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Abstrakt  

Bakgrund: Att legitimerad sjuksköterska förväntas klara av att arbeta utifrån sina specifika 

kompetenser. Som nyexaminerad sjuksköterska saknas oftast erfarenhet inom ett antal 

områden vilket kan påverka den nyexaminerade sjuksköterskans arbete negativt. Syftet: var 

att belysa nyexaminerade sjuksköterskors erfarenheter av det första året som yrkesverksam. 

Metod: Artiklar söktes i databaserna CINAHL och PubMed. Totalt inkluderades tolv artiklar 

som kvalitetsgranskades, analyserades och sammanställdes till ett resultat. Resultat: 

Erfarenheterna sjuksköterskorna hade presenterades utifrån Duchschers transitionsmodell 

doing, being och knowing. Sjuksköterskorna upplevde ett stor steg mellan utbildning och 

klinisk praxis. De kände en osäkerhet och rädsla över att göra fel vilket hade en negativ 

inverkan på självförtroendet. Att känna sig accepterad av kollegorna och få det stöd de 

behövde var viktigt för att uppnå en bra inskolning på arbetsplatsen. Diskussion: Den 

bristande kunskap och erfarenhet de nyexaminerade sjuksköterskorna upplevde skulle 

kunna äventyra patientsäkerheten. Därför skulle simuleringar kunna användas för att skapa 

en säker miljö där sjuksköterskorna får möjlighet att öva på verklighetstrogna situationer. 

Slutsats: Genom en bra inskolning, positiv feedback, och stöttning från kollegorna ökade 

deras kunskap och självförtroende. Misstag, bristande stöd och handledning ledde istället till 

motsatsen och hämmade utvecklingen.  

  

Nyckelord: erfarenheter, första året, litteraturöversikt, nyexaminerad sjuksköterska  
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Introduktion   
Cirka 4000 personer tar sjuksköterskeexamen varje år. Dock råder det idag brist på både 

sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor inom landsting och hos andra aktörer  

(Socialstyrelsen, 2018). Inom hälso- och sjukvården har överbeläggningar och utlokalisering 

ökat den senaste tiden vilket resulterar i ökad arbetsbelastning, sämre vård samt att risk för 

misstag stiger (SKL, 2016. s.11) Likväl behöver människor vård.  

Under sjuksköterskeutbildningen ska studenterna erhålla den erfarenhet och kunskap som 

behövs för att inta rollen som legitimerad sjuksköterska. Sjuksköterskorna har ett 

omvårdnadsansvar och ska se till att god vård erhålls (Jakobsson & Lütsén, 2009, s.31). Som 

nyexaminerad sjuksköterska behöver man successivt få växa in i sin nya yrkesroll samtidigt 

som god vård ska upprätthållas. Denna litteraturstudie handlar om nyexaminerade 

sjuksköterskors erfarenheter under sitt första år som yrkesverksam. Detta för att belysa deras 

egna erfarenheter samt att få en fördjupad insikt om fenomenet att vara ny sjuksköterska. 

  

Bakgrund 

Sjuksköterskans roll 

När man utbildar sig till sjuksköterska skall studenterna enligt §8, kap 1 i högskolelagen (SFS 

1992:1434) ha förmågan att göra självständiga och kritiska bedömningar. Man skall 

självständigt kunna urskilja, formulera och lösa problem samt ha beredskap för eventuella 

förändringar i arbetslivet. Utöver de kunskaper och färdigheter utbildningen avser skall 

även studenterna utveckla förmågan att söka och värdera kunskap på en vetenskaplig nivå, 

följa kunskapsutvecklingen samt kunna utbyta kunskaper med personer utan 

specialkunskap inom området. Nya sjuksköterskors kunskaper och erfarenheter kan variera 

efter avslutad utbildning därför undersökte Hallin & Danielson (2009) hur de handledande 

sjuksköterskorna upplevde sjuksköterskestudenters teoretiska kunskaper under praktiken. 

Där ansåg handledarna att endast ett fåtal studenter hade otillräcklig kunskap medan 

majoriteten menade på att de flesta studenterna hade goda teoretiska kunskaper inom yrket.  
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Sjuksköterskeutbildningen är idag en akademisk utbildning och har därför växt som 

forskningsområde. Professionaliseringen inom yrket har gjort att sjuksköterskans uppgifter 

har blivit mer specialiserade samt att en del uppgifter har överlåtits till annan yrkesgrupp.  

Vidare har medicinsk-teknik utökats och kompetens efterfrågats varav specialistutbildningar 

har etablerats inom olika områden. Sjuksköterskor i Sverige har sina egna specifika 

professionella kunskaper. Det handlar bland annat om administrativa insatser, 

medicinhantering samt arbetsledning. Sjuksköterskan har dessutom det yttersta ansvaret för 

det patientnära omvårdnadsarbetet (Jakobsson & Lütsén, 2009, s.31).    

 

Sjuksköterskans kompetens 

Svenska sjuksköterskeförening (2017) har en kompetensbeskrivning vilket finns som stöd för 

legitimerad sjuksköterska för att klargöra vilka kompetenser en sjuksköterska behöver i sin 

yrkesroll. Omvårdnad är det område som en legitimerad sjuksköterskas specifika kompetens 

grundar sig i och innefattar både det vetenskapliga kunskapsområdet samt det patientnära 

arbetet vilket är utifrån humanistisk människosyn. Som legitimerad sjuksköterska ansvarar 

man självständigt för kliniska beslut vilket förbättrar, bibehåller eller återfår patienters hälsa. 

Sjuksköterskan ska kunna hantera hälsoproblem, sjukdom eller funktionsnedsättning och 

försöka uppnå välbefinnande hos patienten. Det finns sex kärnkompetenser som legitimerad 

sjuksköterska ska arbeta utifrån och dessa är personcentrerad vård, samarbete i team, 

evidensbaserad vård, förbättringskunskap och kvalitetsarbete, säker vård och informatik 

samt ledarskap och pedagogiska insatser i omvårdnadsverksamheten. Dessa 

kärnkompetenser grundar sig i kunskaper, färdigheter samt förhållningssätt som är viktiga 

för omvårdnaden (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  I en studie av Hopia, Karhunen, & 

Heikkilä (2016) upplevde sjuksköterskestudenter att deras kompetens av att hantera 

patienter, identifiera problem och åtgärda dem utvecklades under sjuksköterskestudenternas 

praktik. Studenterna fick feedback från bland annat läkare och patienter att den kliniska 

undersökningen och den eventuella åtgärden som sattes in var korrekt och patienterna 

kände sig tillfredsställda (Hopia, Karhunen & Heikkilä, 2016).   

 



  
  

6 
 

Från novis till expert  

Benner (1982) beskriver fem olika stadier som en nyexaminerad sjuksköterska genomgår, 

från att vara helt ny till att räknas som en expert inom yrket.  

 

Den första fasen en nyexaminerad sjuksköterska genomgår är novis. En novis beskrivs som 

en person som saknar erfarenhet i de situationer dem förväntas prestera i. För att ge de insikt 

om dessa situationer får de lära sig om igenkänningstecken som inte kräver att man varit i en 

liknande situation tidigare för att klara av. Den andra fasen kallas för avancerade nybörjare 

och innebär enligt Benner (1982) att novisen har visat upp betydande kunskap för att kunna 

göra en bedömning inom verksamheten. För att kunna göra dessa bedömningar behövs 

tidigare erfarenhet, den avancerade nybörjaren använder sig av kontextfria kännetecken och 

steg-försteglistor för att hjälpa dem i speciella situationer.  

 

Den tredje fasen kallar Benner (1982) för kompetent och det innebär att sjuksköterskan har 

jobbat inom samma eller liknande omständigheter under två till tre år. Sjuksköterskan börjar 

se sina egna handlingar av långsiktiga mål och utvecklas genom att kunna avgöra vad de ska 

prioritera och vad som kan vänta en vårdsituation. Den medvetna planeringen av arbetet 

sjuksköterskan gör i detta stadium leder till att hen blir mer effektiv och organiserad.  Det 

fjärde stadiet är skicklig, i detta stadie kan sjuksköterskan uppfatta och förstå innebörden av 

att se vårdsituationen som en helhet. Sjuksköterskan vet hur hon ska handskas med 

oförutsedda situationer eftersom perspektivet inte är uttänkt och grundar sig på nyligen 

upplevda händelser och erfarenhet. I det femte och sista stadiet expert beskrivs det att 

sjuksköterskan använder sig av sin kunskap för att fatta rätt beslut istället för att förlita sig 

på analytiska principer. Detta betyder inte att expertsjuksköterskan gör misstag, men hen 

kan ofta fatta rätt beslut snabbt i en specifik situation.  

 

Transition 

Duchscher (2008) har skapat en transitionsmodell om hur nyexaminerade sjuksköterskor 

upplever sitt första år som yrkesverksam inom akutsjukvård. Denna transitionsmodell 

bygger på “doing”, “being” och “knowing” som är stadier som den nyexaminerade  

sjuksköterskan genomgår under sitt första år. Dessa stadier är inte strikt linjär utan går in i 

varandra.   
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Nationalencyklopedin översätter begreppet transition som en ”engelsk och fransk 

benämning på övergången mellan två stilarter”. Meleis, Sawyer. Im, Messias & Schumacher 

(2000) har studerat transition och kommit fram till att den har fem karaktäristiska drag. Först 

sker en medvetenhet vilket innebär att individen har en uppfattning, kunskap och 

identifiering av transitionen. Sedan kommer engagemang som betyder att personen till en viss 

grad inkluderas i processen. Därefter uppstår en förändring och skillnad. Med skillnad menas 

det att individen uppfattar saker och ting på ett annat sätt och kan uppfattas annorlunda av 

andra. Transition karaktäriseras också av en tidsperiod. Detta innebär att transitionen har en 

början och ett slut samt är en process över tid. Transitionens tidsperiod börjar med känsla av 

förändring vilket sedan ändras till en ostabil fas. Därefter kan man komma in i en stabil 

period alternativt att en ny förändring äger rum. Det sista kännetecknet för transition är att 

den ofta innehåller kritiska punkter och händelser som kan kopplas till transitionen (Meleis, 

Sawyer. Im, Messias & Schumacher, 2000). 

Doing 

Doing är det första stadiet som Duchscher (2008) beskriver. Det innefattar de första tre till 

fyra månaderna av yrkeslivet och karaktäriseras av anpassning till den nya rollen som 

legitimerad sjuksköterska. Här upplever den nyexaminerade sjuksköterskan skillnad mellan 

utbildning och verklighet. Förväntningar om sjuksköterskerollen byts ut från idealistiska till 

mer realistiska. Under detta stadie upplever den nya sjuksköterskan en storm av känslor 

medan man ska ta sig an yrkesrollen. Vidare är det en process med hög intensiteten av 

lärande, träna på att utföra, förutse vad som kan hända, justera sitt arbetssätt och att man vill 

dölja sin känsla av otillräcklighet. Den nya sjuksköterskan vill göra bra ifrån sig och passa in 

vilket kan resultera i prestationsångest, självtvivel samt en känsla av att inte räcka till. Detta 

stadie utgör en enorm inlärningsperiod med prestationskrav vilket kan orsaka tunnelseende 

som innebär att man endast ser en liten del av helheten. Rädsla att göra fel eller oavsiktligt 

skada någon kan upplevas i detta stadie Duchscher (2008).  
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Being 

Being är det andra stadiet som är mellan fyra till åtta månader karaktäriseras av en stor 

utveckling i tänkande, kunskapsnivåer samt skicklighet. Här ställs frågor och sjuksköterskan 

söker efter mer kunskap. Den nya sjuksköterskan är mer bekväm i rollen och kan börja 

ifrågasätta bland annat medicinska behandlingar samt hälso-och sjukvårdssystemet. 

Samtidigt sker en tveksamhet beträffande ens professionella identitet. Detta genom att den 

nyexaminerade sjuksköterskor utmanar erfarna sjuksköterskors syn på omvårdnad och 

avslöjar sitt eget avsteg samt otillräcklighet inom hälso- och sjukvården. I detta stadie strävar 

sjuksköterskan efter att få klartecken och bekräftelse för ens tankar och handlingar istället för 

att få fasta direktiv från kollegor. Vidare kan den nyexaminerade sjuksköterskan hamna i 

situationer som hen inte känner sig tillräckligt erfaren i att hantera. Den känslostormen som 

fanns i tidigare stadie har avtagit något men finns fortfarande kvar. Detta emotionella 

dränage kan göra att sjuksköterskan väljer att distansera sig från arbetet och sina kollegor. 

Sjuksköterskorna börjar att bygga upp en balans mellan yrket och privatliv och försöker 

finna en långsiktigt grund i arbetsutförandet Duchscher (2008). 

Knowing 

Knowing är det sista stadiet som är från åtta till tolv månader och här försöker de nya 

sjuksköterskorna gå igenom en separation. Detta genom att gå ifrån en lärande roll vilket 

ökar förväntningar på de nyexaminerade sjuksköterskorna och minskar acceptansen för att 

göra fel. Nya sjuksköterskor försöker även desto mer separera yrke och privatliv. De försöker 

bli mer självständiga och har kommit till en stabil fas vilket innebär att vara bekväm i den 

nya rollen samt att klara av ansvar och rutinerna på avdelningen. De nyexaminerade 

sjuksköterskor lär sig att acceptera, undersöka och återhämta sig. Här identifierar 

sjuksköterskorna sin utveckling genom att själva får svara på frågor än det omvända. Att 

hjälpa kollegor med deras arbetsuppgifter istället för att vara den som själv blir hjälpt 

Duchscher (2008).  

 

Problemformulering 
Sjuksköterskan har en stor roll i omvårdnaden. En nyexaminerad sjuksköterska har inte 

samma praktiska erfarenhet som erfarna sjuksköterskor. Det kan lätt uppstå fel och misstag i 



  
  

9 
 

omvårdnaden och framförallt om sjuksköterskan är ny och oerfaren avseende arbetet som 

ska utföras. Att få större förståelse för nyexaminerade sjuksköterskors erfarenheter och vilka 

faktorer som påverkar sjuksköterskans yrkesmässiga utveckling är viktigt, för att det 

påverkar inte bara nya sjuksköterskor utan också omvårdnadens kvalitet och säkerhet. 

 

Syfte  
Syftet med denna litteraturstudie är att belysa nyexaminerade sjuksköterskors erfarenheter 

av det första året som yrkesverksam.  

 

Metod  

Design  

Denna studie är en litteraturstudie vilket innebär att summera forskningsläget inom det 

ämnesområde man har valt att fördjupa sig i. Den vetenskapliga forskningen granska kritiskt 

samt analyseras och därefter sammanställs. Denna design kräver att man arbetar 

systematiskt och strukturerat för att man ska kunna få relevant mängd data inom området 

samt för att undvika selektivt urval, vilket innebär att man endast väljer forskning som 

stödjer ens egna ståndpunkt (Friberg, 2017 s.141–145). 

 

Inklusion och exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna för artiklarna var att det ska vara nyexaminerade sjuksköterskors 

erfarenheter av det första året som yrkesverksam. Artiklarna var publicerade de senaste 10 

åren, mellan 2008–2018 och vara på engelska eller svenska. Artiklar som exkluderades var 

review artiklar och studier som utvärderade transitionsprogram. 

 

Litteratursökning 
Artiklarna har sökts via databaserna PubMed och CINAHL. Först gjordes det provsökningar 

på PubMed och CINAHL för att skapa en bild om vilket material som finns att tillgå. Därpå 

började den systematiska sökningen. Sökord plockades ut ur syftet och synonymer av orden 

söktes i svenska mesh för att få artiklar som är relevant för syftet. Sökorden som användes 

var new graduate nurse, experience och first year. Sökorden experience och new graduate nurse 
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finns det både böjningar och synonymer till vilka också användes i sökningen för att få en 

mer omfattande datamängd av fenomenet. Artiklarna söktes med avgränsningen 2008–2018 i 

alla databaser samt avgränsningen alla vuxna i CHINAL. Detta presenteras i tabell 1 och 2. 

Vidare genomfördes en manuell sökning då artiklar av betydelse har hittats i tidigare valda  

artiklar. Vart de olika artiklarna är hittade presenteras i tabell 4. 

 

Tabell 1. Översikt av artikelsökningar i CINAHL 

Datum Databaser Sökord Avgränsning Antal 

träffar 

Urval 

1 

Urval 

2 

Urval 

3 

Urval 

4 

2018-

03-09 

1 "new* 

graduate* 

nurse*" TI 

Title 

OR novice 

nurse 

10 years 

 

All adult 

 

257 
    

 
2 experience 10 years 

 

All adult 

 

40322

  

    

 
3 First year 10 years 

 

All adult 

 

18488 
    

 
4 1 AND 2 

AND 3 

10 years 

 

All adult 

 

92 60 24 12 5 

I Urval 1 lästes artiklarnas titel, i Urval 2 lästes artiklarnas abstrakt, I Urval 3 löstes hela artikeln och i 

Urval 4 artiklar för relevansbedömning och granskning av vetenskaplig kvalité. 
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Tabell 2. Översikt av artikelsökningar i PubMed. 

Datum Databaser Sökord Avgränsning Antal 

träffar 

Urval 

1 

Urval 

2 

Urval 

3 

Urval 

4 

2018-

03-06 

1 new 

graduate 

nurse OR 

newly 

graduated 

nurses OR 

new 

graduated 

nurses OR 

novice 

nurses 

10 years 

 

1945 
    

 
2 perspective 

OR view OR 

experience 

10 years 

 

461925 

 

  

 

   

 
3 first year  10 years 

 

195667 

 

  

 

   

 
4 1 AND 2 

AND 3  

10 years 

 

64 40 12 9 6 

I Urval 1 lästes artiklarnas titel, i Urval 2 lästes artiklarnas abstrakt, I Urval 3 löstes hela artikeln och i 

Urval 4 artiklar för relevansbedömning och granskning av vetenskaplig kvalité. 

 

Urval, relevansbedömning och granskning 

Totalt lästes 22 artiklar varav 12 valdes ut och kvalitetsgranskades. De kvalitativa artiklarna 

granskades utifrån Statens beredning för medicinsk utvärderings granskningsmall som 

modifierats i en nyversion av Bahtsevani, ”Mall för kvalitetsgranskning av studier med 
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kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelse. Version 2012:1.4” (SBU, 2017). För att 

granska de kvantitativa artiklarna användes en modifierad version av Forsberg och  

Wengströms (2003) ”Kvalitetsutvärderingsmall för kvantitativa deskriptiva studier” 

(Forsberg & Wengström, 2003). En artikel var av mixad metod och därför granskades den 

utifrån båda mallarna beroende på om det var den kvalitativa eller kvantitativa delen i 

artikeln som utvärderades. Båda författarna granskade och diskuterade artiklarna och 

värderade artiklarna efter kvalitetsgranskning som låg, medelhög eller hög. Utifrån 

granskningen av artiklarna som inkluderades i studien uppnådde alla artiklar hög kvalité. 

När artiklarna granskas klart sammanfattades artiklarnas innehåll var för sig i en matris som 

presenteras i tabell 3. 

 

Analys 

Analysen av resultatet inspirerades av Fribergs (2017, s.149–150) tre olika steg i 

analysarbetet. Artiklarna granskades vid upprepade tillfällen för att få en ökad förståelse för 

innehållet och skapa möjlighet att se helheten. Artiklarna som granskades dokumenterats i 

en översiktstabell där väsentlig information ska finnas för att göra det mer överskådligt inför 

vidare analysarbete.   

Denna litteraturstudie har varit inspirerad utav Duchschers (2008) teori för att besvara syftet 

med studien. Denna teori beskriver hur de nya sjuksköterskorna upplever det första året är 

det den som karaktäriserar resultatet. Doing, Being och knowing härstammar från teorin och 

är huvudteman i resultatet men subteman samt innehållet är uppkommit utifrån artiklarnas  

resultat.  

 

Etiska överväganden  

Alla artiklar i litteraturstudien var etiskt godkända. Det betyder att studiedeltagarna har 

behandlats på ett etiskt riktigt sätt samt att data har inhämtats så att risken för snedvridning 

är minimal (Polit & Beck, 2012, s.166) Resultatet i denna litteraturstudie kommer att 

framföras utifrån vad artiklarna har kommit fram till. Med detta menas att resultatet 

kommer att framhävas utan egna åsikter samt att både negativa och positiva resultat 

kommer att presenteras.  
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Resultat 
Resultatet i studien baseras på tolv artiklar som belyser nyexaminerade sjuksköterskors 

erfarenheter under första året som yrkesverksam. 10 artiklar var kvalitativa, 1 artikel 

kvantitativ samt 1 artikel var mixad metod. Studierna genomfördes i Sverige (1), Thailand 

(1), Oman(1), Taiwan(1), Australien(1), Norge(3) och USA(4). I resultatet presenteras tre 

teman som är inspirerad av Duchschers transitionsmodell doing, being och knowing samt 

subteman: nyexaminerade sjuksköterskors förväntningar, svårt att komma in i yrket, att vilja bli en 

bra sjuksköterska, utveckling-tänkande och handling, acceptans och stöd, Bristande stöd & svåra 

situationer Svårt att finna rollen, Realistiska förväntningar och Professionell självkänsla. 

 

Doing - Att göra bra ifrån sig 
 

Förväntningar på yrket 

De nyexaminerade sjuksköterskorna hade förväntningar på sig själva att göra bra ifrån sig 

och ge god vård (Feng & Tsai,2012; Lilja Andersson & Edberg, 2010; Skancke Bjerknes & 

Torunn Bjørk, 2012). Flertalet nya sjuksköterskor ansåg sig inte vara tillräckligt förberedda 

att utföra de uppgifter de förväntas kunna efter utbildningen (Lilja Andersson & Edberg, 

2010b; Ortiz, 2016; Odland, Sneltvedt & Sörlie, 2014). Att ta ansvar, ta hand om 

familjemedlemmar och prata med läkare var några uppgifter som de inte kände sig 

tillräckligt förberedda på att utföra (Ortiz, 2016). Även kollegors förväntningar på 

nyexaminerades prestation upplevdes som höga (Lilja Andersson & Edberg, 2010). 

Nyexaminerade sjuksköterskor kände också att förväntningarna inför yrkeslivet skiljde sig 

från verkligheten vilket hade en negativ påverkan på självförtroendet enligt Awaisi, Cooke 

och Pryjmachuk (2015).  

 

Svårt att komma in i yrket 

Nyexaminerade sjuksköterskor upplevde osäkerhet och rädsla i början av yrkeslivet (Awaisi, 

Cooke & Pryjmachuk, 2015: Feng & Tsai, 2012; Odland, Sneltvedt & Sörlie 2014; Ratta, 2016, 

Thanomlikhit & Kheawwan, 2017; Wangensteen, Johansson & Nordström, 2008). Att börja 

arbeta som sjuksköterska upplevdes som en chock, då det var en stor omställning från 



  
  

14 
 

utbildning till verkligheten och yrkeslivet (Awaisi, Cooke & Pryjmachuk, 2015; Odland, 

Sneltvedt & Sörlie, 2014).  

Bristen på kunskap och klinisk erfarenhet efter utbildningen skapade en känsla av rädsla för 

att göra fel (Feng & Tsai, 2012). Obekanta situationer som de upplevde oförmåga att hantera 

skapade en känsla av panik (Zinsmeister & Schafer, 2009). Svårigheter att planera och 

organisera uppgifter som skulle göras under dagen skapade ångest hos de nya 

sjuksköterskorna (Lilja Andersson & Edberg, 2010; Thanomlikhit & Kheawwan, 2017). 

Sjuksköterskorna var inte beredda på det ansvar det innebär att arbeta som sjuksköterska 

samt den höga arbetsbelastningen vilket orsakade konsekvenser för omvårdnaden (Skancke, 

Bjerknes & Torunn Bjørk, 2012). De önskade att de kunde ge den bästa möjliga omvårdnaden 

men bristen på kunskap, tid och energi gjorde det ogenomförbart (Feng & Tsai, 2012). 

Sjuksköterskorna ansåg att ekonomin var en bidragande faktor till vilken kvalité på 

omvårdnad patienterna fick, på så vis att den skulle göras på kortast möjliga tid.  

 

Att vilja bli en bra sjuksköterska 

Nyexaminerade sjuksköterskor upplevde empati gentemot patienter och en vilja till att 

utvecklas i den professionella rollen till att bli en bra sjuksköterska. Dessa inställningar 

möttes däremot inte upp av mer erfarna sjuksköterskor (Skancke, Bjerknes & Torunn Bjørk, 

2012). Att känna sig accepterad av kollegorna och känna sig som en i teamet var viktigt (Lilja 

Andersson & Edberg, 2010; Feng & Tsai 2012). Därför gömde ibland sjuksköterskorna sig 

bakom en mask av kompetens och självförtroende. Detta ledde i längden till att 

sjuksköterskorna kände sig mer ensamma till följd av den energi det tog att gömma 

osäkerheten (Lilja Andersson & Edberg, 2010). 

 

Being - På väg mot sjuksköterskerollen 
 

Utveckling- tänkande & handling 

För att utveckla sin kompetens var det många nyexaminerade sjuksköterskor studerade 

facklitteratur och ställde frågor till kollegor. De hade en vilja att lära sig mer och att ge en 

god vård (Feng & Tsai, 2012; Odland, Sneltvedt & Sörlie, 2014). Att göra självständiga 

bedömningar och ta självständiga beslut ökade självförtroende och detta utvecklades efter 
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ett antal månader i yrket (Ortiz, 2016). Sjuksköterskorna upplevde att de kunde hantera fler 

situationer vilket också gav ett ökat självförtroende (Wangensteen, Johansson & Nordström, 

2008).  

En god relation till handledare och arbetskollegor medförde att sjuksköterskorna lättare 

kunde möta och hantera försämrade patienter i vården. Arbetsstrategier för detta hade 

utvecklats genom erfarenhet och stöd från kollegorna som sträckte fram en hjälpande hand. 

Sjuksköterskorna upplevde att deras resonemang hade förändrats samt att de hade fått ökad 

kunskap och erfarenhet av exempelvis försämrade patienter (Ratta, 2016).  

 

Acceptans och stöd 

Att känna sig accepterad av kollegorna höjde sjuksköterskornas självförtroende och de 

kände att de började växa in i den nya rollen (Lilja Andersson & Edberg, 2010; Zinsmeister & 

Schafer, 2009).  Kollegorna i stort var viktiga på så vis att de gav de nyexaminerade 

sjuksköterskorna tid och bemötte de med respekt istället för att nedvärdera dem. 

Handledarna lyfte det positiva och gav nya sjuksköterskor möjlighet till att öva (Zinsmeister 

& Schafer, 2009). Flertalet sjuksköterskor upplevde dock att deras handledare var 

nonchalanta och otrevliga och att de inte fick ta ansvar eller något gehör för sina tankar. 

Sjuksköterskor ansåg därför att det var viktigt med bra handledare för att uppnå en god 

inskolning på arbetsplatsen (Awaisi, Cooke & Pryjmachuk, 2015; Zinsmeister & Schafer, 

2009).  

 

Bristande stöd & svåra situationer 

En del nyexaminerade sjuksköterskor upplevde även brist av stöd och handledning vilket i 

synnerhet kopplades till personalbrist (Feng & Tsai, 2012; Sancke Bjerknes & Torunn Bjørk, 

2012; Odland, Snedveldt & Sörlie, 2014). Detta resulterade i att de upplevde sig bli inkastade 

i situationer som de inte var tillräckligt förberedda för (Feng & Tsai, 2012; Parker, Giles, 

Lantry & McMillan, 2014). Till följd av personalbristen upplevde nyexaminerade 

sjuksköterskorna det som ej genomförbart att ge den bästa omvårdnaden på grund av 

stressade och upptagna kollegor (Odland, Snedveldt & Sörlie). Lite stöd från kollegorna 

resulterade i att de fanns få chanser till diskussion (Sancke Bjerknes & Torunn Bjørk, 2012). 
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Svårt att finna rollen 

Sjuksköterskorna upplevde även oro över att ta hand om en större patientgrupp eller inta 

rollen som teamledare (Sancke Bjerknes & Torunn Bjørk, 2012). De nyexaminerade 

sjuksköterskorna upptäckte efter en tid sitt eget ansvar speciellt om man var ensam 

sjuksköterska eller teamledare. Att delegera upplevdes svårt eftersom att de inte hade 

tillräcklig övergripande syn på avdelningen (Wangensteen, Johansson & Nordström, 2008). 

En grupp nyexaminerade sjuksköterskor upplevde yrket som psykiskt påfrestande vilket 

påverkade deras hälsa och sociala relationer (Awaisi, Cooke & Pryjmachuk, 2015). De 

upplevde arbetet som mer uppgiftsorienterat än att se till hela individen. Vidare ansåg 

sjuksköterskorna att de fick utföra en stor del basal omvårdnad som de inte ansåg låg inom 

deras kompetensområde och sänkte deras status samt att många såg patienterna som robotar 

och inte som enskilda individer.  

 

Knowing - Utveckling och reflektion  
 

Även om en del nyexaminerade sjuksköterskor hade negativ erfarenhet under första året 

som yrkesverksam var de flesta ändå glada och stolta över att de valde yrket och hade 

accepterat rollen som sjuksköterska. Sjuksköterskorna upplevde olika grader av stress inför 

rollen under sitt första år och hade under sista delen av året utvecklat copingstrategier såsom 

att prata med andra, spendera tid med vänner och familj. Andra copingstrategier var mindre 

bra som att sova för mycket, gråta och ta en sjukdag (Awaisi, Cooke & Pryjmachuk, 2015). De 

nyexaminerade upplevde en besvikelse över det dåliga stödet de fått från erfarna kollegor 

och önskade därför ett mer strukturerat arbete kring stödet de fick (Skancke Bjerknes & 

Torunn Bjørk, 2012). Att få möjlighet att delta i ett transitionsprogram upplevde 

sjuksköterskorna som en viktig del i övergången från utbildning till arbete (Zinsmeister & 

Schafer, 2009). 

 

Realistiska förväntningar 

Nyexaminerade sjuksköterskorna utvecklade mer realistiska förväntningar om deras 

förmågor. De utvecklade även en självinsikt om när man behöver få hjälp av andra. Vidare 

gav de upp idealet om att möta verkligheten i klinisk praxis. De förstod komplexiteten hos 
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en individ sjukdom och att allt kan man inte klara själv. Vidare såg de möjligheterna, visste 

om sina egna förmågor som sjuksköterska inom gruppen försämrade patienter. Det skapade 

möjligheten att inom sig själva hitta en lösning för att identifiera eller ta hand om försämrade 

patienter (Ratta, 2016).  

 

Professionell självkänsla 

Under ett års tid ökade sjävförtroendet i rollen som sjuksköterska hos de nyexaminerade 

(Ortiz, 2016; Wangensteen, Johansson & Nordström, 2008; Zinsmeister & Schafer, 2009; Lilja 

Andersson & Edberg, 2010). Det fanns olika faktorer och strategier som Nyexaminerade 

sjuksköterskor upplevde stimulera denna utveckling. Att bli accepterade i arbetsgruppen 

ökade självförtroendet samt minskade rädslan och ångesten vilket fick de att fokusera mer 

på omvårdnaden (Lilja Andersson & Edberg, 2010). Bekräftelse från patienter och anhöriga 

samt kompetensutvecklingen ökade självförtroendet (Linder, 2009). Samt att erfarenhet var 

en betydande faktor för att utveckla en professionell självkänsla (Ortiz, 2016). Stressen och 

ångesten sjuksköterskorna upplevde under de första månaderna som yrkesverksam 

minskade också relaterat till att de kände sig mer självsäkra i sin sjuksköterskeroll (Feng & 

Tsai, 2012; Zinsmeister & Schafer, 2009). Nyexaminerade sjuksköterskorna upplevde även 

efter ett års tid en trygghet i rutinerna samt att de kände sig mer avslappnade (Wangensteen, 

Johansson & Nordström, 2008). Dock upplevde en del nyexaminerade sjuksköterskor 

fortfarande ovana i att utföra vissa uppgifter på avdelningen, vilket skulle kunna påverka 

patientsäkerheten (Thanomlikhit & Kheawwan, 2017). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Denna litteraturstudie var först tänkt att belysa nyexaminerade sjuksköterskors erfarenhet 

som yrkesverksam överlag. Detta visade sig vara ett alltför stort ämnesområde varvid en 

begränsning gjordes till att endast belysa det första året som nyexaminerad sjuksköterska.  

Det resulterade också i en ökad datamättnad om ämnet. Forskning är en så kallad färskvara 

(Forsberg & Wengström, 2013), därför användes inklusions- och exklusionskriterier samt 

begränsningar. Begränsningen 2008–2018 användes för att få en 10års period för att få den 

senaste forskningen om hur sjuksköterskor upplever deras första tid som nyexaminerad. 
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Begränsningen all adult som gjordes i CINAHL användes för att minska antalet träffar samt 

att det är en relevant avgränsning relaterat till syfte. Valet av att inte använda oss utav en 

mindre årsbegränsning gjorde att mängden data blev otillräcklig. Artiklarna som 

utvärderade olika transitionsprogram exkluderades eftersom litteraturstudien är ämnad att 

endast fokusera på sjuksköterskors erfarenheter under ett år överlag och inte på ett specifikt 

område.  

 

Datainsamlingen genomfördes genom att göra sökningar i databaserna PubMed och 

CINAHL. För att bredda sökningen gjordes sökningar i databasen PsychInfo för att försöka 

hitta kompletterande artiklar, materialet som fanns att tillgå i den databasen var densamma 

som de i PubMed och CHINAL och exkluderades därför. Litteraturstudien inkluderade 

främst artiklar som var kvalitativa, men även kvantitativa och mixad metod inkluderades. 

En kvalitativ studie beskrivs genom att det är en kvalitativ beskrivande insamling av 

material. Fokuset grundar sig främst på sociala och psykiska erfarenheter under en viss 

period eller vid ett speciellt tillfälle (Polit & Beck, 2012). Att denna studie främst hade artiklar 

av kvalitativ karaktär resulterade i en fördjupad förståelse om ämnet samtidigt som de 

resterande artiklarna gav en ökad datamättnad.  

 

Artiklarnas likheter i resultatet trots kulturella skillnader påvisar att det skulle kunna vara 

överförbart till andra grupper med liknande kontex. Den vetenskapliga trovärdigheten på de 

artiklar som inkluderades i resultatet bedömdes efter en gemensam helhetsbedömning 

utifrån granskningsmallarna som av hög kvalité. Det är också särskilt viktigt i en 

litteraturstudie att studier som väljs ut är godkända från en etisk kommitté eller har ett 

tydligt etiskt resonemang (Forsberg & Wengström, 2013). Därför är alla artiklar som 

inkluderades i studien godkända av en etisk kommitté eller så har de ett tydligt etiskt 

resonemang. Artiklarna som inkluderades har sitt ursprung från ett flertal länder runt om i 

världen vilket gör att resultatet kan ses ur ett globalt perspektiv. Duchschers teori (2008) som 

denna litteraturstudie var inspirerad av var applicerbar för detta resultat och det fanns ett 

tydligt samband mellan modellen och att de nyexaminerade sjuksköterskorna i höga drag 

följde denna modell oavsett vart i världen de genomgått sin utbildning eller arbetar. 
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Resultatdiskussion  

Syftet med denna studie var att belysa nyexaminerade sjuksköterskors erfarenheter av det 

första året som yrkesverksam. Resultatdiskussionen presenteras i teman doing, being och 

knowing vilka utgår från Duchschers (2008) teori.  

 

Doing  

I resultatet framkommer det att nyexaminerade sjuksköterskor upplevde att det blev en stor 

omställning mellan utbildning och yrkeslivet vilket påverkade självförtroendet negativt. 

Duchschers (2008) teori ger stöd till dessa skillnader som nya sjuksköterskor upplever i den 

nya rollen. En våg av känslor som osäkerhet, rädsla och ångest fanns hos de nya 

sjuksköterskorna under första tiden i yrket. Detta grundade sig främst i bristande erfarenhet 

och kunskap. Enligt Benner (1982) skall den novisa sjuksköterskan ges möjlighet att utveckla 

erfarenheter genom undervisning med hjälp av igenkänningstecken till exempel ta vikt, 

blodtryck, temperatur som inte kräver någon ny erfarenhet för att kunna genomföra.   

  

En artikel som har berört liknande problematik som uppstår i början av yrkeslivet är Myers 

et al. (2010). I denna studie ser både de nyexaminerade sjuksköterskorna samt cheferna att 

den nya sjuksköterskan inte har tillräckligt med erfarenhet och självförtroende i början av 

yrkeslivet och att detta kan ha en påverkan på patientsäkerheten. För att underlätta 

övergången ansåg forskarna att specifika kliniska simuleringar som är uppkomna utifrån 

nya sjuksköterskors och studenters oro kan ge både den kunskap och självförtroende som 

behövs i början i yrkeslivet. Att använda sig av simuleringar för att utveckla de nya 

sjuksköterskornas självförtroende styrks av Kaddoura (2010), som undersökte 

nyexaminerade sjuksköterskors erfarenheter av trovärdiga patientsituationer under 

simulering. Flertalet upplevde simuleringarna som väldigt lärorikt där de fick öva på bland 

annat ledarskap, kritiskt tänkande samt att de befann sig i en situation där de inte kunde 

skada patienten. Dessa simuleringar ledde i sin tur till ökat självförtroende och kunskap av 

att hantera kritiska situationer, samt att patientsäkerheten ökade då de hade fått möjlighet att 

öva på en liknande situation innan. 
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Duchscher (2008) beskriver att första tiden karaktäriseras av att nya sjuksköterskor döljer 

sina känslor av otillräcklighet. Detta stämmer överens med Lilja Andersson & Edbergs (2010) 

artikel om att vilja dölja sig bakom en mask av tillgjort självförtroende och kompetens. Att 

samarbeta med till exempel läkare var något sjuksköterskorna upplevde som svårt då de inte 

ansåg sig vara tillräckligt förberedda för denna typ av uppgift. Detta styrks av Pfaff, Baxter, 

Jack & Ploeg (2014) vars artikel påvisade att sjuksköterskorna upplevde bristande kunskap, 

ovana att kommunicera och balansera förväntningarna i mötet med tex läkare. Erfarna 

sjuksköterskor delade inte alltid samma vilja och inställning som de nya sjuksköterskorna 

hade, att ge god omvårdnad och bli en bra sjuksköterska. Detta kan ses som en bristande 

faktor i utförandet av yrket, eftersom omvårdnad är det område som sjuksköterskans 

kompetens grundar sig i (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

 

Being 

Efter några månader i yrket började de nyexaminerade sjuksköterskorna att söka efter mer 

kunskap via facklitteratur samt att fråga kollegor. Detta finner Duchscher (2008) vara en 

process under being, att vara frågande och eftersträva mera kunskap. De nya 

sjuksköterskorna upplevde också efter ett par månader att de var mer erfarna samt att de 

kunde hantera fler situationer. Detta resulterade i ökat självförtroende. Detta 

överensstämmer med Duchschers (2008) modell att nyexaminerade sjuksköterskorna efter 

några månader i yrket genomgår en stor utveckling i tänkande, kunskapsnivå samt  

skicklighet.   

 

Benner (1982) beskriver att det krävs mycket tid från både handledare och den nya 

sjuksköterskan för att urskilja aspekter när man gör fysiska bedömningar tex normala, 

hyperaktiva och frånvaro av tarmljud. I resultatets tema ‘acceptans och stöd’ visade att när 

en handledare gav dem tid och möjlighet att öva ökade sjuksköterskornas självförtroende. En 

bra handledare ansågs vara viktig för inskolningen. Arbetskollegorna hade också en stor 

påverkan på nyexaminerade sjuksköterskors utveckling. De kunde både stimulera och 

hämma utvecklingen till att inta sin professionella sjuksköterskeroll. Personalbristen var den 

största orsaken till att stöd inte kunde erhållas för den nya sjuksköterskan. Sjuksköterskorna 
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kunde då hamna i situationer som de inte var förberedda på vilket också Duchscher (2008) 

har beskrivit i being stadiet.  Duchschers (2008) teori belyser att sjuksköterskan i being 

stadiet börjar ifrågasätta efter några månader i yrket vilket också visade sig i resultatet där 

ett antal nya sjuksköterskor började ifrågasätta bland annat varför de fick utföra en stor del 

av den basala omvårdnaden som låg utanför deras kompetensområde. 

 

Knowing 

Efter ett år i yrket upplevde de nya sjuksköterskorna att självförtroendet ökade i rollen som 

sjuksköterska. Detta kan vara en påverkan på att den nya sjuksköterskan själv upplever ha 

fått ökad kompetens. En studie som har undersökt kompetensutvecklingen specifikt under 

ett års tid hos nya sjuksköterskor, fann att de nya sjuksköterskorna hade en signifikant 

skillnad i självskattad kompetens efter redan 6 månader i yrket (Lima, Newall, Jordan,  

Hamilton & Kinney, 2016).   

 

Somliga nyexaminerade sjuksköterskor kunde känna sig mer avslappnade efter ett års arbete 

för att de bland annat kunde rutinerna på avdelningen. Detta kan likna Duchscher (2008) 

sista stadie knowing, då sjuksköterskorna har kommit till en stabil fas och upplever sig 

komfortabel med sjuksköterskerollen. En annan grupp nya sjuksköterskor upplevde däremot 

fortfarande en ovana i att utföra vissa uppgifter på avdelningen. Benner (1993) beskriver att 

även om man som sjuksköterska har fått en viss erfarenhet och är i fasen novis eller 

avancerad nybörjare kan man inte bedöma hela omvårdnadssituationen då den är för ny 

eller främmande.  

 

Flertalet sjuksköterskor utvecklade under den senare delen året copingstrategier för att 

kunna hantera den stress de kände, de utvecklade både positiva och negativa strategier. Wu, 

Fox, Stokes & Adam (2012) beskriver att nya sjuksköterskor behöver utveckla 

copingstrategier för att kunna hantera deras arbetsrelaterade stress. Den bästa strategin de 

använde sig av var att prata med någon tex deras handledare. Det visade sig också att ca en 

tredjedel av deltagarna hade tankar på att lämna yrket relaterat till den arbetsrelaterade 

stressen. De nya sjuksköterskorna hade även en önskan om ett mer strukturerat arbete kring 
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stödet de fick från erfarna kollegor då stödet ansågs viktig för att uppnå en lyckad övergång. 

Gardiner & Sheen (2017) belyser att ett regelbundet stöd och återkoppling från erfarna 

sjuksköterskor minskade ångesten hos de nya sjuksköterskorna samt att stödet underlättade 

lärandet och ledde till en mer framgångsrik rollövergång. 

 

Slutsats 
Nyexaminerade sjuksköterskor upplevde ett flertal olika erfarenheter under det första året 

som yrkesverksam och Duchschers (2008) modell kunde appliceras i detta sammanhang. 

Upplevelser är subjektiva vilket gör resultatet komplext och omfattande. Nya 

sjuksköterskorna kände sig oförberedda att inta yrkesrollen men kom sedan att utveckla en 

professionell självkänsla under senare delen av året. De nya sjuksköterskorna upplevde både 

hämmande och stimulerande faktorer som påverkade deras utveckling in i yrkesrollen. Bra 

inskolning, positiv feedback och stöttande kollegor samt ökad kunskap och erfarenhet 

stimulerade till utveckling. Medan misstag, bristande stöd och handledning samt att hamna i 

situationer som ligger utanför ens förmåga att hantera hämmade utvecklingen. Detta resultat 

visar på att nya sjuksköterskor genomgår en process som påverkas av flera olika faktorer. Att 

få insikt i sjuksköterskors erfarenheter under första året kan skapa möjlighet att påverka 

deras övergång från student till legitimerad sjuksköterska. Denna förståelse kan vara 

gynnsam för blivande sjuksköterskor, arbetsgivare och skolväsendet eftersom att 

utvecklingen inte är ett faktum utan påverkas utav flera faktorer, vilket skapar utrymmet för 

förändring. Ett intressant förslag på vidare forskning skulle vara att göra en studie om 

erfarna sjuksköterskors erfarenheter av att introducera nyexaminerade sjuksköterskor. Detta 

för att vidga perspektivet och beröra ämnesområdet från en annan synvinkel.  
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Författare, 

årtal, land 

Studiens syfte Design/ansats/instrumen

t 

Deltagare & bortfall Analys Huvudresultat Kvalite

t 

Awaisi, A. H., 

Cooke, H., & 

Pryjmachuk, 

S. (2015) 

Oman 

 

Undersöka 

nyexaminerade 

sjuksköterskors 

upplevelser 

under deras 

övergångsperiod 

i Oman.  

Kvalitativ fallstudie. 

 

Semistrukturerade 

intervjuer, observation 

er, dokumentär analys. 

 

15 nyutexaminerade 

sjuksköterskor varav 9 

intervjuades igen, 8 

sjuksköterskestudenter

, 6 handledare, 5 

studenthandledare, 5 

chefssjuksköterskor, 5 

chefer. 
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Deltagarna i studien 

upplevde att 

sjuksköterskeyrket 

hade låg status i Oman 

och för dom flesta var 

inte sjuksköterskeyrket 

ett första hands val. 

När sjuksköterskorna 

började arbeta fick de 

en verklighetschock 
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mellan utbildning och 

yrkeslivet. 

Nyutexaminerade 

sjuksköterskorna 
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handledande 
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utbildning till 
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Självförtroendet 
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negativt vilket de 

ansåg ha att göra med 

den lilla praktik de fått 

under utbildningen. 

Förväntningarna 

skiljde sig också åt mot 

vad verkligheten 

erbjöd, de ansåg att 

många bara såg 

patienterna som 

robotar och inte som en 

människa.  

Deltagarna upplevde 

arbetet som mer 

uppgitsorienterat än att 

se till hela individen. 

Vidare ansåg 

sjuksköterskorna att de 
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fick utföra en stor del 

basal omvårdnad som 

de inte ansåg låg inom 

deras 

kompetensområde och 

sänkte deras status.  

Feng, R-F., & 

Tsai, Y-F. 
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nyexaminerade 

sjuksköterskors 

upplevelse av 

socialisering i 
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design. 
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yrke efter utbildningen. 
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kliniska erfarenheten 
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patienter samtidigt 
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god vård men 

otillräcklig kunskap, 
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P., & Edberg, 
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Beskriva 

nyexaminerade 

sjuksköterskors 

upplevelser 
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Narrativa intervjuer. 

8 nyexaminerade 

sjuksköterskor. 

Induktiv analys. Sjuksköterskorna 

beskrev att de 

inledningsvis kände sig 

osäkra och att de 
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kvalité 



    

5 
 

Sverige 

 

 

under deras 

första år inom 
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professionella 

rollen. 

trodde att kollegorna 

förväntade sig mycket 

av dem samt att deras 

egna förväntningar var 

höga.  

Det var svårt att själv 

prioritera de uppgifter 

som skulle göras under 

dagen eftersom de 

tidigare haft någon 

som hjälpt dem planera 

in det. Osäkerhet om 

vad andra tyckte och 

tänkte om dem 

skapade ångest. Rädsla 

för att göra eller säga 

fel saker skapade också 

en osäkerhet. Men i och 

med att de växte in mer 

i rollen och kände sig 

accepterade av 

medarbetarna 

förbättrades deras 

självförtroende och de 

kunde planera 

uppgifterna som skulle 

utföras och lägga 

fokuset på deras 

patienter. 
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Linder, L. 

(2009) 

USA 

 

 

Sjuksköterskans 
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pediatriska 

onkologiavdelni 

ngen under det 

första året som 

sjuksköterska. 
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Semistrukturerade 

intervjuer  

Sjuksköterskor med 

max 12 månader och 

minst 3 månaders 

erfarenhet. 

 

6 deltagare.  

Tematisk 

innehållsanalys 
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Manen. 

Deltagarna upplevde 

arbetet som 

övermäktigt till en 

början och att det hade 

mer behov av kunskap. 

Stöd från kolleger var 

viktigt. Bekräftelse från 

patienter och anhöriga 

samt 

kompetensutvecklinge

n ökade 

självförtroendet.  

Hög 

kvalité 

Odland, L., 

Sneltvedt, T. 

& Sörlie, V. 

(2014) 

Norge 

 

 

Undersökte 

nyexaminerade 

sjuksköterskors 

upplevelser och 

erfarenheter att 

jobba på ett 

sjukhus. 

Kvalitativ studie, 

Fenomenologisk design.  

 

Narrativa intervjuer 

8 Sjuksköterskor med 

max 16 månaders inom 

yrket.   

Interpretation 

(tolkningsanalys

)  

Sjuksköterskorna ansåg 

sig inte vara tillräckligt 

förberedda för att 

utföra alla de uppgifter 

en legitimerad 

sjuksköterska skall 

klara av. De hade 

många 

ansvarsområden vilket 

orsakade mycket 

arbetsrelaterad stress. I 

vissa fall var det 

omöjligt att genomföra 

inskolningar och 

mentorskap pga. 

Hög 

kvalité 
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personalbrist vilket 

ledde till att ssk. kände 

sig ännu mer 

oförberedd inför de 

utmaningar de 

tvingades ställas inför. 

De nyutexaminerade 

sjuksköterskorna ansåg 

att de var ett stort steg 

mellan det de lärt sig 

under deras studietid 

och verkligheten i 

utförandet av yrket. De 

hade fått lära sig den 

bästa omvårdnaden 

men i verkligheten gick 

den inte att tillämpa. 

Upptagna och 

stressade 

sjuksköterskor ledde 

till att omvårdnaden 

blev lidande. 

Ortiz, J. 

(2016) 

USA 

 

 

Beskriva hur 

nyexaminerade 

sjuksköterskor 

stod inför sin 

egen brist på 

professionellt 

självförtroende 

Kvalitativ ansats  

 

Individuella intervjuer. 

12 Nyexaminerade 

sjuksköterskor 

Manuell 

innehållsanalys 

Resultatet visar på att 

självförtroendet i rollen 

som sjuksköterska är 

en tuff process 

som utvecklas 

dynamiskt under det 

första året som 

Hög 

kvalité 
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när de kom till 

deras 

yrkesutövning 

samt hur det 

utvecklades 

under sitt första 

år som 

yrkesverksam 

inom sjukhus. 

yrkesverksam. Sex 

teman redovisar 

sjuksköterskans 

utveckling från 

nybörjare till självsäker 

sjuksköterska under 

första året. Det som 

kunde hämma 

utvecklingen var: att 

göra misstag, bristande 

i kommunikation, 

skillnad mellan 

utbildning och 

yrkesliv. De teman som 

stärkte självkänslan 

var: att känna sig 

självständig, bygga 

relationer, få positiv 

förstärkning samt att 

skaffa sig en ökad 

erfarenhet. 

Parker, V., 

Giles, M., 

Lantry, G., & 

McMillan, M. 

(2014) 

Australien  

 

Utforska 

nyutxaminerade 

sjuksköterskors 

upplevelser av 

att komma in i 

yrket. Att 

identifiera 

faktorer som 

Tvärsnitts design med 

mixad metod.  

 

Enkäter och 

fokusgrupper. 

 

282 Nyexaminerade 

sjuksköterskor  

Bortfall 18 

Kvantitativ 

analys SPSS. 

Kvalitativ 

innehållsanalys.  

Resultatet visade på 

viktiga faktorer som 

påverkade upplevelsen 

av övergången till 

yrkeslivet. Dessa var 

arbetsplatsens 

arbetsmiljö, nivån och 

tillgängligheten för 

Hög 

kvalité 
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påverkar 

transitionen till 

yrkeslivet och 

nyutexaminerad

e sjuksköterskor 

tillfredställelse 

samt 

sannolikheten att 

stanna kvar.  

stöd, lusten att anpassa 

sig till kulturen på 

arbetsplatsen samt hur 

man tillgodoser egna 

och andras 

förväntningar.   

 

Ratta, C. D. 

(2016) 

USA 

 

 

Undersöka 

nyexaminerades 

upplevelser av 

att ta hand om 

försämrade 

patienter under 

första året som 

yrkesverksam.  

Kvalitativ anstats. 

 

Semistrukturerade 

djupintervjuer. 

8 nyexaminerade 

sjuksköterskor som 

arbetar sitt första år 

inom akutsjukvård.  

Fenomenologisk 

analysmetod 

Deltagarna. kände en 

osäkerhet i början av 

sitt yrke och ifrågasatte 

sin egen kompetens när 

det kom till att ta hand 

om försämrade 

patienter. Dom 

upplevde även ett 

behov av stöd från mer 

erfarna kollegor för 

själva kunna utvecklas 

i den professionella 

rollen och ansåg att 

relationen till 

arbetskollegor var 

viktigt. Deltagarna 

utvecklade även en 

självinsikt om när man 

Hög 

Kvalité 
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behöver få hjälp av 

andra.  

Skancke 

Bjerknes M., 

& Torunn 

Bjørk I. (2012) 

Norge 

 

 

Undersöka hur 

nyexaminerade 

sjuksköterskor 

tar sig an den 

nya rollen inom 

sjukhus. 

Kvalitativ ansats. 

 

Etnografisk design. 

 

Observationer, 

intervjuer, dokument 

analys. 

13 nyexaminerade 

sjuksköterskor. 

Kulturanalys Deltagarna hade en 

vilja till att ge god vård 

och lära sig att bli en 

bra sjuksköterska. Men 

Sjuksköterskorna var 

inte förberedda på den 

sortens ansvar samt att 

arbetsbelastningen var 

hög vilket orsakade 

konsekvenser för 

omvårdnaden. Deras 

förväntningar på dem 

själva att kunna 

hantera svåra 

situationer stämde inte 

överens med hur 

verkligheten såg ut, 

pga. otillräcklig 

kunskap samt deras 

ovana av att arbeta 

under stress. 

Övergripande så 

upplevde 

sjuksköterskorna lite 

stöd och hade få 

chanser att få diskutera 

Hög 

kvalité 
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olika situationer detta 

berodde mycket pga. 

personalbrist.  

Thanomlikhit

, C., & 

Kheawwan, 

P. (2018) 

Thailand 

 

 

Undersöka 

nyexaminerade 

sjuksköterskors 

upplevelser 

under deras 

första 

yrkesverksamma 

år. 

Kvantitativ ansats. 

 

Deskriptiv 

tvärsnittsstudie. 

178 

Nyexaminerade 

sjuksköterskor från 

olika skolor 

Statistical 

Packages for the 

Social Sciences 

(SPSS) 

Sjuksköterskorna var 

rädda att göra misstag 

pga. av deras bristande 

kunskaper och 

erfarenhet. Pga. 

bristande kunskap 

hade de också svårt att 

organisera och 

prioritera det som var 

viktigt. De blev också 

överväldigade vilket 

stort ansvar och 

arbetsbelastning det 

innebar att arbeta som 

sjuksköterska. 

Bristande 

självförtroende och 

förväntningar på 

sjuksköterskerollen var 

också faktorer som 

gjorde det svårare att 

anpassa sig till den nya 

rollen. 

Hög 

kvalité 
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Wangensteen

, S., 

Johansson, I., 

& Nordström, 

G. (2008)  

Norge. 

 

 

Belysa hur 

nyexaminerade 

sjuksköterskor 

upplever första 

året som 

sjuksköterska 

Kvalitativ design.  

 

Individuella Intervjuer. 

12 sjuksköterskor som 

är i slutet av sitt första 

år som yrkesverksam 

Innehållsanalys Tre kategorier 

redovisades: erfarenhet 

att vara ny, utveckla 

erfarenheter som 

sjuksköterska samt 

utveckla 

självförtroende. 

Deltagarna upplevde 

en tuff start som 

yrkesverksam men att 

man under tiden 

utvecklade 

erfarenheter som 

resulterade i ökat 

självförtroende. Från 

början upplevde 

deltagarna en 

osäkerhet och ett kaos i 

yrket. De upplevde ett 

behov av bra 

introduktion och 

stödjande miljö i 

yrkeslivet.  

Hög 

kvalité  

Zinsmeister, 

L., & Schafer, 

D. (2009) 

USA 

 

Undersöka 

nyexaminerade 

sjuksköterskors 

upplevelser 

under det första 

Kvalitativ med 

fenomenologisk design. 

 

Semistrukturerade 

intervjuer.  

9 sjuksköterskor som 

jobbat mellan 6-12 

månader. 

Analyserad 

utifrån kvalitativ 

metod enligt 

Miles & 

Huberman. 

Många sjuksköterskor 

var nervösa i början 

och kände att de fick 

panik i situationer de 

inte kunde hantera. De 

belyste att relationen 

Hög 

kvalité 
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året som 

anställd. 

mellan kollegorna var 

viktig och fick dem att 

känna sig mer 

bekväma och att de 

kunde ställa frågor 

utan att behöva vara 

orolig att bli 

nedvärderad. Även 

handledaren spelade 

stor roll för hur 

sjuksköterskorna 

upplevde den nya 

rollen. Handledarna 

lyfte vad dom var bra 

på och de fick 

möjlighet att öva på det 

som de inte var lika 

bekanta med. De flesta 

deltagarna belyste att 

man var begränsad 

som student och att de 

nu, ute i yrket, hade 

större respekt för 

omvårdnaden när de 

hade möjlighet att 

utöva det till fullo. Tid 

var något de behövde 

och det var något 

kollegorna behövde 
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acceptera. Osäkerheten 

de hade i början 

övergick senare i 

självförtroende efter en 

tid av stöttning från 

kollegorna. 
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