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Abstrakt   

Bakgrund: Tidigare forskning har förklarat att transitionen från student till nyutexaminerad 

sjuksköterska kunde upplevas som svår. Den nyutexaminerade sjuksköterskan kunde 

uppleva en oro och stress, gentemot att möta de professionella förväntningar och 

arbetsuppgifter som associeras med sjukvården. Introduktionsprogram, som är en 

strukturerad och förlängd introduktion, har utformats runt om i världen för att underlätta 

denna transition. Syfte: Syftet var att belysa introduktionsprogrammens betydelse för 

nyutexaminerade sjuksköterskor under första året som yrkesverksam. Metod: Tretton 

vetenskapliga studier med kvalitativ, kvantitativ och mixad kvalitativ och kvantitativ metod 

söktes fram genom databaser och representerar litteraturöversiktens resultat. Resultat: Fem 

huvudteman presenteras i resultatet. Nyutexaminerade sjuksköterskor ansåg att 

programmen ökade deras kliniska kunskap, de upplevde även en ökad kommunikation- och 

ledarskapsförmåga. Handledarskapet var en viktig beståndsdel i introduktionsprogrammet 

som underlättade transitionen in i professionen. Utanförskap på arbetsplatsen bidrog till en 

fördröjd transition. Diskussion: Nyutexaminerade sjuksköterskor som deltog i studierna såg 

introduktionsprogrammet som något positivt, däremot fanns det en negativ attityd gentemot 

kollegor som påverkade novisens första tid inom yrket. Introduktionsprogrammet bör 

utvecklas och formas på så sätt att risken för utanförskap och mobbning minimeras. Slutsats: 

Introduktionsprogram bidrog till ökade kliniska kunskaper och stärkt självförtroende. Det 

bidrog även till att sjuksköterskor valde att stanna kvar på avdelningen där introduktionen 

genomfördes. Genom denna litteraturöversikt skulle resultatet kunna bidra till en ökad 

kunskap om introduktionsprogrammens framtida utformning och dess inverkan på 

transitionen från novis till expert. 

 
Nyckelord: introduktionsprogram, novis, nyutexaminerad sjuksköterska, transition 
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Introduktion  

Sjuksköterskeyrket är komplext och kräver bred teoretisk och praktisk kompetens. För att 

kunna utöva en patientsäker vård krävs det att sjuksköterskan besitter utvecklade förmågor 

och färdigheter, någonting som kräver tid, stöttning och engagemang. Sjukvården idag är 

högt belastad, den tid och resurser som den nyutexaminerade kan behöva för att möta dessa 

förväntningar kan inte alltid tillgodoses. Många väljer att gå ifrån professionen, relaterat till 

hög arbetsbelastning, lönefrågor och obekväma arbetstider.  

Bakgrund 

Vården ska bedrivas på så vis att patienten upplever kontinuitet, säkerhet och trygghet. God 

kontakt ska även främjas mellan vårdtagare och vårdpersonal (Hälso- sjukvårdslagen [HSL], 

SFS 2017:30, kap. 5, 1 §). Dessa faktorer kräver att sjuksköterskan är trygg i sin roll, har den 

kompetens och de rätta verktygen som krävs för att hantera de delar som yrket innefattar. 

Orsaker till att sjuksköterskor väljer att gå ifrån sin profession beskriver MacKusick och 

Minick (2010) samt Sjögren, Fochsen, Josephson och Lagerström (2005) att det beror på det 

gap som kan finnas mellan sjuksköterskan och ledare inom organisationen. Bidragande 

orsaker till att personal lämnar avdelningar beror dels på oregelbundna arbetstider, övertid 

och helgarbete som påverkar möjligheten att balansera arbetstimmar med fritid. Det kan 

upplevas överväldigande att ta sig an arbetsuppgifter utan stöd från kollegor och ledning. 

Personalens kompetens togs inte alltid tillvara på, och att även detta kunde medföra att 

många som utbildat sig till sjuksköterskor väljer att gå ifrån sin profession (ibid.).  

 

Ny inom sjuksköterskeprofession  

Att vara nyutexaminerad sjuksköterska innebär att hen har genomgått tre år av 

universitetsstudier, där teoretisk kunskap varvats med klinisk. Bennett (2017) samt 

Wangensteen, Johansson och Nordström (2008) beskriver att det kan finnas en oro som 

nyutexaminerad sjuksköterska över att inte ha tillräckligt med klinisk kunskap för att 

hantera situationer och för att kunna fungera som en självgående sjuksköterska. Transitionen 

mellan att vara student till att bli sjuksköterska kan upplevas som svår. En nyutexaminerad 

sjuksköterska (NS) har ett tryck på sig för att möta de professionella förväntningar och 
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arbetsuppgifter som finns inom sjukvården. NS möter utmaningar som kan resultera i oro, 

osäkerhet och självtvivel. En del av att vara ny på en arbetsplats innefattar dels att inte känna 

till rutiner och lokaler, men även när det kommer till att vara ny i en arbetsgrupp. Det kan 

finnas en osäkerhet att på egen hand fatta beslut och att detta kan ha en inverkan på 

sjuksköterskans utveckling (ibid.). 

 

Gardiner och Sheen (2016) samt Van Rooyen, Jordan, Ten Ham-Baloyi och Caka (2018) 

förklarar att bristen på stöd från erfarna sjuksköterskor och tuffa arbetsförhållanden kan leda 

till ökad stress hos NS. Det beskrivs att övergången mellan NS till erfaren sjuksköterska blir 

lättare om det befintliga sjukskötersketeamet är välkomnande och stöttande. Däremot kan 

det råda brist på erfarna sjuksköterskor som har möjlighet att avsätta tiden, att stödja, 

handleda och övervaka den nyutexaminerade. De avsedda mentorerna har inte heller 

möjlighet att ge NS regelbunden och konstruktiv kritik för dennes arbete och utveckling då 

det inte finns avsatt tid för detta. Det har visat sig att beroende på vilken arbetsplats NS 

hamnar på, varierar den erbjudna mängden av handledning och stöd. En positiv 

lärandemiljö kan ge en ökad känsla av trivsel på arbetsplatsen och ökat självförtroende. Det 

krävs att organisationen och arbetsgruppen skapar en vänskaplig atmosfär. En mängd olika 

riktlinjer finns beskrivet om hur transitionen mellan att vara NS och erfaren sjuksköterska 

bör tillgodoses. Tillräckligt stöd kan lindra oro och öka tillfredsställelsen. Detta hjälper den 

nyutexaminerade att fungera som en del i teamet (ibid.). 

 

Transition 

Transition är ett återkommande begrepp i denna studie. Transition är ett resultat av 

förändring i exempelvis livet, hälsan, relationer eller arbetsförhållanden. Transitionen sker 

under en lång tid och kan beskrivas som en början till ett slut, däremellan kan känslor som 

förvirring, ångest och smärta infinna sig. Det beskrivs även att transitionen kan ses som 

början på något nytt. En form av transition är den mellan att vara nyutexaminerad till att bli 

en erfaren sjuksköterska som besitter förmågan att hantera de flesta situationer (Meleis, 

Sawyer, Im, Messias & Schumacher, 2000). Transition är en process som kräver både tid och 

energi från novisen. Under universitetsutbildningen växer sjuksköterskestudenten in i rollen 

som studerande. Sedan ska novisen återigen gå från sin trygga roll som studerande till en 
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mer okänd roll som praktiserande sjuksköterska. Detta innebär att den nyutexaminerade 

ännu en gång ställs inför nya krav och förväntningar i ett främmande sammanhang 

(Duchscher, 2009).  

 

Introduktionsprogram 

Introduktionsprogram är ett uttryck i denna litteraturöversikt som används för att beskriva 

en utökad och förlängd introduktion, där den nyutexaminerade sjuksköterskan får mer 

strukturerad stöttning än i en vanlig arbetsintroduktion. I studier genomförda i Kanada 

respektive Australien beskrivs det att introduktionsprogram vanligtvis innefattar 

handledning, föreläsningar, kliniska simuleringsövningar samt tillfälle för auskultation på 

olika avdelningar (Baxter, 2010). Strukturen i ett introduktionsprogram bygger på att erbjuda 

ett varierat utbud av stöd och utvecklingsmöjligheter med syfte att öka självförtroende och 

självkänslan hos den nyutexaminerade (Gardiner & Sheen, 2016). 

 

Introduktionsprogram av olika karaktär är starkt framväxande också i Sverige. Svensk 

forskning saknas i nuläget kring det aktuella området. Idag erbjuds introduktionsprogram 

inom flera landsting och regioner i landet, dock saknas underlag för en gemensam struktur 

kring utformning. Information som finns att tillgå hos landsting och regioner kring 

introduktionsprogram är inte vetenskapligt grundat, den totala omfattningen av antal 

program och dess utformning är av okänd karaktär. Dessa typer av program vars innehåll 

och längd kan variera, har olika benämningar beroende på var i landet eller världen man 

befinner sig. Västra Götalandsregionen erbjuder ett introduktionsprogram som är utformat 

för att vägleda den nyutexaminerade sjuksköterskan genom den första tiden inom 

professionen som yrkesverksam. Detta genom att sjuksköterskan anställs på sjukhuset och 

arbetar under egen legitimation, men erbjuds också processinriktad 

omvårdnadshandledning, utbildningsdagar, introduktion kring arbetet på sjukhuset samt 

möjligheten att hospitera. Två placeringar erbjuds inom olika enheter för att få en bredare 

uppfattning kring yrket. Detta beskrivs som en möjlighet att växa in i rollen som legitimerad 

sjuksköterska (http://www.vgregion.se).  
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Från novis till expert 

Denna litteraturöversikt anknyts med Benners (1984/1993 s. 33-50) modell som bygger på 

Dreyfusmodellen. De utvecklingssteg som beskrivs i Dreyfusmodellen är novis, avancerad 

nybörjare, kompetent, skicklig och expert. Benner applicerar sin forskning om novis till expert på 

sjuksköterskans yrkesroll och utvecklingsstegen inom professionen. Utvecklingen från novis 

till expert sker under en lång tid. Det krävs att teoretisk kunskap, erfarenhet, personlighet 

och reflektiv förmåga kombineras. Till en början har sjuksköterskan mycket teoretisk 

kunskap, men det krävs mer erfarenhet för att utvecklas genom stegen för att få en ökad 

förståelse och lättare kunna se helheten i en situation. Så fort en sjuksköterska hamnar i ett 

nytt sammanhang kan hen falla tillbaka på novisens nivå. Beroende på vilka situationer hen 

hamnar i så varierar nivån av kunskap inom det specifika området. Det är viktigt att skilja på 

teoretisk kunskap och tillräckligt utvecklade färdigheter inom särskilda situationer. Detta 

innebär, att inte enbart teoretisk kunskap räcker för att genomföra en uppgift eller hantera en 

situation, utan även tillräckligt med praktisk kunskap krävs (ibid.).  

 

Vidare beskriver Benner (1984/1993) de fem olika utvecklingsstegen ur ett 

sjuksköterskeperspektiv. Novis: Novisen lär sig grundläggande attribut som att ta vikt, puls 

och temp. Detta kräver ingen erfarenhet av tidigare vårdsituationer. Novisen har ett 

regelstyrd beteende på grund av bristen av tidigare erfarenhet. Regler och handledning är 

därför viktiga för att utvecklas i rätt riktning. Avancerade nybörjare: Det är i detta stadie 

som sjuksköterskan någorlunda klarar av en verklig situation, antingen med hjälp av sina 

egna erfarenheter eller tillsammans med en handledare. Här belyses begreppet “aspekter på 

en situation”. Med aspekter menas att sjuksköterskan med tidigare erfarenheter kan 

identifiera särdrag. I detta stadie kan aspekter och olika attribut kombineras, som till 

exempel att ta puls i ett visst sammanhang. Alla attribut och aspekter är av lika stor vikt för 

novisen, att välja bort eller prioritera är inte än möjligt för situationen. Kompetent: Under 

detta stadie har sjuksköterskan arbetat under likartade omständigheter i ett par år. Detta har 

bidragit till att hen är mer förberedd, arbetar mer strukturerat och systematiskt. 

Sjuksköterskan kan nu behärska situationer samt klara av en del oförutsägbara händelser. 

Dock saknas fortfarande snabbheten och den fullt utvecklade anpassningsförmågan till 

händelser som kan uppstå inom sjukvården. Skicklig: Varseblivning är en viktig del i detta 
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steg, det vill säga att sjuksköterskan blivit bättre på att ana vilket som ska bli nästa steg i 

omvårdnaden. Detta byggs upp med tidigare erfarenheter och händelser. Numera tolkar 

sjuksköterskan vården ur ett holistiskt perspektiv, och ser inte bara attribut och aspekter 

utan hela händelseförloppet. Det är först när sjuksköterskan blivit skicklig som hen kan 

bedöma vad som är mer eller mindre relevant och vad som ska genomföras i en viss 

situation. Expert: Efter flera år inom professionen, kan nu sjuksköterskan grundat på sin 

intuition uppfatta varje situation utifrån erfarenheter. Sjuksköterskan behöver inte välja 

mellan olika behandlingsalternativ utifrån symptom utan kan uttrycka att hen vet vad som 

bör göras snarare än att behöva ta reda på det. Sjuksköterskan upplever mer och mer säkra 

varseblivningar och distinkt urskiljningsförmåga (ibid.). 

Problemformulering 

Det finns en problematik i övergången mellan att vara sjuksköterskestudent till att börja 

arbeta som sjuksköterska. Den nyutexaminerade sjuksköterskan har teoretisk kunskap med 

sig från universitetet, men har inte än haft möjlighet att applicera den inom det kliniska 

arbetet. Tidigare forskningsresultat har visat att det finns en problematik relaterat till 

bristande introduktionsprogram. Det är idag inte obligatoriskt på vissa platser i Sverige att ta 

del av ett introduktionsprogram, dessutom ser de befintliga programmen olika ut beroende 

på var den nyutexaminerade sjuksköterskan väljer att börja arbeta. Detta kan resultera i att 

alla nyutexaminerade inte har samma förutsättningar med stöd och handledning. Kunskap 

om ämnet krävs för att förbättra situationen under första tiden som sjuksköterska och att det 

kan vara värdefullt för framtida utveckling av introduktionsprogram. Omvårdnadsmässigt 

blir patientsäkerheten högre om sjuksköterskor känner sig trygga i sin yrkesroll. Med en 

tryggare arbetsmiljö och säkrare klinisk kunskap kan sjuksköterskan utföra ett bättre 

omvårdnadsarbete. 

Syfte 

Syftet var att belysa introduktionsprogrammens betydelse för nyutexaminerade 

sjuksköterskor under första året som yrkesverksam. 
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Metod 

Design 

Detta arbete är en litteraturöversikt. Friberg (2017, s. 108) beskriver att en litteraturöversikt 

har för avsikt att kartlägga ett kunskapsläge inom ett visst område. Under denna bearbetning 

kartläggs vilka vetenskapliga artiklar som finns tillgängliga. Primärt handlar alltså 

litteratursökningen om att kartlägga relevant material och inte att söka evidens. Systematiskt 

arbete, stegvis redovisning, analys och sammanställning av materialet är viktiga 

beståndsdelar under tiden en litteratursökning ska genomföras. Denna process är till för att 

se vilken befintlig forskning som finns i nuläget (ibid.). Den gemensamma nämnaren för alla 

litteraturöversikter är att det ska bearbetas, analyseras och presenteras med samma 

noggrannhet som den primära källan, det vill säga den data som utvinns från valda studier 

(Olsson & Sörensen, 2011, s. 145). 

 

Inklusion- och exklusionskriterier 

I studiens informationssökning begränsades sökningarna till det engelska språket. De valda 

artiklarna var publicerade i tidskrifter mellan år 2008 och 2018. Alla artiklar som valdes ut 

var peer-reviewed. De studier som valdes ut skulle även belysa etiska krav samt vara 

godkända av en etisk kommitté. Studierna innefattade nyligen examinerade sjuksköterskor 

inom öppen eller slutenvården, och fokuserade på upplevelsen av deras första år som 

yrkesverksamma. I denna litteraturöversikt exkluderades studier som innefattade 

sjuksköterskestuderande och specialistutbildade sjuksköterskor. Dock inkluderades resultat 

genomförda bland sjuksköterskor som arbetade inom ett specialistområde. Både mixad 

design, kvalitativa och kvantitativa originalartiklar inkluderades till litteraturöversikten. Ett 

krav var också att artiklarna som låg till grund för resultatet skulle innehålla en medel, 

medelhög eller hög kvalitet utifrån Friberg (2017, s. 123-125, 187-188) bedömningsmallar för 

kvalitativa och kvantitativa studier. 

 

Litteratursökning 

De vetenskapliga artiklarna till litteraturöversiktens resultat söktes fram genom databaserna 

Cinahl och PubMed. Cinahl är en databas med inriktning på omvårdnad och hälsa, ofta ur 
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vårdpersonalens perspektiv. PubMed omfattar mer medicinsk forskning. Främst användes 

sökfunktionerna Cinahl Headings och MeSH-termer, men även fritextsökningar 

genomfördes under sökningarna av vetenskapliga studier. Cinahl har peer-reviewed som 

begränsning vid sökningar, dock har även artiklarna kontrollerats i Ulrichsweb för att 

säkerställa att dem var vetenskapligt granskade. Sökord kopplade till syftet samt synonymer 

användes för att hitta studier som svarar mot problemformuleringen.  

Sökord, Cinahl headings samt MeSH-termer som användes var: novice, program, 

introduction program, transitional program, experience, graduate nurse, first year, graduate 

year, transition, programme, development, benefits or advantages, graduate nurse, ("Nurse's 

Role"[Mesh]), (MH "New Graduate Nurses"), (MH "Preceptorship"), (MH "New Graduate 

Nurses"), (MH "Transitional Programs"), (MH "New Graduate Nurses") samt (MH "Program 

Development"). Söksträngarna kompletterades och varierades med AND och OR mellan 

sökorden beroende på vilka sökord som användes. Fullständiga sökningar och söksträngar 

presenteras i söktabellen, se Bilaga 1, Söktabell. 

 

Urval, relevansbedömning och granskning 

Under databassökningarna var det första steget att läsa artiklarnas titel. För de studier som 

tycktes stämma överens med litteraturöversiktens syfte, lästes sedan artiklarnas abstrakt. Ett 

krav var att studierna skulle inrikta sig gentemot nyutexaminerade sjuksköterskor samt 

innefatta ett introduktionsprogram för att vara relevanta för studiens ändamål. Upplevdes 

abstraktet svara på litteraturöversiktens syfte, lästes hela artikeln. Därefter togs det ställning 

till om studien levde upp till de inklusion- och exklusionskriterier som krävdes för att 

inkluderas i litteraturöversikten. De vetenskapliga artiklarna granskades sedan med hjälp av 

Fribergs (2017, s. 187-188) bedömningsformulär för kvalitativa och kvantitativa metoder, se 

Bilaga 2.  

 

Bedömningsformuläret för kvalitativa metoder bestod av 14 punkter, medan de kvantitativa 

innefattade 13 punkter. För att utesluta artiklar av sämre kvalitet tilläts ett högsta bortfall på 

fyra punkter på respektive bedömningsformulär. En studie med ett bortfall på fyra punkter 

gav artikeln en medel kvalitet. Ett bortfall på tre punkter gav en medelhög kvalitet, och ett 

bortfall på en eller två punkter gav en hög kvalitet. Med bortfall menas antingen att 
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beskrivning av frågeställningarna inte alls kunde återfinnas eller att frågan inte besvarades 

tillräckligt utförligt.  

 

Studierna som valdes ut följde en röd tråd vilket gav en helhetsbild kring det aktuella 

området. I denna litteraturöversikt genomfördes en noggrann granskning genom att 

strukturerat och i kronologisk ordning, följa de punkter som beskrivs i 

bedömningsformuläret. Artiklarnas kvalitet avgjordes genom hur utförliga beskrivningar, 

samt hur rikligt innehållet var som återfanns. För att klassa en artikel som högkvalitativ, 

efterfrågades ett begripligt abstrakt som koncist beskrev syfte, metod, urval och resultat. 

Fanns inte ett tydligt abstrakt, krävdes ett tydligt syfte, väl beskriven metod och urval. Ett 

väl beskrivet metodavsnitt gav artikeln ett högre betyg. Vikten vid att enkelt förstå var och 

hur studien genomfördes speglade en mer trovärdig och högkvalitativ studie. Framgick det 

inte hur stort bortfallet var, sjönk kvaliteten på den utvalda studien. Efter urvalsprocessen 

valdes slutligen 13 vetenskapliga originalartiklar ut till litteraturöversiktens resultatdel. De 

valda artiklarna bearbetades och deras syfte, metod, urval, datainsamlingsmetod, analys samt 

resultat presenteras kortfattat i översiktstabellen, se Bilaga 3, Översiktstabell.  

 

Analys 

Till denna litteraturöversikt har artiklarnas resultat bearbetats genom att läsa dessa dels 

gemensamt, men också var för sig upprepade gånger. Detta för att minska risken för 

feltolkning, för att skapa större förståelse för artikelns innehåll samt att hitta resultatets mest 

betydelsefulla delar i enlighet med Fribergs (2017, s. 149-150) beskrivning av analysmetod.  

 

Artiklarnas resultat sammanställdes separat i ett dokument, detta för att enklare återfinna 

data som svarade mot litteraturöversiktens syfte. Därefter skapades en översiktskarta på en 

whiteboardtavla med återkommande nyckelfynd. Detta gav en tydlig översikt kring vilka 

nyckelfynd studierna berörde. De identifierade fynden överfördes sedan till ett dokument. 

Färgmarkörer användes sedan för att lättare identifiera återkommande resultat, alternativt 

resultat som särskilde sig. Utifrån nyckelfynden identifierades fyra områden. Nyckelfynden 

delades upp i de fyra identifierade områdena och markerades sedan med respektive färg. De 

fyra områdena var positiva erfarenheter, negativa erfarenheter, positiva aspekter i programmet samt 
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förbättringsområden/arbetsplats. Utifrån de identifierade områdena diskuterades slutligen 

huvud – och underkategorier gemensamt fram till de som presenteras i resultatet, se Figur 1, 

Översikt av resultatets huvud- och underkategorier. 

 

Etiska överväganden  

De artiklar som valdes ut till litteraturöversiktens resultat skulle innefatta ett etiskt 

resonemang eller vara godkända av en etisk kommitté. Detta styrks genom Olsson och 

Sörensens (2011, s. 86) beskrivning att etiska ställningstaganden ska finnas med inom en 

forskning för att upprätthålla delaktiga individers integritet och fria vilja. Det är upp till de 

tillfrågade individerna att avgöra om de vill delta eller avstå. Samt att deltagare har 

möjlighet att avsluta deltagande när som helst under processen. 

 

Under sökprocessen bearbetades samtliga studier för att med större sannolikhet säkerställa 

ett neutralt ställningstagande. För att minska risken att påverka litteraturöversiktens resultat, 

lade författarna sin egen förförståelse åt sidan. Tillsammans tolkades det engelska språket 

och med hjälp av översättningsprogram för att minimerades risken för feltolkning av den 

ursprungliga datan.  

Resultat  

Litteraturöversikten bygger på resultat utifrån nio kvalitativa, en kvantitativ samt tre artiklar 

med mixad kvalitativ och kvantitativ metod. Resultatet presenteras i fem huvudkategorier 

tillsammans med fyra underkategorier. Huvudkategorierna är: Positiva erfarenheter av ett 

introduktionsprogram, Handledarskap, Negativa erfarenheter av ett introduktionsprogram, 

Introduktionsprogrammens disponering samt Förbättringsområden, se Figur 1.  
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Figur 1. Översikt av resultatets huvud- och underkategorier. 

 

Positiva erfarenheter av ett introduktionsprogram 

Yrkesmässig utveckling 

I en kvantitativ studie utförd av Kowalski och Cross (2010) kunde en signifikant ökning 

(p<0.022) ses i progressionen av den nyutexaminerades kommunikationsförmåga under 

programmets gång. I de kvalitativa resultaten styrks det att introduktionsprogrammet gav 

en ökad kommunikationsförmåga och förbättrad ledarskap gentemot kollegor och andra 

yrkesprofessioner (McKenna & Newton, 2008; McKillop, Doughty, Atherfold & Shaw, 2016; 

Spiva et al., 2013). En minskad upplevelse av stress vid samtal med läkare upplevdes under 

programmets gång (McKillop et al., 2016; Spiva et al., 2013). En deltagare som hade 

medverkat i programmet en tid, kände en ökad trygghet i att stötta och vägleda nytillkomna 

kollegor på avdelningen. Deltagaren beskrev: “I can tell by talking to one of the [new] 

graduates that I have come a long way and I think my confidence in my ability to handle 

situations too has probably increased a fair bit” (McKenna & Newton, 2008, s. 13).  

 

Erfarenhet och stöttning genom introduktionsprogrammet ökade deltagarnas självförtroende 

och självsäkerhet. Detta i sin tur bidrog till ökad förmåga att arbeta mer självständigt (Glynn 

& Silva, 2013; McKenna & Newton, 2008; Patterson, Bayley, Burnell & Rhoads, 2010; Spiva et 

al., 2013; Thomas, Bloomfield, Gordon & Aggar, 2018). Samtliga noviser i Henderson, 

Ossenberg och Tylers (2015) studie uppgav vikten av en stöttande miljö under 
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introduktionsprogrammet. Transitionen upplevdes enklare om noviserna bemöttes med 

positivitet av samtliga i personalen och inte enbart sin tilldelade handledare.  

 

Introduktionsprogrammet bidrog till att de nyutexaminerade sjuksköterskornas (NS) växte 

inom professionen och förvärvade det självförtroende som krävdes för att kunna be om råd, 

samtidigt kunde NS värdera detta råd utifrån sin egen befintliga kunskap och kompetens. 

Att känna sig betrodd av annan personal ökade NS självkänsla som resulterade i att de 

kände sig delaktiga och betydelsefulla (Bisholt, 2012; McKillop et al, 2016). Det kvalitativa 

resultatet indikerade på att även andra nyutexaminerade sjuksköterskor inom 

introduktionsprogrammet var betydelsefulla för en ökad känsla av delaktighet. Det framgick 

att de nyutexaminerade kunde dela erfarenheter och lösa problem tillsammans. Detta 

resulterade i en känsla av sammanhang och vetskapen om att de inte var ensamma genom 

transitionen (Kowalski & Cross, 2010). Resultat i Henderson et al. (2015) visade att 

studiedagar inom introduktionsprogrammet gav noviserna möjlighet att prata och diskutera 

med andra deltagare inom programmet. Detta bidrog till en känsla av gemenskap i en icke 

dömande miljö. 

 

Inverkan på fortsatt anställning 

Ett välbalanserat program bidrog till en enklare transition för de nyutexaminerade 

sjuksköterskorna (Ankers, Barton & Parry, 2017; Glynn & Silva, 2013; McKenna & Newton, 

2018; Patterson et al., 2010; Tuckett, Eley & Ng, 2017). En nyutexaminerad sjuksköterska 

återgav att introduktionsprogrammet fungerade som en sluss mellan att vara NS till att bli 

en erfaren sjuksköterska. Vidare berättade hon att transitionen fortlöpte gradvis och att den 

på så vis kändes lindrigare (McKenna & Newton, 2018). I en annan studie återgav en 

nyutexaminerad sjuksköterska att introduktionsprogrammet gav tillräckligt med emotionellt 

stöd, vilket gjorde det enkelt att balansera arbete och privatliv. Detta bidrog till en smidigare 

transitionsprocess från novis till expert. Introduktionsprogrammet bidrog även till ökad 

trivsel på arbetsplatsen där programmet genomfördes, vilket resulterade i att fler 

nyutexaminerade valde att stanna kvar som anställda (Tuckett et al., 2017).  

 

I Evans, Boxer och Sanber (2008) berättas det istället om hur novisen prestationer inte 

uppmärksammades av enhetschefen. Det påverkade sjuksköterskans inställning till att söka 
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fast tjänst på avdelningen efter avslutat introduktionsprogram. Patterson et al. (2010) visade i 

sitt kvantitativa resultat att samtliga deltagare (n=18) instämde, instämde delvis eller starkt 

instämde gällande att introduktionsprogrammet förberedde dem väl för kommande 

anställning. Deltagare som svarade på undersökningsenkäten, skattade olika komponenter 

från introduktionsprogrammet. Resultatet visade att 78 % av deltagarna uppgav att de olika 

komponenterna i programmet var till betydelse för de nyutexaminerades utveckling (ibid.). 

 

Handledarskap 

Det goda handledarskapet 

En återkommande del i introduktionsprogrammen var handledarskapet. Deltagarna ansåg 

att handledarna fanns där som en stöttepelare i transitionen till att bli självgående som 

sjuksköterska (Doughty, McKillop, Dixon & Sinnema, 2018; Glynn & Silva, 2013; Spiva et al., 

2013; Patterson et al., 2010). Att ha tillgång till en handledare fann deltagarna betryggande. 

De flesta handledarna var positiva, icke dömande och fanns alltid där för att lära ut. Att vara 

försedd med en och samma handledare under introduktionsprogrammet ansågs mestadels 

som fördelaktigt då handledaren i flera fall betraktades som en förebild och en viktig faktor i 

transitionen (Glynn & Silva, 2013; Patterson et al., 2010). Däremot fanns det delade åsikter 

kring att tillhandahålla en och samma handledare då ett antal deltagare även uttryckte att 

det kunde vara positivt att ta del av olika undervisningsmetoder och arbetssätt (Patterson et 

al., 2010).  

 

I en studie berättade de nyutexaminerade sjuksköterskorna att deras handledare fanns där 

som en kunskapskälla. De var personliga och informativa och hade även en förmåga att ge 

konstruktiv kritik i olika arbetssituationer (Spiva et al., 2013). I en studie av Henderson et al. 

(2015) återgav deltagarna att handledarna var betydelsefulla i deras kliniska utveckling. 

Handledaren hjälpte även till att introducera och engagera novisen i vårdlaget. Ytterligare en 

variant var nyutexaminerade sjuksköterskor inom introduktionsprogrammet som hade en 

handledare som arbetade på en annan avdelning. Detta medförde att NS kunde ventilera 

kring händelser på avdelningen i förtroende. Handledaren erbjöd sig att följa upp situationer 

som uppstod och besökte avdelningen vid behov (Ankers et al., 2017). Transitionen kunde 
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upplevas som överväldigande. I studien betonade en deltagare betydelsen av en stödjande 

handledare genom introduktionsprogrammet: 

“The transition from a student to an RN is huge. It's overwhelming and you just have to try 

and stay positive and the feelings that you have are normal and that's where the TPPP people 

come in and say yep that's perfectly normal” (Ankers et al., 2017, s. 323).  

 

Bristande handledarskap 

I kontrast till ett utvecklande och konstruktivt handledarskap visade även resultatet att NS 

fick erfara handledare som var inkonsekventa, oerfarna och dumförklarande. En utav 

deltagarna berättade: 

 

“I was scared of telling my preceptor anything. She wanted me to answer with “Yes, ma’am” 

and would say my questions were stupid. I felt like I had to get things always right and it 

made me nervous. She would tell me in front of patients and others that I was not doing 

something right” (Spiva et al., 2013, s. 27). 

 

Istället för att utvecklas genom ansvar kunde också novisen hindras från detta då handledare 

utförde arbetsuppgifter åt dem. När en fråga från NS behövde besvaras, kunde handledare 

eller personal på avdelningen ta över vården, istället för att handleda eller diskutera fram en 

arbetsmetod. Detta medförde att novisen tog ett steg tillbaka (Ankers et al., 2017; Bisholt, 

2012). I en kvalitativ studie beskrivs det att en handledare genomförde en veckovis 

utvärdering kring novisens utveckling. Dock fick novisen aldrig själv ta emot någon 

konstruktiv kritik och visste därför inte vad som kunde förbättras. Novisen upplevde också 

att handledaren pratade med andra sjuksköterskor, men novisen själv fick aldrig någon 

återkoppling (Spiva et al., 2013). 

 

I en kvalitativ deskriptiv studie uppgavs det att enhetschefen på en avdelning valde att inte 

erbjuda nyutexaminerade någon handledare då de inte tyckte att detta låg i avdelningens 

intresse. Andra avdelningar hade inte möjlighet att erbjuda handledare på grund av 

bristande kompetens bland befintliga sjuksköterskor. Noviserna uppgav att de därför 

förväntades att klara sig själva utan tillräckligt stöd. Det fanns också en samstämmighet 

bland noviser och erfarna sjuksköterskor att introduktionsprogrammet fanns där för att 
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locka nyutexaminerade till avdelningen relaterat till personalbrist. Introduktionsprogrammet 

fanns inte där med syfte att förenkla novisens transition utan snarare för att fylla luckor i 

schemat (Evans et al., 2008). 

 

Negativa erfarenheter av introduktionsprogram 

Resultatet visar också att det finns negativa aspekter med att genomgå ett 

introduktionsprogram. Att känna sig som en del av arbetsgruppen uppgavs som en viktig 

del i transitionen mellan att vara NS och erfaren sjuksköterska (Bisholt, 2012; McKenna & 

Newton, 2018). Det har beskrivits som svårt att känna sig delaktig i personalgruppen då 

programmet innebar rotation mellan olika avdelningar. Varken personal på avdelningen 

eller novisen själv såg NS som en del av den permanenta arbetsgruppen. Det var först efter 

avslutat introduktionsprogram som deltagare kände samhörighet då tid fanns att lära känna 

sina kollegor (Evans, et al., 2008; McKenna & Newton, 2018).  

 

En annan orsak till utanförskap berodde på att NS kunskaper inte blev tagna på allvar av 

kollegor på avdelningen. Andra yrkesprofessioner uttryckte att NS hade bristande 

kunskaper i att dels utföra omvårdnadsåtgärder, hantering av medicinskteknisk utrustning, 

medicindelning men även bristande förmåga att planera och strukturera det dagliga arbetet. 

Den negativa attityden påverkade novisens självförtroende och bidrog till att den 

nyutexaminerade sjuksköterskan ökade kraven på sig själv ytterligare (Bisholt, 2012; Thomas 

et al., 2018).  

 

Det förekom även hierarkiska inslag på avdelningen där den nyutexaminerade 

sjuksköterskan arbetade, som medförde att personal uppmanade noviserna att placera sig 

själva på en lägre nivå än andra yrkeskategorier, exempelvis läkare. Novisens tankar och 

idéer kunde antingen ignoreras eller bli bemötta med negativa attityder (Bisholt, 2012). 

Negativa attityder riktade mot NS kunde innebära förlöjligande kommentarer, icke 

konstruktiv kritik och icke arbetsrelaterade yttranden (Bisholt, 2012; Doughty et al., 2018; 

Glynn & Silva, 2013).  
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Introduktionsprogrammens disponering 

I en studie genomförd på en akutavdelning, ansåg sjuksköterskor som genomgick ett 

introduktionsprogram att det var positivt att rotera på avdelningens alla områden. De som 

inte fick samma möjlighet till rotation, uppgav bristen på detta som något negativt (Glynn & 

Silva, 2013). Det sågs även som en fördel att varva studiedagar med teori, teoretiska och 

praktiska övningar. Detta medförde att teori och praktik fick ett logiskt sammanhang och 

sjuksköterskorna fick ökad förmåga att se vården ur ett helhetsperspektiv. Det hjälpte dem 

även att tänka systematiskt vilket gav deltagarna en mer omfattande uppfattning om 

patienternas hälsotillstånd (Doughty et al., 2018; McKillop et al., 2016).  

 

I Thomas et al. (2018) studie ansåg en nyutexaminerad att introduktionsprogrammet 

disponering bidrog till större kliniska färdigheter än förväntat och att kvalitén och 

informationen under introduktionsprogrammet var till fördel för deras utveckling. Den 

kvantitativa studien genomförd av Kowalski och Cross (2010), visade på en signifikant 

ökning (p<0,001) inom fem områden från början av introduktionsprogrammet till dess slut. 

De fem områdena var att kunna känna var ens egen gräns går, att urskilja och kunna 

prioritera mer eller mindre brådskande uppgifter, förutse och genomföra rätt 

omvårdnadsåtgärder samt att införa och utvärdera omvårdnadsplaner.  

 

Sjuksköterskorna som deltog i ett introduktionsprogram uppgav att variation inom olika 

kliniska sammanhang, föreläsningar och studietillfällen resulterade i ökad kompetens och 

bidrog till större ansvarstagande. Genom praktiska övningar förbättrades deras 

bedömningsförmåga av patienter, de kunde exempelvis lättare urskilja försämringssymtom 

(McKillop et al., 2016; Thomas et al., 2018). Tidsplanering i vård av patienter upplevdes svårt 

i början av introduktionsprogrammet (McKillop et al., 2016; Patterson et al., 2010; Spiva et al., 

2013). Dock uppgav en nyutexaminerad sjuksköterska att introduktionsprogrammets 

struktur bidrog till förändrade rutiner som gjorde det lättare att disponera tid och planera 

det dagliga arbetet, detta i sin tur ledde till att sjuksköterskorna lättare kunde arbeta mer 

självgående (Spiva et al., 2013).  
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Förbättringsområden 

I Spiva et al. (2013) visade resultatet att introduktionsprogrammen kunde utvecklas till det 

bättre. Sjuksköterskorna ansåg att handledarna bör bli försedda med ett 

mentorskapsprogram då vissa utav dem kände sig förtvivlade och för oerfarna själva för att 

kunna handleda. Deltagare upplevde att övrig personal arbetade annorlunda än vad 

noviserna fick lära sig inom introduktionsprogrammet, därför efterfrågades gemensamma 

riktlinjer och policys för hur vissa arbetsuppgifter ska genomföras på avdelningen (ibid.).  

 

Att genomgå ett introduktionsprogram kunde upplevas som påfrestande. Resultatet visade 

att NS behövde spendera extra timmar på kvällarna utöver deras arbetstid för hemuppgifter. 

Detta skapade konflikter i hemmet vilket påverkade de nyutexaminerade sjuksköterskornas 

privatliv. Kombinationen mellan introduktionsprogrammet och familjeliv kunde leda till en 

mental utmattning. Det fanns delade åsikter bland deltagarna inom 

introduktionsprogrammet, men ett antal ansåg att teorin i programmet var en upprepning 

på de nyligen avslutade studierna och att detta kunde upplevas som onödigt och 

tidskrävande (Doughty et al., 2018; Patterson et al., 2010). I en kvalitativ innehållsanalys av 

Glynn och Silva (2013) varade introduktionsprogrammet i sex månader, detta ansåg 

deltagarna vara för kort och önskade därför ett utökat program.  

Diskussion 

Metoddiskussion 

Data som använts till resultatet är insamlad från artiklar sökta i Cinahl och PubMed. Initialt 

skulle resultatet även byggas på data från sökmotorer som PsycInfo och SveMed+. Sökningar 

genomfördes även där men de artiklar som återfanns svarade inte mot litteraturöversiktens 

syfte. Pubmed är en databas som i synnerhet är medicinskt inriktad, medan Cinahl berör 

omvårdnad och hälsa ur både ett patient-och sjuksköterskeperspektiv. Sökningar i Cinahl 

gav fler relevanta träffar som svarade mot litteraturöversiktens syfte. Chinahl visade sig vara 

mest lämplig då syftet var att undersöka upplevelser och erfarenheter från nyutexaminerade 

sjuksköterskor ur ett omvårdnadsperspektiv.  
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Urvalet kom att bestå av mestadels kvalitativa artiklar. Fördelen med kvalitativa studier var 

att det gav en djupare beskrivning kring upplevelser och erfarenheter hos individerna i deras 

naturliga miljöer, i detta fall inom vårdmiljön. Polit och Beck (2016, s. 47) styrker 

ovanstående då de beskriver att syftet med kvalitativa studier ämnar att utforska kontexten i 

människor upplevelser. Vidare beskriver Olsson och Sörensen (2011, s. 106) att syftet med 

kvalitativ metod handlar om att kategorisera data, för att på bästa möjliga sätt beskriva ett 

fenomen relaterat till en människas livsvärld. Däremot anses kvantitativa artiklar visa på en 

stärkt trovärdighet då datan omfattar en större mängd deltagare. Ett större urval kan påvisa 

signifikanta förändringar och upplevelser hos en större folkmängd, än vad som kan tydas i 

en kvalitativ studie med ett fåtal deltagare. Därför skulle det även kunna finnas en risk med 

att resultatet till stor del grundar sig på artiklar av kvalitativ metod, och att detta kan 

upplevas som en svaghet i litteraturöversikten. 

 

Sökningarna genomfördes med hjälp av Cinahl headings och MeSH-termer. Det visade sig 

att inte enbart dessa funktioner lämpade sig då det exempelvis finns flera benämningar av 

introduktionsprogram, som graduate internship program, local residency program och transitional 

support program. Därför kompletterades sökningarna med hjälp av fritextsökningar för att 

inte gå miste om relevanta studier. Det blev svårare att hitta artiklar med fokus på 

introduktionsprogram då det inte finns något vedertaget begrepp världen över. Sökningarna 

var begränsade till 10 år för att få ett resultat som speglar upplevelsen i nutid, detta ansågs 

som lämpligt då ämnet är ett så pass nytt fenomen. Under sökprocessen återfanns till större 

utsträckning studier som genomförts i Australien och på Nya Zeeland. Uppfattningen är att 

introduktionsprogram under en längre tid har förekommit i dessa länder. Det hade varit 

önskvärt att finna mer forskning från de nordiska länderna för att lättare applicera på den 

typ av sjukvård som bedrivs i Sverige.  

 

Under förarbetet till denna litteraturöversikt, skapades en uppfattning om hur olika 

landsting och regioner implementerat introduktionsprogram inom verksamheten. Mycket 

information fanns att tillgå genom respektives webbsidor. Dock fanns ingen vetenskaplig 

sammanställning att tillgå om introduktionsprogrammen i Sverige. Därför ansågs det som 

relevant att referera till Västra götalandsregionens webbsida då informationen ansågs vara 

betydelsefull till litteraturöversiktens bakgrund. 
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Det har under litteraturöversiktens gång varit fördelaktigt att vara två författare, dels då det 

engelska vetenskapliga språket kan upplevas mångtydigt, men också för att lättare kunna 

lägga vår förförståelse åt sidan och inte låta det påverka resultatet. Stundtals har författarna 

till denna litteraturöversikt haft olika uppfattningar kring artiklarnas innebörd. Därför anses 

det sammanställda resultatet kunna spegla en rättvis bild av verkligheten då de utvalda 

studiernas innebörd har diskuterats fram gemensamt för att med säkerhet förstå hela 

kontexten.  

 

Huvudfynden från artiklarnas resultat analyserades med hjälp av en översiktskarta samt 

färgmarkörer. Artiklarnas huvudfynd sammanställdes med hjälp av översiktskartan där det 

på ett objektivt sätt framgick vilka studier som presenterade ett likartat resultat. Detta var en 

metod som förenklade processen och gav en klarare bild av återkommande alternativt 

säregna resultat. Polit och Beck (2016, s. 98) beskriver att kodning inte nödvändigtvis 

behöver genomföras i en litteraturöversikt, men att kodning kan vara ett användbart 

verktyg. Det underlättar för att urskilja likheter eller olikheter från studiernas resultat, samt 

att reducera resultatet och skapa mindre hanterbara delar. Syftet är också att organisera 

information på ett sätt som underlättar dels utvinnandet av data, men också analysmetoden.  

 

De studier som valdes ut genom sökningar i databasen granskades med hjälp av Fribergs 

(2017, s. 187-188) bedömningsmallar för kvalitativa och kvantitativa artiklar. Underlaget gav 

en översikt kring artiklarnas kvalitet, dock fanns det en uppfattning kring det att 

bedömningsmallen inte helt berörde artiklarna på djupet. Valet av en annan 

granskningsmall skulle kunna påverka selektionen av utvalda studier, då det är upp till 

läsaren att objektivt tolka granskningsmallens frågor.   

 

Det har varit en utmaning under arbetet i denna litteraturöversikt att särskilja relevant 

resultat som kan kopplas till syftet. Gränsen mellan deltagarnas upplevelse av att vara ny 

inom sjuksköterskeprofessionen och erfarenheter av ett introduktionsprogram, har inte alltid 

varit lätt att särskilja. Då dessa upplevelser skulle kunna vara i korrelation till varandra kan 

de vara svåra att undvika. Ytterligare en försvårande faktor, ansåg vara de studier som 
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använt sig av ostrukturerade intervjuer. Det skapade en möjlighet för informanten att berätta 

om olika känslor som var relaterade till att både vara nyutexaminerad och deltagandet i ett 

introduktionsprogram. Denna metod skulle kunna påverka resultatet på så vis att det inte 

enbart rör sig om erfarenheter av ett introduktionsprogram.  

 

Resultatdiskussion  

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa introduktionsprogrammens betydelse för 

nyutexaminerade sjuksköterskor under första året som yrkesverksam. Samtliga studiers 

resultat pekar på att introduktionsprogram underlättar transitionen från att vara studerande 

till yrkesverksam sjuksköterska. Huvudfynden i denna litteraturöversikt visade sig vara 

betydelsen av ett handledarskap, arbetsmiljöns påverkan på transitionen samt 

introduktionsprogrammets innehåll och utformning.  

 

Resultatet i litteraturöversikten visade att handledarskapet var en viktig faktor i 

sjuksköterskans utveckling. Ett tillfredsställande handledarskap ökade sjuksköterskans 

självförtroende, ansvarstagande och deras kliniska kunskaper. Ett gott handledarskap bidrog 

även till ökad kommunikation- och ledarskapsförmåga. Handledaren fanns enligt resultatet 

där som en stöttepelare eller förebild och var en viktig del av sjuksköterskans transition in i 

professionen. Det goda handledarskapet ansågs vara kärnan till deras 

utvecklingsmöjligheter. Samstämmigt resultat återfinns även i Thomas, Bertram och Allens 

(2012) studie som beskriver att handledaren har en avgörande roll för en lyckad transition in 

i yrkesrollen. Litteraturöversiktens resultat visar att deltagarna ansåg att handledarna bör bli 

försedda med ett mentorskapsprogram då vissa utav dem kände sig för oerfarna själva för 

att kunna handleda en nyutexaminerad. Detta resulterar i en uppfattning, att om en oerfaren 

sjuksköterska inte är trygg i sin egen roll och saknar tillräckligt med kompetens, så kan den 

inte heller utföra ett givande handledarskap. Benner (1984/1993, s. 40) försvarar detta då hon 

beskriver att handledaren själv bör befinna sig på den kompetenta nivån för att bedöma och 

vägleda den nyutexaminerade sjuksköterskan.  

 

Pennbrant, Skyvell Nilsson, Öhlén och Rudman (2013) beskriver att ledningen på 

avdelningen har ett stort inflytande på utvecklingen av sjuksköterskans kliniska kompetens 

och har en stor betydelse för den professionella utvecklingen. Litteraturöversiktens resultat 
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visade att ledningen på en vårdavdelning inte hade möjlighet att förse den nyutexaminerade 

med handledare på grund av bristande kompetens i den befintliga personalstyrkan. Därför 

skulle det kunna anses att detta ansvar bör ligga hos ledningen, och att deras skyldighet är 

att förse nyutexaminerade med tillräcklig handledning och stöttning genom transitionen. 

Finnström (2014, s. 78) styrker detta påstående då hon beskriver att en stor del av ansvaret 

kring att säkra rätt kompetens för att bedriva en hälsofrämjande omvårdnad, ligger hos 

arbetsgivaren.  

 

Utifrån litteraturöversiktens resultat skapas en uppfattning att arbetsmiljön under en 

introduktion är avgörande för hur den kommande tiden inom yrket kommer upplevas och 

att den nyutexaminerade sjuksköterskan troligen kommer uppleva känslor som rädsla och 

osäkerhet. Litteraturöversiktens resultat visar att omgivningens stöd är extra viktigt i detta 

skede. Genom stöttning inom introduktionsprogrammet, ökade sjuksköterskors 

självförtroende och självkänsla. Effekten av stöttning bidrog i sin tur till en ökad förmåga att 

arbeta självständigt. Porteous och Machin (2018) stödjer denna uppfattning genom att 

beskriva hur deltagarna i deras studie uttryckte vikten av goda arbetskollegor för att skapa 

självförtroende och förmåga att hantera transitionen. Det kunde även utläsas från 

litteraturöversiktens resultat, att en icke stödjande arbetsgrupp och negativa attityder bidrog 

till att den nyutexaminerade sjuksköterskan tog ett steg tillbaka. Genom att ta ett steg 

tillbaka, kan transitionen troligtvis försvåras och stadierna från novis till expert fördröjs. 

 

Återkommande resultat visade att negativa attityder hos kollegor påverkade den 

nyutexaminerade och bidrog till en känsla av utanförskap. Trots att många deltagare 

upplevde introduktionsprogram som något givande och positivt, fick deltagarna erfara 

negativa möten med övrig personal. Erfaren personal ansåg att nyutexaminerade hade 

bristande kunskap vad gäller hantering av medicinskteknisk utrustning, läkemedel, 

omvårdnadsåtgärder samt bristande förmåga att strukturera och planera sitt dagliga arbete. 

Utifrån litteraturöversiktens resultat har det skapats en uppfattning gällande att erfaren 

personal måste förstå och acceptera att novisen genomgår ett introduktionsprogram med 

syfte att öka denna typ av kunskap. Introduktionsprogram är en utökad introduktion, som 

utformats för att underlätta sjuksköterskans integrering till yrkesrollen som indirekt 
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påverkar alla parter inom sjukvården. Detta styrker Pennbrant et al. (2013) genom att 

beskriva vikten vid att få vara ny på arbetsplatsen. Benner (1984/1993, s. 37- 38) menar också 

att den nyutexaminerade inte har möjlighet i det novisa stadiet att översätta teori till verkliga 

situationer. Den teoretiska kunskapen är inte tillräckligt applicerbar utan erfarenhet krävs 

för att utveckla den praktiska kunskapen. Hon beskriver också att novisens regelstyrda 

beteende begränsar sjuksköterskan och gör det svårt för novisen att prioritera sin tid.  

 

I resultatet framkom det att nyutexaminerade sjuksköterskor placerade sig på en lägre nivå 

jämfört med erfarna kollegor eller andra yrkeskategorier. I litteraturöversiktens resultat 

framkom det att hierarkiska inslag är en del av sjukvården. Det skulle kunna vara en 

bidragande orsak till att sjuksköterskor känner sig underordnade exempelvis läkare eller 

erfarna sjuksköterskor, samt att den nyutexaminerade sjuksköterskans tankar och idéer 

ibland ignoreras. Benner (1984/1993, s. 169) styrker ovanstående argument genom att påtala 

att formella hierarkier inte får stå i vägen för beslut vad gäller livsviktiga ställningstagande 

ur ett patientperspektiv. Genom detta styrks uppfattningen att ett väl utformat 

introduktionsprogram skulle kunna påverka den framtida vården och bidra till ett mer öppet 

klimat, utan över- och underordningsförhållanden. Förlegade attityder och uråldriga normer 

bör anpassas till ett modernt arbetsklimat som bidrar till att den nyutexaminerades 

kompetens värdesätts. 

  

Ytterligare ett huvudfynd från resultatet var de positiva upplevelserna av att inom 

introduktionsprogrammet rotera och variera mellan praktiska och teoretiska övningar. Teori 

och praktik fick ett logiskt sammanhang och de praktiska övningarna gav de 

nyutexaminerade sjuksköterskorna en bättre bedömningsförmåga av patienternas 

hälsotillstånd. Kunst, Mitchell och Johnstons (2017) resultat överensstämmer med 

ovanstående, då deras studie visar att praktiska simulationsövningar bidrar till ökade 

kliniska kunskaper för den nyutexaminerade.  

 

Resultatet visade att rotation ansågs som både positivt och negativt. Att rotera på 

avdelningen alternativt annan avdelning gav en bredare uppfattning och kunskap, men det 

upplevdes också som svårt att bli en del av personalgruppen och resulterade i en känsla av 

utanförskap. Kelly och Ahern (2008) motsätter sig den positiva aspekten av att rotera mellan 
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avdelningar eller områden. Detta då inga deltagare i deras studie fann rotation som något 

positivt utan snarare stressande och oroande för den nyanställda (ibid.).  

 

I denna litteraturöversikt, återgav samtliga artiklar positiva erfarenheter från deltagare av att 

genomgå ett introduktionsprogram. En utökad introduktion, kliniska övningar och möjlighet 

till reflektion tillsammans med andra nyutexaminerade, var en del av de faktorer som bidrog 

till den positiva upplevelsen. Denna positiva respons återfinns även i Thomas, Bertram och 

Allen (2012), där samtliga deltagare uttryckte positiva erfarenheter av ett 

introduktionsprogram. Dock förekom det även i det sammanställda resultatet att både 

nyutexaminerade och erfaren personal upplevde att introduktionsprogrammets avsikt inte 

alltid var att introducera novisen på arbetsplatsen, utan snarare som ett sätt att locka 

personal. På så sätt kunde ledningen täcka upp för den personalbrist som förekom på 

avdelningen. Introduktionsprogrammet bör inte fungera som en form av lockelse för att 

täcka upp för personalbrist och inte heller enbart riktas mot de nyanställda sjuksköterskorna, 

utan att betydelsen av programmet måste förankras hos hela personalgruppen på en 

arbetsplats för att skapa en god gemenskap.  

 

Denna litteraturöversikt kan öka möjligheten att utveckla och forma introduktionsprogram i 

Sverige. Genom en sammanställning av data, pekar resultatet på viktiga faktorer som bidrar 

till lärande och utveckling. Under litteraturöversiktens framväxt uppkom funderingar kring 

om introduktionsprogram från andra världsdelar går att applicera på den svenska 

sjukvården eller om kulturella skillnader kan påverka de sätt vi lär oss, eller lär ut inom 

yrkesrollen, och på så sätt variera beroende på var i världen NS befinner sig. Ett välutvecklat 

och allmänt vedertaget introduktionsprogram kan med tolkning av resultatet bidra till en 

bättre arbetsmiljö med reducerad stress och ett tryggare arbetsklimat. Detta skulle kunna 

resultera i att färre sjuksköterskor väljer att gå i från professionen. Följden av en god 

arbetsmiljö kan då även bidra till en tryggare och mer engagerad personal som har förmågan 

att arbeta mer patientsäkert.  

 

Uppfattningen utifrån litteraturöversiktens resultat är att introduktionsprogram ses som 

något mycket positivt från personal på golvet, såväl som ledare inom organisationen. Till 
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följd av detta uppstår frågan varför inte gemensamma riktlinjer inom Sverige tagits fram för 

att säkra en hög och jämlik kvalitet på introduktionsprogrammen. Ett introduktionsprogram 

med syfte att introducera en nyutexaminerad in i yrket, kan vara applicerbart inom andra 

praktiska yrken där en akademisk utbildning krävs. Oavsett var individen börjar arbeta, kan 

handledarskap och stöttning vara viktiga faktorer som bidrar till att den nyutexaminerade 

kommer kunna använda sin teoretiska kunskap inom praktiken.  

Slutsats 

Denna litteraturöversikt belyser i sitt resultat de komponenter den nyutexaminerade 

sjuksköterskan upplever som betydelsefulla. En förhoppning med litteraturöversiktens 

resultat är att det ska bidra till en ökad kunskap om introduktionsprogrammens framtida 

utformning och dess inverkan på transitionen från novis till expert. Benner (1984/1993, s. 40) 

beskriver novisens väg till expert där vikten av handledning och stöd för den nyanställda 

har visat sig bidra till en positiv start in i professionen. Resultatet i denna litteraturöversikt 

styrker ovanstående då det visats att en utökad introduktion, ett gott handledarskap och en 

stöttande miljö är viktiga faktorer för att underlätta transitionen. Ett introduktionsprogram 

har visat sig även bidra till ökade kliniska kunskaper, ökat självförtroende och självkänsla 

vilket resulterar i förbättrad patientsäkerhet och omvårdnad. Då resultatet visade att 

introduktionsprogram bidrog till en lindrigare transition, så är det en förhoppning att alla 

nya inom sjuksköterskeyrket ska under samma förutsättningar erbjudas ett vedertaget 

program med syfte att öka den kliniska kompetensen.  

 

Mer evidensbaserad forskning kring området krävs för att i framtiden utveckla de bästa 

möjliga introduktionsprogrammen i relation till den vård som bedrivs i Sverige. Intresset för 

att denna forskningsfråga ska bedrivas bör inte enbart ligga hos sjuksköterskorna. Resultatet 

av en god introduktion skulle kunna gynna hela organisationen då fler väljer att stanna kvar 

på sin arbetsplats och upplever en ökad trygghet i rollen som nyutexaminerad sjuksköterska. 

Ökade resurser avsatta för forskning krävs för möjligheten till utveckling inom 

sjuksköterskeprofessionen, där introduktionsprogram är en viktig del.  
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Bilaga 1 

Söktabell 

Databas, datum & 
begränsningar 

Sökord Urval 1 Urval 2 Urval 3 
 

Urval 4 

PubMed 

19/10-18, 10 år, engelska 

("Nurse's Role"[Mesh]) AND 

"novice*" "program*" 

18 

  

  

4 2  

  

1 

Henderson (2015) 

Cinahl 

4/9-18, 10 år, engelska, 

peer reviewed 

(MH "New Graduate Nurses") AND 

experience AND introduction 

program 

7 

  

3 2 
 

2 

Patterson (2010) &  

Bisholt (2012) 

Cinahl 

4/10-18, 10 år, engelska, 

peer reviewed 

(MH "Preceptorship") AND (MH 

"New Graduate Nurses") AND 

transitional programs AND 

experience 

18 

  

12 8 
 

4 

Evans (2008) Thomas (2018) Spiva 

(2013) & Glynn (2013) 

Cinahl 

4/9-18, 10 år, engelska, 

peer reviewed 

 

(MH "Transitional Programs") AND 

graduate nurse AND first year 

  

26 

  

12 5 
 

3 

Doughty (2018) Tuckett (2017) 

Kowalski (2010) 

Cinahl 

5/9-18, 10 år, engelska, 

peer reviewed 

(MH "New Graduate Nurses")  AND 

Graduate year AND transition AND 

programme AND development 

33 

  

  

17 6  

  

2 

McKenna (2008) & McKillop (2016) 

Cinahl 

12/9-18, 10 år, engelska, 

peer reviewed 

  

(MH "Program Development") (First 

year*) AND benefits or advantages 

AND graduate nurse 

50 

  

20 3 
 

1 

Ankers (2017) 

Urval 1: Antal träffar, Urval 2: Antal lästa abstrakt, Urval 3: Antal lästa artiklar, Urval 4: Antal utvalda och granskade artiklar. 
 



 
 

Bilaga 2 

Fribergs (2017 s. 187-188) Kvalitetsgranskningsmall för kvalitativa och kvantitativa studier 
Frågor vid granskning av kvalitativa studier. 

 Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 

avgränsat? 

 Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade?  

 Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så 

fall beskriven? 

 Vad är syftet? Är det klart formulerat?  

 Hur är metoden beskriven?  

 Hur är undersökningspersonerna beskriva?  

 Hur har data analyserats?  

 Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop?  

 Vad visar resultatet? 

 Hur har författarna tolkat studiens resultat?  

 Vilka argument förs fram?  

 Förs det några etiska resonemang?  

 Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall?  

 Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, till exempel vårdvetenskapliga 

antaganden?  

 
Frågor vid granskning av kvantitativa studier. 

 Finns ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat?  

 Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? ‘ 

 Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så 

fall beskriven?  

 Vad är syftet? Är det klart formulerat?  

 Hur är metoden beskriven?  

 Hur har urvalet gjorts (t.ex. antal personer, ålder, inklusions respektive 

exklusionskriterier)? 

 Hur har data analyserats? Vilka statistiska metoder användes? Var dessa adekvata?  

 Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? I så fall hur?  

 Vad visar resultatet?  

 Vilka argument förs fram?  

 Finns det några etiska resonemang?  

 Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall, till exempel vad 

gäller generaliserbarhet?  

 Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, till exempel 

omvårdnadsvetenskapliga antaganden?  

 



 
 

Bilaga 3 

Översiktstabell 
 

Författare 

Årtal 

Land 

Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Datainsamling & 

Analys 

Resultat Kvalitet 

Ankers et al. 

(2017) 

Australien 

Utforska erfarenheten 

hos nyutexaminerade 

sjuksköterskor som 

genomgår ett 

introduktionsprogram, 

vad de ser som 

fördelaktigt och vilka 

hinder de stöter på 

samt att vidare 

undersöka fenomenet 

transition. 

Fenomenologisk 

hermeneutik. 

7(0) Semistrukturerade 

intervjuer. Tematisk 

analys med kodning 

och framtagna 

teman.  

Olika uppfattning om hur 

kliniskt förberedda 

nyutexaminerade är. 

Transitionen kunde leda 

till negativa känslor. Dock 

var stödet från kollegor en 

positiv del av 

introduktionsprogrammet.  

Medel 

 

Bisholt. 

(2012) 

Sverige 

 

Beskriva och analysera 

hur nyexaminerade 

sjuksköterskor 

anpassas in i 

yrkesrollen. 

Erfarenheter av ett 

introduktionsprogram. 

Etnografisk 

design. 

18(2) Observationer, 

intervjuer och 

fältnoteringar.  

Etnografisk analys.  

Analys skedde 

kontinuerligt. 

Teman och koder.  

Noviserna blev ifrågasatta 

kring deras kompetens, 

samt att de själva starkt 

ifrågasätter deras 

kunskap. Förväntningar 

på dem själva resulterade i 

en känsla av utanförskap. 

Medelhög 

Doughty et al.  

(2018) 

Nya Zeeland 

Utforska erfarenhet 

och förväntningar hos 

nyutexaminerade ssk 

som genomgått ett 

introduktionsprogram. 

Kvalitativ design 

Exploratorisk 

design. 

16 (0) Fokusgrupper och 

individuella 

semistrukturella 

intervjuer med 

öppna frågor. 

Beskriver värdet av intro-

program. Stöttning, ökad 

klinisk kunskap. 

Medel 



 
 

 

 

Generell induktiv 

metod. 

Evans et al. 

(2008) 

Australien 

Fastställa styrkor och 

svagheter i ett 

introduktionsprogram 

för nyutexaminerade 

sjuksköterskor.  

 

Kvalitativ 

deskriptiv 

design. 

 

 

 

22(0) Semistrukturerade 

intervjuer.  

Transkribering, 

teman och 

kategorier. 

Icke stödjande bemötande 

av kollegor, 

sjuksköterskorna blev 

dåligt bemötta av 

ledningen. 

Introduktionsprogrammet 

ansågs tillgodose 

otillräckliga kunskaper.  

Medelhög 

Glynn & Silva. 

(2013) 

USA 

Utforska 

nyutexaminerade 

sjuksköterskors 

erfarenhet av ett 

strukturerat 

introduktionsprogram 

inriktat mot 

akutsjukvård.  

Kvalitativ 

Beskrivande 

studie 

Innehållsanalys. 

8(1) Strukturerade 

intervjuer med 

öppna frågor.  

Innehållsanalys. 

Tre huvudteman. 

Kunskapsberikande, 

kompetens, transition.  

Hög  

Henderson et al. 

(2015) 

Australien 

Studien undersökte 

novisens uppfattning 

av ett strukturerat 

kliniskt 

introduktionsprogram.  

Mixad kvalitativ 

och kvantitativ 

metod.  

10 (fokus)  

78 

(frågeformulär) 

 

Fokusgrupp med 

samt frågeformulär. 

Statistisk analys och 

transkribering av 

fokusgrupperna.  

Deltagarna belyste viktiga 

delar som studiedagar, 

handledarskap och 

stöttande miljö för att 

förenkla transitionen.  

Medel 

Kowalski et al. 

(2010) 

USA 

 

Nyutexaminerade 

sjuksköterskors 

erfarenhet av ett 

introduktionsprogram 

varande ett år på två 

sjukhus i Las Vegas. 

Kvantitativ 

metod. 

55(1) Fyra olika 

frågeformulär 
Analysprotokoll för 

respektive 

frågeformulär.  
Statistisk analys. 

Programmet gav ökad 

kunskap kring 

kommunikation och 

ledarskap. Programmet 

ledde till att fler valde att 

stanna på arbetsplatsen. 

Medelhög 



 
 

McKenna &  

Newton.  

(2008) 

Australien 

 

Utforska hur 

sjuksköterskor 

utvecklar sin kunskap 

och skicklighet under 

första 18 månaderna 

som yrkesverksam, 

faktorer som 

främjar/hämmar deras 

utveckling. 

Kvalitativ, 

fenomenologisk 

design. 

25(9st) Fokusgrupper 

Analys genom 

Colaizzi´s ramverk 

(1978).  

Koder och teman.  

Tre huvudteman, känsla 

av gemenskap, kunskap 

och att kunna gå vidare.  

Medelhög  

McKillop et al. 

(2016) 

Nya Zeeland 

 

Att undersöka 

introduktionsprogram 

som syftar på att 

tillgodose tidigare utb. 

Socialisering och 

stödbehov hos 

nyutexaminerade ssk 

under deras första år 

inom yrket. 

 

Mixad metod, 

deskriptiv 

kohortstudie. 

 

 

 

248 (online) 

24 (fokus) 

 

Onlineundersökning 

& fokusgrupper. 

Onlineenkäten 

analyserades och ett 

medelvärde togs 

fram. Medelvärdet 

mellan handledare 

och studenter 

jämfördes med ett t-

test.  

Fokusgruppdatan 

analyserades genom 

generell induktiv 

metod.  

Nyexaminerade 

sjuksköterskor och deras 

handledare ansåg att 

introduktionsprogrammet 

gav en förbättrad 

kunskap, färdigheter i 

patientbedömning, kritiskt 

tänkande, förbättrad 

patientvård samt den 

yrkesmässiga 

kommunikationen 

förbättrades. 

Medelhög 

 

Patterson et al. 

(2009) 

USA 

 

Få förståelse för hur 

nyutexaminerade ssk 

uppfattar ett 

introduktionsprogram 

under deras första 

anställning inom 

akutsjukvård. Början 

och slutet av ett sex 

Deskriptiv 

studie. Mixad 

kvalitativ och 

kvantitativ 

metod. 

18(0) Kvalitativ och 

kvantitativ metod, 

bestående av 

semistrukturerade 

intervjuer och en 

undersökning. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Ssk såg programmet som 

en möjlighet att utvecklas 

och skapa bättre 

förutsättningar för sin 

karriär. Ingen ångrade 

deltagande i programmet. 

Kvantitativt resultat 

visade på stress r/t 

introduktionsprogram.   

Hög 

 



 
 

månaders långt 

program. 

 

Innehållsanalys och 

jämförelse av första 

och andra intervjun. 

(cross-case).  

Spiva et al.  

(2013) 

USA 

Beskriva 

erfarenheterna hos 

nyutexaminerade 

sjuksköterskor som 

har genomgått ett 

introduktionsprogram. 

Samt hur detta 

program kan 

förbättras.  

Kvalitativ design 

Grounded 

Theory. 

21 (saturation) Ostrukturerade 

intervjuer med 

öppna frågor.  

Fortlöpande analys. 

 

Pos/Neg upplevelser av 

handledarskap, personlig 

utveckling och ökat 

självförtroende. Ssk tyckte 

att intro-program kunde 

utvecklas.  

Medel 

Thomas et al.  

(2018) 

Australien 

Att utforska erfarenhet 

och uppfattningar hos 

nyutexaminerade samt 

registrerade 

sjuksköterskor genom 

ett transitionsprogram 

till primärvården.  

Kvalitativ del av 

en mixad metod 

i en longitudinell 

studie. 

Induktivt 

tillvägagångsätt. 

15(6st) Semistrukturerade 

intervjuer.  

Bearbetning av 

koder och teman 

genom 6-seg.  

Tre huvudteman, 

möjligheten till utbildning 

och utveckling (1) bra 

arbetsmiljö (2) möjlighet 

till karriärutveckling (3).  

Hög  

Tuckett et al. 

(2017) 

Australien 

 

Beskriva vad 

Nyutexaminerade 

tycker om 

introduktionsprogram 

i Australien och på 

Nya Zeeland. 

 

 

Kvalitativ Sub-

studie till en 

tidigare e-

cohortstudie.  

 

197(0) Onlineundersökning 
och tematisk analys. 

 

Sjuksköterskorna såg det 

som positivt att de hade 

genomfört 

introduktionsprogrammet.  
Positiva till att de kunde 

delta i programmet på 

flera avdelningar. Detta 

ledde till att flera stannade 

kvar på den avdelning där 

de genomfört 

programmet. 

Medel 

 



 
 

 


