i 
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riksdagen (https://www.riksdagen.se) med förslag om att införa någon form av AT-

tjänstgöring även för sjuksköterskor, motionen fick avslag i utbildningsutskottet.  

Resultatet kan tolkas som att det är viktigt att det finns ett introduktionsprogram och att det 

befintliga introduktionsprogrammet är specifikt utformat mot den nyutexaminerade 

sjuksköterskans behov. I dagsläget förefaller det som att arbetsgivarna får ta ansvar i att 

gestalta bryggan mellan utbildning och klinisk verksamhet. Skillnaderna i 

introduktionsprogrammen skapar känslor av orätt och otrygghet. Ett enhetligt 

introduktionsprogram skulle ge en mer jämlik förutsättning och en god start i den 

mångdimensionella rollen som sjuksköterska.  

 

Kliniska implikationer  

I litteraturöversikten framkom att nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde stress och 

osäkerhet initialt i yrkesrollen. Stresshantering ingår numera i utbildningen på flera högskolor 

i Sverige. Kurser i stresshantering kan tydligare knytas an till upplevelsen av att vara 

nyutexaminerad sjuksköterska. Handledarskap och stöd från mer erfarna kollegor lyftes som 

en resurs i transitionen. Således föreslås att de nyutexaminerade sjuksköterskorna erbjuds ett 

längre och individanpassat mentorskap. Vidare skulle arbetsbördan initialt kunna underlättas 

för den nyutexaminerade sjuksköterskan genom att ansvara över ett färre antal patienter. 

Förhoppningen är att dessa tre kliniska implikationer kan bidra till att arbetssituationen 

upplevs mer hanterbar för den nyutexaminerade sjuksköterskan och att därigenom fler väljer 

att stanna kvar inom professionen.  

 

Förslag till fortsatt forskning  

Genom litteraturöversikten gång väcktes tankar och frågor om hur sjuksköterskans hälsa 

påverkas, på kort- och lång sikt, av att vara nyutexaminerad. I artiklarna kunde en markant 

skillnad urskiljas i könsfördelningen på informanterna, övervägande del var kvinnor. 

Forskning som belyser upplevelsen av att vara nyutexaminerad saknas ur ett genusperspektiv. 

Det skulle även vara intressant att se om det finns skillnader utifrån ålder i relation till 

upplevelsen av att vara nyutexaminerad. Sammanfattningsvis lanseras förslag till fortsatt 

forskning med frågeställningar om den nyutexaminerade sjuksköterskans hälsa samt genus- 

och åldersperspektiv.  
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Slutsats  

Den första tiden som nyutexaminerad sjuksköterska beskrivs som utmanande och stressfylld. 

Trots känslor av osäkerhet och oro, beskrevs den tuffa och kaotiska tiden i efterhand som 

något positivt och som en upplevelse sjuksköterskorna inte önskade vara utan.   

Skillnaderna i att vara sjuksköterskestudent och legitimerad sjuksköterska är stor och 

övergången innebär ett stort steg. Resultatet tyder på att den känslofyllda transitionen är en 

del i utveckling och identitetsskapande hos sjuksköterskan. Den geografiska bredden i studien 

visar att upplevelsen kan beskrivas som universell då de nyutexaminerade sjuksköterskorna 

har likvärdiga erfarenheter. Föreliggande arbete kan understödja blivande sjuksköterskors 

möjlighet att vara mer förberedda, mindre osäkra, känna stolthet i sina inhämtade kunskaper 

samt vara införstådda i att utbildningen utgör en god grund för yrkesrollen. Som 

nyutexaminerad sjuksköterska besitter de ett kritiskt förhållningssätt som kan bidra till att 

utveckla hälso- och sjukvården, vilket är till nytta för den enskilda patientens hälsa och 

välbefinnande men även för samhället i stort.  
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Litteratursökningsmatris  

Databas Sökord 
Antal 

träffar 
Begränsningar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 
Valda artiklar till resultat (Bilaga 4) 

CINAHL Complete (MH "New Graduate Nurses") AND Experience 675 
Peer Reviewed  
20080101-20180905 

0 0  

CINAHL Complete 
(MH "New Graduate Nurses") AND  
(MH "Nurse Attitudes")  
AND (MH "Nursing Staff, Hospital") 

28 

Peer Reviewed  
20080101-20180905 

 

7 3 

Ortiz (2016) 
 

Wangensteen, Johansson & Nordström (2008) 
 

CINAHL Complete 
(MH “New Graduate Nurses”) AND (MH 

“Nurse Attitudes”) AND (MH “Role Change”) 
13 

Peer Reviewed  
20080101-20180905 

 

2 1 Zinsmeister & Schafer (2009) 

CINAHL Complete 
Novice nurse OR (MH "New Graduate Nurses") 

AND First year experience 
38 

Peer Reviewed  
20080101-20180905 

 

 

13 8 

Andersson & Edberg (2010) 
 

Malouf & West (2010) 
 

Parker, Giles, Lantry & McMillan (2012) 
 

PubMed 
“New Graduate Nurses” OR “Novice Nurse” 

AND Experience 
93 

Full text 
Language: English 
Journal categories: 

Nursing Journals 
20080101-20180905 

 

32 7 

Clark & Springer (2012) 

 

McCalla-Graham & De Gagne (2015) 

 

Phillips, Kenny, Esterman & Smith (2014) 

 

Thomas Bertram & Allen (2012) 

PubMed 

"New Graduate Nurses" OR "new nurses" OR 

"novice nurses" AND experience* AND 

"Nurse's Role"[Mesh]  
48 

Full text 
Language: English 
Journal categories: 

Nursing Journals 
20080101-20180905 

12 1  

PsycINFO 
Newly graduated nurse AND  

experience 
7 

Full text 

Peer Reviewed 

080101-20180905 

7 2 Sneltvedt & Bondas (2016) 
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Kvalitetsgranskningsformulär   

Mallen är modifierad utifrån Forsberg och Wengströms (2016) checklista för kvalitativa artiklar. 

 

Nr. Fråga Ja Nej 

1 Svarar syftet an på frågeställningen i litteraturöversikten?     

2 Är den kvalitativa metoden beskriven?     

3 Är studiens design relevant i förhållande till syftet?     

4 Är urvalskriterierna för undersökningsgruppen tydligt beskrivna?      

5 Är artikeln etiskt godkänd?     

6 Framställs det hur informanterna kontaktades?     

7 Framställs det vilken urvalsmetod som används?     

8 Är undersökningsgrupp lämplig?     

9 Beskrivs var, av vem och i vilket sammanhang datainsamlingen skedde?     

10 Beskrivs vilka typer av frågor användes?     

11 Beskrevs datainsamlingsmetoden?      

12 Finns intervjuguide?     

13 Beskriver författarna hur begrepp, teman och kategorier är utvecklade och tolkade?     

14 Finns en resultatdiskussion?     

15 Är resultatdiskussionen trovärdig?      

16 Är resultaten pålitliga?      

17 Är fenomenet konsekvent beskrivet?     

18 Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen?     

19 Är resultatet baserat på insamlad data?      

20 Kan resultatet återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan?     

21 Speglar den insamlade data forskarens resultat?     

22 Finns diskussion om studiens kliniska relevans?     

23 Finns metoddiskussion?     

24 Finns det beskrivet om övervägande risk för bias?     

25 Diskuterar författarna studiens egen trovärdighet?     
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   Kvalitetsindex  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mycket hög kvalitet > 20 poäng (80 procent av maxpoäng)  

           Hög kvalitet >15 poäng (60 procent av maxpoäng)  

           Medel kvalitet >10 poäng (40 procent av maxpoäng)  

           Låg kvalitet <5 poäng (20 procent av maxpoäng) 

Författare och år 

Mycket 

hög 

kvalitet 

Hög 

kvalitet 

Medel 

kvalitet 

Låg  

kvalitet 

Inkludering 

Ja/Nej 

Clark & Springer (2012) X      Ja 

Andersson & Edberg (2010) X      
Ja 

Malouf & West (2010)  X     Ja 

McCalla-Graham & De Gagne (2015) X      Ja 

Ortiz (2016)  X     Ja 

Parker, Giles, Lantry & McMillan (2012)  X     Ja 

Phillips, Kenny, Esterman & Smith (2014)  X     
Ja 

Pinchera (2012)  X     Nej 

Thomas, Bertram & Allen (2012) X      Ja 

Sneltvedt & Bondas (2016) X      Ja 

Wangensteen, Johansson & Nordström (2008) X      Ja 

Zinsmeister & Schafer (2009) X      Ja 
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Resultatmatris  

Författare Titel 
År, land, 
tidskrift 

Syfte Metod Resultat 

Clark och 

Springer 

Nurse 

residents´ first-

hand accounts 

on transition to 

practice 

2012 
USA 
Nursing 

Outlook 

 

 

Syftet med studien var att 

undersöka 

nyutexaminerade 

sjuksköterskors 

upplevelser och utvärdera 

nivån av arbetsglädje 

under det första året. 

Design:  
Kvalitativ deskriptiv metod.  
Urval:  
Strategiskt urval av 83 nyutexaminerade 

sjuksköterskor.  
Datainsamling:  
37 sjuksköterskor indelade i 9 fokusgrupper.  
Analys:  

Enligt Krueger`s metod. 

 

Studien resulterade i fem huvudteman: 

Finna rytm i ett kaos, Känna sig värdefull , Stress att 

”inte veta” och dagliga operativa konflikter, Livslångt 

lärande och Bevara professionen och stanna kvar i 

yrket. 

 

Ansvar, rutiner och arbetsbörda upplevdes 

överväldigande hos sjuksköterskorna. Att känna sig 

värdefull innebar en känsla av att kunna göra skillnad 

för patienten samt att ingå i ett team. Rädsla över att 

missa något eller att göra misstag som innebar en risk 

för patienter upplevdes stressande.  

Andersson 

och Edberg 
The transition 

from rookie to 

genuine nurse: 

narratives from 

Swedish nurses 

1 year after 

graduation 

2010 
Sverige 
Journal of 

Continuing 

Education in 

Nursing 

 

 

Syftet med studien var att 

beskriva erfarenheterna 

hos nyutbildade svenska 

sjuksköterskor under 

deras första år i sin nya 

professionella yrkesroll. 

Design:  
Kvalitativ deskriptiv metod. 
Urval:  
Strategiskt urval av åtta sjuksköterskor.  
Sex kvinnor och två män. 
Datainsamling:  
Halvstrukturerade intervjuer ett år efter examen.  
Analys:  
Kvalitativ latent och manifest innehållsanalys. 

Studien resulterade i två huvudteman: 

Beeing a rookie - Att vara nybörjare och Becoming a 

genuine nurse - Att bli erfaren 

 

Sjuksköterskan sökte acceptans och erkännande från 

kollegor i utvecklingsfasen av sin nya roll och i takt 

med att sjuksköterskans självförtroende ökade, infann 

sig säkerhet att kunna axla ansvar, prioritera 

arbetsuppgifter och förmedla förtroende till patienterna. 

Malouf och 

West  
Fitting in: A 

pervasive new 

graduate nurse 

need 

2010 
Australien 
Nurse 

Education 

Today 

 

 

Syftet med studien var att 

fånga förändringar i 

attityder hos 

sjuksköterskor under 

deras första år av 

utveckling. 

Design:  
Kvalitativ. 
Urval:  
Nio nyexaminerade sjuksköterskor,  
åtta kvinnor och tre män.  

Datainsamling:  

Tre djupgående intervjuer per sjuksköterska,  
var fjärde månad under ett år.  
Analys:  

Grundad teorimetod, konstant jämförelseanalys. 

Studien resulterade i två teman:  

Önskan om att inte verka okunnig och Viljan att passa 

in  

 

Rubrikerna speglar den nyutexaminerade 

sjuksköterskans transition och önskan om att bli 

accepterad, erkänd, inneha kunskap och passa in i 

situationen i den kliniska miljön och i arbetsgruppen. 
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McCalla-

Graham och 

De Gagne 

The Lived 

Experience of 

New Graduate 

Nurses 

Working in an 

Acute Care 

Setting 

2015 
USA 
The Journal 

of Continuing 

Education in 

Nursing 

 

 

Syftet med studien var att 

utforska nyutbildade 

sjuksköterskors levda 

erfarenheter av 

anställning inom en 

akutvårdsklinik i 

sydvästra Florida. 

Design:  
Deskriptiv fenomenologisk metod. 
Urval:  
Strategiskt urval som föranledde snöbollsurval.  
Urvalet blev totalt tio nyexaminerade 

sjuksköterskor som arbetat mindre än tolv månader. 
Datainsamling:  
Intervju. 
Analys:  
Colaizzi (1978) klassiska fenomenologiska metod 

och CAQDAS - datorassisterad kvalitativ 

dataanalys programvara. 

 

Resultatet presenterades i tre huvudteman:  

Kunskap, Färdigheter och Miljö. 

 

Sjuksköterskorna kände att de hade bristande 

grundläggande kunskaper från högskolan och var 

därmed inte förberedda för den nya arbetsrollen och 

medföljande ansvar. Transitionen från högskolans 

miljö och akutvårdsavdelningen beskrevs problematisk, 

sjuksköterskorna uppgav avsaknad av praktiska 

färdigheter för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. 

Ortiz New graduate 

nurses' 

experiences 

about lack of 

professional 

confidence 

2016  
USA  
Nurse 

Education in 

Practice 

 

 

Syftet med studien var att 

undersöka hur 

nyutbildade 

sjuksköterskors brist på 

yrkesrelaterat 

självförtroende när det 

gällde yrkesutövning och 

hur det utvecklades under 

första året av praktisk 

övning. 

Design:  
Deskriptiv kvalitativ metod. 
Urval:  
Tolv nyutexaminerade sjuksköterskor, sju kvinnor 

och fem män som arbetat tolv månader eller mindre. 

Datainsamling:  
Två individuella timslånga intervjuer. 
Analys:  
Manuell innehållsanalys. 

 

Resultatet presenterades i sju teman: 
Kommunikation, Att göra misstag, Koppling mellan 

skola och praktik, Självständighet, Relationer, Positiv 

feedback och Att utveckla erfarenhet. 

 

Nyutexaminerade sjuksköterskor var överens om att de 

saknade yrkesrelaterat självförtroende under sitt första 

yrkesverksamma år som legitimerad sjuksköterska. 

Parker,  
Giles,  
Lantry och 

McMillan 

New graduate 

nurses' 

experiences in 

their first year 

of practice 

2012 
Australien 
Nurse 

Education 

Today 

 

 

Syftet med studien var att 

beskriva sjuksköterskors 

erfarenheter av 

transitionen från 

utbildning till arbete, 

genom att utforska vilka 

faktorer som påverkar 

transitionen.  

Design:  
Mixad metod med tvärsnittsdesign. 
Urval:  
Nyutexaminerade sjuksköterskor.  
Datainsamling:  
Onlineundersökning: 282 av totalt 1604 enkäter 

besvarades. 
Fokusgrupper: 55 nyutexaminerade sjuksköterskor 

deltog. 
Analys:  
Kvalitativa data analyserades med SPSS. 

Kvalitativa data kodades och tematiseras. 

Resultatet påvisade sex relevanta teman:  

Faktorer som påverkar transitionen för 

nyutexaminerade sjuksköterskor, Betydelsen av 

arbetsplatsens kultur, Att möta arbetsplatsens 

förväntningar, Tidigare erfarenheter, Utmärkande 

egenskaper och Betydelsen av support och feedback.  
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Phillips, 

Kenny, 

Esterman  
och Smith 

A secondary 

data analysis 

examining the 

needs of 

graduate nurses 

in their 

transition to a 

new role 

2014  
Australien  
Nurse 

Education in 

Practice 

 

 

Syftet med studien var att 

identifiera de faktorer som 

nyutexaminerade 

sjuksköterskor menar 

stödjer dem till en 

framgångsrik transition. 

Design:  

Sekundär analys av befintliga kvalitativa data. 

Urval:  
Nyutexaminerade sjuksköterskor i två olika 

datagrupper: Åtta fokusgrupper med totalt 67 

deltagare. Onlineundersökning som besvarades av 

392 nyutexaminerade sjuksköterskor. 
Datainsamling:  
Två olika kvalitativa datainsamlingar. En består av 

intervjuer med 8 fokusgrupper och den andra är en 

utskickad online undersökning med öppna frågor. 
Analys:  
Thorne´s metod av tolknings beskrivning med en 

induktiv ansats. 

 

Studiens resultat presenterades i tre teman: 

Matchade kunskaper, Att få en bra start och Bra jobbat. 
 

Nyutexaminerade sjuksköterskorna ansåg att hänsyn 

borde tas till deras kunskapsnivå vid fördelning av 

patienter och mängd arbetsuppgifter. En 

tillfredställande introduktion med ett bra handledarskap 

bidrog till att underlätta transitionen.  

 

 

 

Sneltvedt  
och Bondas 

Proud to be a 

nurse? Recently 

graduated 

nurses' 

experiences in 

municipal 

health care 

settings 

2015 
Norge 
Scandinavian 

Journal of 

Caring 

Sciences 

 

 

Syftet med studien var att 

belysa hur 

nyutexaminerade 

sjuksköterskor i 

kommunens hälso- och 

omsorgstjänster upplever 

professionell stolthet. 

Design:  
Fenomenologiskt hermeneutisk design. 
Urval:  
Åtta nyutexaminerade sjuksköterskor som  
arbetat mindre än 18 månader.  
Datainsamling:  
Intervjuer och dagboksinlägg.  
Analys:  
Dialektisk analys. 
 

Studiens resultat presenterades i tre teman: 

Att göra bra och att göra vad som är rätt, Att se misstag 

och att göra misstag och Att bli erkänd och bekräftad. 
 

Nyutexaminerade sjuksköterskor bygger sin 

professionella stolthet i en aktiv och social process i 

praktiken. De beskriver sin yrkesstolthet som ett 

komplext fenomen med relationella, dynamiska och 

kollektiva dimensioner.  

Thomas, 

Bertram  
och Allen 

The Transition 

From Student 

to New 

Registered 

Nurse in 

Professional 

Practice 

2012 
USA  
Journal for 

Nurses in 

Staff 

Development 

 

 

Syftet med studien var att 

förstå upplevelsen av 

transitionen hos 

nyexaminerade 

sjuksköterskor under det 

första året av klinisk 

praxis. 

Design:  
Kvalitativ fenomenologisk design. 
Urval:  
Elva nyexaminerade sjuksköterskor, tio kvinnor och 

en man, unders sitt första yrkesverksamma år.  
Datainsamling:  
Intervjuer. 
Analys:  
Grundad teori. 

Resultatet sammanställs under fyra teman:  

Frustration och känsla av överväldigande, Stöd från 

handledaren, Rädslor och Löpande återkoppling.  
 

Sjuksköterskorna kände sig inte praktiskt förberedda att 

arbeta i vården. De upplevde att handledaren och den 

kontinuerliga återkopplingen i orienteringsfasen 

spelade en viktig roll i transitionen. Rädslor uppstod i 

kontakt med läkare och handlade om att “säga fel eller 

göra fel”. 



    Bilaga 4  
 
 

 

   
 

Wangensteen, 

Johansson 

och 

Nordström 

The first year 

as a graduate 

nurse – an 

experience of 

growth and 

development 

2008 
Norge 
Journal of 

Clinical 

Nursing 

 

 

Syftet med studien var att 

belysa hur 

nyutexaminerade 

sjuksköterskor upplever 

det första året som 

sjuksköterska. 

Design:  
Kvalitativ.  
Urval:  
Tolv nyutexaminerade sjuksköterskor.  
Tio kvinnor och två män. 
Datainsamling:  
Intervjuer under 45–60 minuter.  
Analys:  
Manifest och latent innehållsanalys. 
 

I resultatet presenterades tre teman:  

Upplevelsen av att vara ny, Att få erfarenhet och Att bli 

kompetent. 
 

Att vara ny beskrevs som kaotiskt med osäkerhet kring 

rutiner där det fanns behov av en tillåtande miljö. 

Vidare förklarades att utsättas för nya situationer gav 

erfarenhet där feedback från kollegor bidrog till 

utveckling. Kompetent definierades med avslappnad 

känsla, förmåga att skapa sig en snabb överblick av 

situationen och kunna hantera samt bemöta olika 

patienter och situationer.   

 

Zinsmeister 

och Schafer 
The 

Exploration of 

the Lived 

Experience of 

the Graduate 

Nurse Making 

the Transition 

to Registered 

Nurse During 

the First Year 

of Practice 

2009 
Pennsylvania, 

USA 
Journal for 

Nurses in 

Professional 

Development 

 

 

Syftet med studien var att 

få förståelse för 

transitionsperioden hos 

nyutexaminerade 

sjuksköterskor. 

Design:  
Kvalitativ fenomenologisk ansats. 
Urval:  
Nio nyutexaminerade sjuksköterskor som varit 

yrkesverksamma i minst sex månader och max 12 

månader. 
Datainsamling:  
Semistrukturerade intervjuer om 30 minuter. 
Analys:   

Enligt Miles och Hubermans kvalitativ dataanalys. 

 

Resultatet presenterades i fem teman:  

Stödjande arbetsmiljö, Positivt handledarskap, 

Omfattande introduktion, Känsla av professionalism, 

Klarhet i rollförväntningar och Självförtroende. 
 

I resultatet beskrivs vikten av ett bra 

introduktionsprogram samt god handledning. Vidare 

ansågs möjligheten att ställa frågor utan att skämmas 

vara en bidragande faktor för en tillfredsställande 

transition. 
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