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Abstrakt 

Bakgrund: Nyutexaminerade sjuksköterskor upplever mer stress på arbetet jämfört med 

erfarna kollegor och det kan innebära risker för patientsäkerheten. På grund av den rådande 

sjuksköterskebristen är det ett problem att nyutexaminerade funderar på att lämna 

professionen. Syftet: var att beskriva processen som påverkar den nyutexaminerade 

sjuksköterskans upplevelser av övergången från student till kompetent sjuksköterska. 

Metod: En litteraturöversikt skapades av femton artiklar sökta i databaserna CINAHL och 

PubMed. Artiklarna kvalitetsgranskades, analyserades och sammanställdes till ett resultat. 

Resultat: De nyutexaminerade sjuksköterskornas upplevelser sammanställdes till fyra 

teman, ny roll, arbetsmiljö, tuff uppgift samt behov av stöd. De upplevde höga förväntningar på 

sig själv i den nya rollen och förväntningarna från kollegor varierade. Den nya rollen innebar 

stort ansvar och självständighet. Uppmuntrande och engagerat stöd från handledare och 

kollegor var en förutsättning för en positiv rollövergång, dock förekom faktorer som 

påverkade övergången negativt. Tidsbrist och kommunikationshinder påverkade bilden av 

professionen. Diskussion: Tidsbrist och känslor av otillräcklighet tros ligga bakom tankar på 

utträde från professionen. Arbetsmiljöfaktorer måste förbättras. Upprepade 

verklighetschocker påverkar övergången negativt. En känsla av kontroll över rutiner tros 

vara viktigt för att kontrollera kaoset. Delegering och studentvägledning bör underlättas för 

de nyutexaminerade. Stöd från handledare var viktigt, likaså stöd till de som ska handleda. 

Slutsats: Gott stöd från handledare och kollegor samt tydliga rutiner var förutsättningar för 

en lyckad övergång. 

Nyckelord: litteraturöversikt, nyutexaminerad sjuksköterska, omvårdnad, rollövergång, 

upplevelser. 
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Bakgrund 

Sjuksköterskans ansvar 

För att utbilda sig till sjuksköterska i Sverige genomförs en treårig akademisk utbildning som 

leder till både en filosofie kandidatexamen och en yrkesexamen med omvårdnad som 

huvudämne. Akademiseringen av yrket har kritiserats angående sjuksköterskans praktiska 

och medicinska kunnande som har fått mindre utrymme till förmån för fokusering på 

kritiskt tänkande och handlande utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 

(Finnström, 2012, ss. 67-69). Enligt Patientsäkerhetslagen bär sjuksköterskan själv ansvar för 

att fullgöra sina uppgifter (SFS 2010:659). De fyra hörnstenarna i sjuksköterskans 

yrkesutförande är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt att lindra 

lidande. Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor ställs samma krav 

oavsett om sjuksköterskan är nyutexaminerad eller mångårigt erfaren. Sjuksköterskan ska ha 

förmåga att applicera omvårdnadskunskaper, medicinska färdigheter, arbeta habiliterande 

och rehabiliterande samt ha kunskap gällande samhälls- och beteendevetenskap. 

Sjuksköterskan ska självständigt ansvara för omvårdnadsprocessen (Socialstyrelsen, 2005). 

Arbetet för de nyutexaminerade sjuksköterskorna inleds för de flesta med en 

introduktionsperiod, vanligtvis genom att gå bredvid en annan sjuksköterska. 

Introduktionen varar vanligtvis mellan 1-14 veckor (Sveriges kommuner och landsting 

[SKL], 2010). Det finns inga bestämda krav men många arbetsgivare erbjuder en 

introduktionsperiod för de nyanställda (Spector et al., 2013, s. 235-242). Att gå med och lära 

av en handledare är en viktig kugge i lärandet och utvecklingen av novisen (Benner, Rooke 

& Grundberg, 1993, s. 40). Ett och ett halvt år efter avslutad utbildning svarar 39 % av de 

nyutexaminerade i en studie att de idag inte skulle, eller är tveksamma till, att göra samma 

val att utbilda sig till sjuksköterska. Det som upplevts som negativt är arbetsvillkoren och 

lönen, det höga arbetstempot och att stressen är svårare att hantera än förväntat. Det upplevs 

även finnas ett glapp mellan utbildning och verksamhet som den nyutexaminerade 

sjuksköterskan kommer till och 24 % tycker inte att utbildningen gett en överensstämmande 

bild av verkligheten. En vanligt förekommande arbetsuppgift var att handleda studenter, 

något som varken sjuksköterskorna själva eller cheferna på avdelningarna tycker att de 

nyutexaminerade är tillräckligt rustade att utföra (SKL, 2010). I en studie från 2002-2008 med 
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tre grupper sjuksköterskor i Sverige visar det sig att 10 % av de från avgångsåren 2002 och 

2004, samt närmare 20 % av de som studerat färdigt 2006 ville lämna professionen efter ett år 

inom yrket (Rudman, Omne-Pontén, Wallin & Gustavsson, 2010). Nyutexaminerade stannar 

i större mån kvar på den nya arbetsplatsen samt utför ett bättre och säkrare arbete med färre 

patientnära misstag om de i övergången från student till självständigt arbetande 

sjuksköterska får gå en introduktionsperiod (Spector, Ulrich & Barnsteiner, 2013, ss. 235-242). 

Definition av begrepp 

Begreppet kompetent sjuksköterska hämtas från Benner et al., (1993, ss. 32, 40-42) där det 

utgör en nivå i förvärvandet av färdighet i Dreyfusmodellen. Dreyfus och Dreyfus 

utvecklade den situationsinriktade modellen för studier på schackspelare och piloters 

förvärvande av färdigheter och modellen har senare använts för studier på praktiskt 

omvårdnadsarbete. Den teoretiska bakgrunden för denna litteraturöversikt baserades på 

modellen kallad “från novis till expert” och bygger på Dreyfusmodellen. Den användes och 

tillämpades för att diskutera och förklara resultatet. Nivån av färdighet i yrket kännetecknas 

av medvetenhet och förmåga till adekvat planering av handlande i olika situationer. Den 

kompetente sjuksköterskan visar en ökad effektivitet i arbetet jämfört med nybörjaren. 

Begreppet nyutexaminerad sjuksköterska benämns sjuksköterska som har avslutat studier på 

högskola eller universitet och ej ännu anskaffat sig sådana erfarenheter att denne bedöms 

som kompetent. 

Erfarenhetsnivåer 

Utifrån Dreyfusmodellen med en elevs förväntade utveckling ses sjuksköterskan genomgå 

fem olika stadier vad gäller deras praktiska färdigheter: Novis, Avancerad nybörjare, 

Kompetent, Skicklig och Expert. Novisen befinner sig i en situation som denne inte har 

tidigare erfarenheter av och förlitar sig på mätbara värden, beter sig väldigt styrd utifrån 

tydliga regler och riktlinjer. Handlandet blir begränsat och inte alltid utifrån relevans till 

rådande situation. Det tar omkring två till tre år för sjuksköterskan att nå upp till stadium tre 

och benämnas som kompetent då sjuksköterskan kan planera och reflektera över sitt eget 

handlande, arbeta mer effektivt och organiserat samt hantera oförutsedda händelser 

tillfredställande (Benner et al., 1993, ss. 32-42). 
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Klinisk betydelse 

Nyutexaminerade sjuksköterskor kan innebära en risk för patientsäkerheten. Jämfört med 

den erfarne sjuksköterskan upplever den nyutexaminerade en betydligt högre stress på 

jobbet kopplat till höga krav och förväntningar, och denna stress går att relatera till flera 

patientnära misstag. Rapportering visar att 75 % av de nyutexaminerade sjuksköterskorna 

begått minst ett misstag på den nya arbetsplatsen (Ebright, Urden, Patterson & Chalko, 2004; 

Elfering, Semmer & Grebner, 2006). För att utöva god och patientsäker vård förutsätts att det 

finns goda kunskaper och färdigheter, värderingsförmåga och ett adekvat förhållningssätt 

som främjar detta. Som sjuksköterska och/eller student krävs ständig reflektion över 

handlingar och bemötande av patienter för att hela tiden utveckla och höja 

omvårdnadskompetensen (Finnström, 2012, s. 61). Uteblivet stöd för den nyutexaminerade 

sjuksköterskan kan leda till utebliven omvårdnad och påverkar patientsäkerheten negativt 

(Spector et al., 2013, s. 238). 

Problemformulering 

Det intressanta är inte huruvida kunskaperna hos de nyutexaminerade sjuksköterskorna är 

tillräckliga eller otillräckliga, eller vad som kan göras åt arbetsförhållandena. Utifrån den i 

bakgrunden formulerade problematiken som en nyutexaminerad sjuksköterska kan stöta på 

ville jag undersöka hur de nyutexaminerade sjuksköterskornas skildrade sina upplevelser 

inom yrket när de började arbeta. Populationsgruppen nyutexaminerade sjuksköterskor 

intresserade mig som sjuksköterskestudent och jag ville skapa en litteraturöversikt som till 

viss grad sammanfattade de nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser inom den nya 

professionen.  

Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva upplevelser som påverkar den 

nyutexaminerade sjuksköterskan i processen från student till kompetent sjuksköterska. 
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Metod 

Design 

För att skapa en aktuell översikt över nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser i det nya 

yrket har huvudsakligen kvalitativa vetenskapliga artiklar sammanställts till en 

litteraturöversikt, med stöd av artiklar av kvantitativ eller mixad metod. 

Litteraturöversiktens centrala uppgift är att kritiskt granska befintlig forskning inom ämnet 

och sammanställa litteraturen, den ska ge en objektiv och organiserad överblick (Polit & 

Beck, 2012, s.120-121). En framväxande design låter översikten besvaras utifrån verkligheten 

och med synpunkter som i utgångsläget inte var kända (Lincoln & Guba, 1985). 

Databassökning 

Orginalartiklar har sökts i databaserna CINAHL och PubMed. Respektive databas 

sökhjälpmedel Headings och MeSH-termer användes. Även fritextbegrepp användes för att 

hitta lämpliga artiklar till resultatet. Fritext blev nödvändigt att använda då exempelvis 

PubMed saknar MeSH-term för uttrycket nyutexaminerad sjuksköterska. 

Sökuttryck 

Sökuttryck som becoming a nurse, employment, experienc*, new graduate nurses, Nurse´s role, 

nursing, patient safety, Sweden och transition användes. Tabell 1 visar den valda sökstrategin 

och kombinationen av sökuttryck samt i vilken databas som varje sökning utfördes. 

Dessutom genomfördes tre manuella sökningar, se tabell 2; översikt av manuell sökning. 

Begränsningar som användes vid sökningarna var att artiklarna skulle finnas skrivna på 

engelska och i CINAHL användes begränsningen att artiklarna skulle vara granskade innan 

publicering.  

Tabell 1: Sökstrategi 

Databas Datum Sökuttryck Begräns-

ningar 

Utfall Urval Artikel 

PubMed 20141203 

 

“Nurse´s role” [Mesh] 

AND “new graduate 

nurses” AND experienc* 

English 16 14* 

12** 

-*** 

6**** 

3***** 

Glynn och Silva (2013). 

Kelly och Ahern (2009). 

Wangensteen, Johansson och 

Nordström (2008). 
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Databas Datum Sökuttryck Begräns-

ningar 

Utfall Urval Artikel 

PubMed 20141203 “Nurse´s role” [Mesh] 

AND “new graduate 

nurses” AND experienc* 

AND sweden 

English 0   

PubMed  20141203 “Nurse´s role” [Mesh] 

AND “new graduate” 

AND experienc* 

English 26 19* 

16** 

12*** 

3**** 

2***** 

Cubit och Lopez (2012). 

Lea och Cruickshank (2007). 

 

CINAHL 20141203 MH “new graduate 

nurses” AND  MH 

“nurses role” AND 

experienc* 

English 

language. 

Peer 

reviewed. 

0   

CINAHL 20141203 MH “new graduate 

nurses” AND experienc* 

English 

language. 

Peer 

reviewed. 

544 -  

CINAHL 20141203 MH “new graduate 

nurses” AND experienc* 

AND MH sweden 

English 

language. 

Peer 

reviewed. 

13 6* 

5** 

2*** 

0**** 

2***** 

Bisholt (2012). 

Lilja Andersson och Edberg 

(2010). 

CINAHL 20150129 MH “new graduate 

nurses” AND experienc* 

AND transition AND 

"patient safety" 

English 

language. 

Peer 

reviewed. 

4 4* 

1** 

0*** 

1**** 

0***** 

 

CINAHL  20150129 “The graduate nurse 

experience” 

English 

language. 

Peer 

reviewed. 

6 4* 

4** 

1*** 

2**** 

2***** 

Fink, Krugman, Casey och 

Goode (2008). 

Casey, Fink, Krugman och Propst 

(2004). 

 

PubMed 20150130 “New graduate nurses” 

AND nursing AND 

confidenc* NOT review 

English 26 17* 

10** 

0*** 

5**** 

3***** 

Pfaff, Baxter, Jack och Ploeg 

(2014). 

Beecroft, Santner, Lacy, 

Kunzman och Dorey (2006). 

McKenna, Smith, Poole och 

Coverdale (2003). 
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Databas Datum Sökuttryck Begräns-

ningar 

Utfall Urval Artikel 

CINAHL 20150216 “New graduate nurses” 

AND employment AND 

experienc* AND 

“becoming a nurse” 

English 

language. 

Peer 

reviewed. 

1 1* 

1** 

-*** 

1**** 

1***** 

Thrysoe, Hounsgaard, Bonderup 

Dohn och Wagner (2011). 

Förklaring till tabell 1. * Valda artiklar efter granskning av titel. ** Valda artiklar utifrån 

abstrakt. *** Antal dubbletter. **** Valda artiklar efter bedömning av vetenskaplighet av 

artikel med hjälp av granskningsmall (Carlsson & Eiman, 2003) *****Valda artiklar efter 

läsning av hela artikeln. 

Tabell 2. Översikt av manuell sökning 

Datum Manuell sökning. 

20150114 Manuell sökning på Lea och Cruickshank (2007) i Primo visa följande artikel av Lea och 

Cruickshank (2014) som inkluderades till resultatet. 

20150209 Manuell sökning i referenslista från artikel av Pfaff, Baxter, Jack och Ploeg (2014) gav 

artikel till resultatet av Dyess och Sherman (2009). 

20150224 Manuell sökning i Primo på titel: Expectations of becoming a nurse and experiences on 

being a nurse (Thrysoe, Hounsgaard, Bonderup Dohn & Wagner, 2011) ledde fram till en 

artikel av Mooney (2007). 

Tabellen visar de manuella sökningar som utfördes för att bredda antalet träffar av artiklar 

till resultatet. I universitetets bibliotekstjänst Primo genomfördes två sökningar. En sökning 

på en tidigare funnen artikels författare och utifrån resultatlistan inkluderades en artikel till 

denna översikts resultat, samt en sökning på en titel från en tidigare inkluderad artikel och i 

den resultatlistan valdes ytterligare en artikel till denna litteraturöversikt. I en artikel av Paff 

et al. (2014) återfanns en artikel som inkluderades till denna översikt. 

Inklusionskriterier och exklusionskriterier 

Artiklar av kvalitativ, kvantitativ och mixad design inkluderades. Inkluderade artiklar 

innehåller allmänsjuksköterskans upplevelser i sitt yrke. Kvalitativa artiklar, kvantitativa 

artiklar samt artiklar av mixad metod inkluderades. Artiklarna beskriver empiriska studier, 

är skrivna på engelska och samtliga är granskade av en etisk kommitté och/eller för ett etiskt 

resonemang. Artiklar bedömda till grad I och grad II av vetenskaplig kvalitet inkluderades i 

http://web.a.ebscohost.com.proxybib.miun.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6izSrCk63nn5Kx95uXxjL6orUm0pbBIr6ueS7iot1Kvrp5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVbCmt0yyp69Jt6ikhN%2fk5VXj5KR84LPhUOac8nnls79mpNfsVbCmr0mxrLROrqmkfu3o63nys%2bSN6uLyffbq&hid=4101
http://web.a.ebscohost.com.proxybib.miun.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6izSrCk63nn5Kx95uXxjL6orUm0pbBIr6ueS7iot1Kvrp5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVbCmt0yyp69Jt6ikhN%2fk5VXj5KR84LPhUOac8nnls79mpNfsVbCmr0mxrLROrqmkfu3o63nys%2bSN6uLyffbq&hid=4101
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denna litteraturöversikt. Artiklar som belyser specialistsjuksköterskors erfarenheter 

exkluderades. 

Urval och värdering 

Urvalet inleddes med en första gallring av artiklar genom en bedömning om sökträffarnas 

titel överensstämmer med syftet. Därefter när sökningen begränsats så att den blivit 

hanterlig skummades abstrakten till artiklarna igenom. Möjliga relevanta artiklar valdes ut. 

Sedan lästes artiklarna i sin helhet. De som bedömdes besvara litteraturöversiktens syfte 

samt överensstämde med litteraturöversiktens inklusions- och exklusionskriterier valdes ut, 

se bilaga 1. Kvalitetsanalys av de valda artiklarna genomfördes med hjälp av 

granskningsprotokoll för kvalitativa studier samt protokoll för granskning av kvantitativa 

studier. Granskningsmallar hämtades från Carlsson och Eiman (2003) och modifierades för 

att passa till denna översikts ämnesval, se bilaga 2 och 3. Bedömningsfrågan ”patienter med 

lungcancerdiagnos” ströks och totalpoängen räknades om. Artiklar med mixad metod 

bedömdes enligt mallarna för kvalitativ och kvantitativ studie och fick en procentuell 

snittbedömning utifrån dem. 

Bearbetning och analys 

1) Material till översikten inhämtades från två vedertagna databaser inom ämnet 

omvårdnad. 

2) Artiklarna lästes i flera steg, slutligen mer djupgående. Meningsenheter i artiklarna 

sorterades och urskildes.  

3) Meningsenheter kondenserades till kortfattade begrepp. 

4) Kondenserade begrepp sorterades utifrån likheter och skillnader till teman. Subteman 

skapades för att få en djupare förståelse av fenomenet. 

 

Artiklarna lästes utan djupare bedömning för att förstå innebörden i sin helhet. Sedan 

granskades artiklarna mer djupgående och urskilda meningsenheter färgkodades för att 

påvisa likheter och skillnader i de olika forskningsresultaten. De färgkodade 

meningsenheterna kondenserades och bildade då kortare mer hanterbara meningar som 

belyste kärnan i meningsenheten. Dessa sammanställdes sedan utifrån likheter till teman och 

subteman, se exempel i tabell 3. 
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Tabell 3. Beskrivning av exempel på analysförfarande 

Meningsenhet Meningsenhet översatt 

till svenska 

Kondensering  Subteman Tema 

“One participant 

described not feeling 

supported when she 

made a mistake as 

evidenced by the silence 

that followed” (Glynn & 

Silva, 2013, s.177). 

En deltagare beskrev 

att hon utav den 

efterföljande tystnaden 

inte kände sig stöttad 

(av kollegorna) när 

hon begick ett misstag. 

Tystnaden ett 

tecken på 

uteblivet stöd 

 

Kommunikation 

och samarbete 

 

Arbetsmiljö 

 

Tabellen visar ett exempel på bearbetning av en meningsenhet funnen i artikel av Glynn och 

Silva (2013). Efter översättning från engelska till svenska kondenserades meningsenheten till 

ett kortare begrepp. I jämförelse med övriga funna begrepp sorterades dessa till teman. I 

varje tema finns det flera subteman för att skapa en djupare förståelse av fenomenen. 

Etiska överväganden 

Inget material har förvrängts eller uteslutits för att det inte överensstämmer med önskat 

resultat och författarens förkunskaper inom ämnet tilläts inte påverka den eftersträvade 

objektiva hållningen till materialet. Vid urval av artiklarna övervägdes det om en artikel kan 

användas till resultatet i litteraturöversikten utifrån om forskarna i originalstudien fått 

godkännande från en etisk kommitté och/eller fört ett etiskt resonemang. Detta för att uppnå 

en tyngre värdering om informationen är trovärdig och sannolik genom bedömning av 

sakkunniga. 

Resultat 

Följande resultat baseras på 15 artiklar som sammanställdes till fyra teman och 16 subteman. 

Översiktens teman är; ny roll, arbetsmiljö, tuff uppgift samt behov av stöd. Inom dessa teman 

ryms följande subteman; förväntningar och kunskap, introduktion, ny på avdelningen, tidsbrist, 

kommunikation, tillhörighet och utanförskap samt horisontellt våld, kaos och verklighetschock, ansvar, 

kunna delegera, vägleda studenter, frågor, handledare, mentorskap, andra nyutexaminerade, samt 

självständighet.  
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Tabell 4. Översikt av teman och subteman. 

Tema Subtema 

Ny roll Förväntningar och kunskap 

Introduktion 

Ny på avdelningen 

Arbetsmiljö Tidsbrist 

Kommunikation och samarbete 

Tillhörighet och utanförskap 

Horisontellt våld 

Tuff uppgift Kaos och verklighetschock 

Ansvar 

Kunna delegera 

Vägleda studenter 

Behov av stöd Frågor 

Handledare 

Mentorskap 

Andra nyutexaminerade 

Självständighet 

Ny roll 

Vid anställningens start hade de nyutexaminerade sjuksköterskorna begränsad medvetenhet 

om vad yrket innebar (Kelly & Ahern, 2009). De egna förväntningarna var att de genom 

utbildningen skulle ha fått all kunskap och att de skulle kunna allting när de började (Lilja 

Andersson & Edberg, 2010; Casey, Fink, Krugman & Propst, 2004). Samtidigt var de osäkra 

på sin egen förmåga att lära sig nya färdigheter och var oroliga och rädda för att ta beslut om 

den individuella patientens vård. Mot slutet av det första året i yrket rapporterades att de 

börjar bli bekväma i sin nya roll (Casey et al., 2004) och att grunden som utbildningen gett 

dem var de verktyg de behövde och var tillräckliga för att kunna ta dem vidare och insamla 

nya kunskaper (Lilja Andersson & Edberg, 2010). De oroade sig för läkemedelshanteringen 

och kände att de inte lyckades sammanföra de teoretiska farmakologiska kunskaperna med 

det praktiska handlandet. Endast en liten del av dem hade under utbildningen genomfört en 

hel läkemedelsutdelning tillsammans med en erfaren sjuksköterska (Mooney, 2006). 

 Introduktion. Förväntningarna, ofta från chefer, läkare, patienter och anhöriga, 

uppskattades av de nyutexaminerade sjuksköterskorna som alldeles för höga (Casey et al., 

2004; Glynn & Silva, 2013; Mooney, 2006), samtidigt fanns motstridiga upplevelser där några 

av de nyutexaminerade sjuksköterskorna upplevde att förväntningarna på deras kunskap 
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från kollegor var för låga och att de undervärderas under introduktionsperioden (Casey et 

al., 2004; Thrysoe, Hounsgaard, Bonderup Dohn &Wagner, 2011). Det finns en risk för att 

den nyutexaminerade sjuksköterskan lämnar arbetsplatsen på grund av orimligt låga 

förväntningar och de söker sig till större utmaningar (Thrysoe et al., 2011). Förväntningarna 

på introduktionsprogram under inledningen av anställningen var att det skulle resultera i en 

lyckad rollövergång (Glynn & Silva, 2013). Olika förutsättningar på avdelningarna samt 

personliga förutsättningar har betydelse för hur lång en introduktionsperiod behöver vara, 

det visade sig dock vara av vikt att uttalad introduktionsperiod fullföljs och inte fokusera på 

introduktionsperiodens längd (Wangensteen, Johansson & Nordström, 2008). Det framkom 

vara av betydelse att de nyutexaminerade under introduktionsprogrammens gång 

tilldelades skriftligt stöd att använda vid situationer av horisontellt våld, aggressiva 

handlingar som hot och våld inom en arbetsplats (Dyess & Sherman, 2009). 

 Att komma som ny på avdelningen beskrivs ofta som en kaotisk tid 

(Wangensteen et al., 2008) och de nyutexaminerade kände sig professionellt isolerade (Dyess 

& Sherman, 2009). 

”It was a bad experience for me. The unit was so busy and no one stopped to notice anyone else. 

I felt so alone”(Dyess & Sherman, 2009, p. 407). 

För de nyutexaminerade sjuksköterskorna som i början av sin anställning roterade mellan 

fler avdelningar för att få möjlighet att se och bestämma sig för var de vill jobba, beskrev att 

de vid varje rotation återupplevde det initiala kaoset och de fick en ny verklighetschock. Alla 

deltagare uppfattade det stressfullt och oroligt (Kelly & Ahern, 2009). 

Arbetsmiljö 

Många nyutexaminerade sjuksköterskor beskrev arbetsmiljön med att vara underbemannad, 

att de blev överväldigad av antalet patienter som skulle vårdas i förhållande till antalet 

sjuksköterskor (Casey et al., 2004; Fink, Krugman, Casey & Goode, 2008). Tidsbristen 

skapade skuldkänslor hos de nyutexaminerade sjuksköterskorna. De hade inte förväntat sig 

att det skulle finnas så lite tid till att kommunicera med patienterna (Glynn & Silva, 2013; 

Kelly & Ahern, 2009; Mooney, 2006). De hade svårt att lämna jobbet i tid (Casey et al., 2004; 

Fink et al., 2008). Under de sex första månaderna av anställningen rapporterades det 

upplevda problem med skiftarbetet, att ställa om sig mellan dag- och nattarbete, brist på 

ledig tid och missnöje över lönen (Kelly & Ahern, 2009). De rapporterar att de varit i 
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situationer som krävde viktiga beslut snabbt och att de inte fick tid att tänka igenom besluten 

(Dyess & Sherman, 2009). 

“There is no time to stand still and use your brain” (Dyess & Sherman, 2009, p.408). 

En känsla av kontroll över arbetsplatsens rutiner stärkte självförtroendet hos 

sjuksköterskorna, men de beskrev problem att skapa sig en egen rutin för att få arbetet att 

flyta på smidigare, att det inte fanns tid för att tänka igenom och organisera arbetet så att de 

kunde tillhandahålla god omvårdnad (Casey et al., 2004; Wangensteen et al., 2008). 

 De nyutexaminerade rapporterade frekvent upplevelser av långt från väl 

fungerande kommunikation och samarbete med läkare och andra medlemmar i det 

multidisciplinära teamet (Casey et al., 2004; Dyess & Sherman, 2009; Fink et al., 2008). De 

kände sig också mycket osäkra på när de skulle kalla på en läkare och vilken läkare, samt 

problem med att tyda läkarnas ordinationer och signaturer. Upplevelser av brist på respekt 

från läkarna och motsvariga samt nyss nämnda problem hämmade de nyutexaminerade 

sjuksköterskorna i deras försök att kommunicera patientens behov (Casey et al., 2004). 

”I am really scared to talk to the doctors” (Lea & Cruickshank, 2014,p. 7). 

De nyutexaminerade upplevde att de kastades in i och fick lov att hantera mindre lyckade 

samarbeten. Många önskade att de under utbildningen hade förberetts mer på samarbetet 

mellan professionerna och kunskap om de olika yrkesrollerna upplevdes öka 

självförtroendet till samarbete (Pfaff, Baxter, Jack & Ploeg, 2014). Oförskämt bemötande 

personal emellan uppfattades ofta förstorat av de nyutexaminerade och de trodde ofta att det 

var de själva som gjort något fel. En rå ton förhöjdes i öronen på dem som saknade det 

professionella självförtroendet. Simuleringsövningar som gav de nyutexaminerade tillfälle 

att öva kollegial och professionell kommunikation och visade sig vara väldigt hjälpfullt för 

utvecklingen av konflikthantering på arbetsplatsen (Dyess & Sherman, 2009). 

 De nyutexaminerade sjuksköterskorna önskade att de redan från början hade 

fått en tydligare känsla av tillhörighet, en känsla av att ta del i avdelningens kultur (Fink et 

al., 2008). Många nyutexaminerade sjuksköterskor angav att de kände brist på respekt och 

acceptans från de erfarna sjuksköterskorna och ogillade att bli kallad “ den nyexade”(Casey 

et al., 2004), medan andra upplevde det omvända och uppskattade den välkomnande 

atmosfären på arbetsplatsen där det tydligt var tillåtet att vara ny och uppmanades till att 

ställa frågor (Glynn & Silva, 2013; Wangensteen et al., 2008). I och med att den 

nyutexaminerade sjuksköterskan blev mer självständig och säker i sitt handlande 
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förändrades även kollegornas syn på dem, de nyutexaminerade kände att de tillhörde 

personalgruppen mer (Thrysoe et al., 2011). 

 Under den inledande tiden på arbetsplatsen var det svårt för den nya 

sjuksköterskan att upptäcka de tysta vedertagna reglerna. Vad som var tillåtet och vad som 

inte var tillåtet blev de varse om först när de bröt mot dessa och därmed blev tillrättavisade 

och kritiserade av den övriga personalen (Bisholt, 2012). Några nyutexaminerade 

sjuksköterskor beskrev att de inte kände stöd från den övriga personalen tolkat på deras 

tystnad då de bevisligen begått ett misstag (Glynn & Silva, 2013; Kelly & Ahern, 2009). 

Verbal och icke-verbal kommunikation upplevdes av de nyutexaminerade användas för att 

förmedla den sociala kultur som rådde och förtydliga de nyutexaminerades utanförskap. 

Enligt de nyutexaminerade sjuksköterskorna fanns grupperingar bland personalen och de 

nya exkluderades tydligt från dessa (Kelly & Ahern, 2009). Personliga konflikter förekom och 

flera kände att detta försummade inlärningstillfällen (McKenna, Smith, Poole & Coverdale., 

2003). 

 I en studie berörande horisontellt våld, alltså beteenden på en arbetsplats som 

skadar en person psykiskt och/eller fysiskt, svarade 5 % av de nyutexaminerade 

sjuksköterskorna att de fick utstå verbala sexuella trakasserier, 4 % upplevde opassande 

kommentarer och gester gällande etiskt ursprung (Glynn & Silva, 2013; McKenna et al., 

2003). Vanligast förekommande oönskade incidenter var oförskämda och förnedrande 

kommentarer, i vissa fall var det den nyutexaminerade sjuksköterskans handledare som stod 

för dessa kommentarer (Kelly & Ahern, 2009; McKenna et al., 2003). Horisontellt våld ansågs 

av några nyutexaminerade att det påverkade patientsäkerheten och andra upplevde att det 

har desillusionerat deras bild av sjuksköterskeyrket (McKenna et al., 2003). 

Tuff uppgift 

Många beskrev första tiden med ordet kaos, men även osäkerhet med okända rutiner, 

okända patienter och kollegor var förekommande. För att hantera detta förlitade de 

nyutexaminerade sig på skriftliga instruktioner och manualer (Wangensteen et al., 2008). 

Känslor av att de blev lämnade med för krävande uppgifter och uteblivet stöd under den 

första tiden ledde enligt 66 % av dem till måttlig eller svår ångest (McKenna et al., 2003). De 

nyutexaminerade kände sig illa förberedda på att kliva ut i arbetslivet (Mooney, 2006) och att 
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de blev inkastade i yrket med funderingar på om de var kvalificerade nog att hantera detta 

(Thrysoe et al., 2011). De var rädda för att missa tecken på att patientens tillstånd 

försämrades och kände sig också osäkra på att bedöma om läkarnas ordinationer var 

korrekta (Fink et al., 2008). De nyutexaminerade sjuksköterskorna förväntade sig inte att 

rollövergången skulle vara en sådan chock (Lea & Cruickshank, 2014). 

 Under de första tre till fyra månaderna i yrket insåg de att de var oerfarna av 

att hantera full arbetsbelastning och ansvaret som följde med det (Lea & Cruickshank, 2014). 

Plötsligt var de helt ensamma med mycket ansvar och i övergången blev det ett abrupt 

uppvaknande (Thrysoe et al., 2011; Wangensteen et al., 2008).  

”No matter what you say about being responsible in your last year as a student – you are not. 

Because someone is right behind you all the time and stops you if you are about to do anything 

wrong”. (Wangensteen et al., 2008, p. 1881). 

Det ökade ansvaret, oro för patientsäkerheten och oförmåga att överföra teorin till praktiken 

skrämde de nyutexaminerade sjuksköterskorna (Mooney, 2006). Det gavs få möjligheter att 

under övervakning och med stöd från handledare hantera oväntade och komplexa uppgifter 

och patientsituationer, vanligtvis fick de stöd i och övade på rutinuppgifter (Bisholt, 2012). I 

en studie med nyutexaminerade sjuksköterskor i glesbygdsförhållanden upplevde de att 

trots att de var nya inte hade någon förmildrad arbetsbelastning jämfört med sina mer 

erfarna kollegor (Lea & Cruickshank, 2014).  

 Att lyckas skapa en översikt och att få bättre kännedom om patienterna och 

kollegorna samt skaffa sig förmåga att delegera uppgifter visade sig vara en nyckelroll i 

hanteringen av ledarskapet som ingår i yrkesrollen (Wangensteen et al., 2008). Men de 

nyutexaminerade yttrar en oro över deras förmåga att övervaka undersköterskans arbete 

(Dyess & Sherman, 2009; Kelly & Ahern, 2009) och delegera uppgifter (Casey et al., 2004). 

Det förekom situationer då den nyutexaminerade undvek att delegera en uppgift utan 

upplevde att det var lättare att utföra uppgiften själv. Likaså fanns situationer då personal 

tydligt ignorerade en förfrågan om assistans och den nyutexaminerade sjuksköterskan valde 

att inte konfrontera situationen, de var inte förberedda på att hantera sådana konflikter 

(Dyess & Sherman, 2009; Kelly & Ahern, 2009). Det upplevdes obekvämt att som 

nyutexaminerad delegera arbetsuppgifter till personal med mer erfarenhet och i många fall 

personal som var äldre (Lea & Cruickshank, 2014). Äldre nyutexaminerade sjuksköterskor 



14 
 

kände att deras tidigare arbetslivserfarenheter ökade förtroendet till samarbetet med övriga 

professioner (Pfaff et al., 2014). 

 Att vägleda en student i sitt arbete är vanligt förekommande, trots att det 

uppfattades som en svår uppgift för nya sjuksköterskor (Fink et al., 2008; Lea & Cruickshank, 

2014) och påverkade deras självförtroende. Att inte kunna svara på studentens frågor fick 

dem att ifrågasätta sin egen lämplighet. Den tuffa uppgiften kändes mer hanterbar med ökad 

förtrogenhet kring avdelningens specialitet och med stöd från kollegor (Thrysoe et al., 2011). 

Behovet av stöd 

Många frågor fanns hos de nyutexaminerade då de kom till den nya arbetsplatsen (Bisholt, 

2012; Dyess & Sherman, 2009; Wangensteen et al., 2008). 

”I had to ask all the time – ask about everything”(Wangensteen et al, 2008, p. 1879). 

Att ha stöd nära tillhands som kunde svara på frågor gav de nyutexaminerade en känsla av 

trygghet (Bisholt, 2012; Wangensteen et al., 2008). Det observerades dock en risk med att 

frågor ställdes utan reflektion för att snabbt söka en lösning på ett problem och ansågs kunna 

leda till felaktiga beslut om behandlingen av en patient (Bisholt, 2012).  

 De nyutexaminerade sjuksköterskorna upplevde då de söker svar hos andra 

professioner att de ofta fick onödig information. En konsekvent handledare reducerade 

förekomsten av irrelevant information och främjade den nyutexaminerade sjuksköterskans 

försök att lära sig regler, rutiner och procedurer som var specifika för avdelningen/ 

organisationen (Cubit & Lopez, 2012; Dyess & Sherman, 2009; Fink et al., 2008; Glynn & 

Silva, 2013). 

”Having a consistent person who is experienced and able to help you is wonderful” 

(Cubit & Lopez, 2012, p.209). 

Även de som började arbeta som sjuksköterskor i en miljö de hade arbetat förut, som 

exempelvis undersköterskor, upplevde osäkerhet och svårigheter och utmanades av 

situationen (Cubit & Lopez, 2012; Glynn & Silva, 2013; Wangensteen et al., 2008). Några 

saknade positivt stöd och verbal feedback från sin handledare (Casey et al., 2004; Fink et al., 

2008) och upplevde att det inte var förberett för någon att lära dem obekanta uppgifter på 

avdelningen utan att det skulle ses som normalt att de nyexaminerade “kastas i på den djupa 

delen” för att lära sig den vägen (Kelly & Ahern, 2009, s.915). Feedback var en viktig del för 

ökat självförtroendet. En nyutexaminerad sjuksköterska uppgav vikten av att bli korrigerad 

av en erfaren sjuksköterska och upplevde det inte som något negativt (Wangensteen et al, 
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2008). För att rätta den nyutexaminerade oerfarne sjuksköterskan använde den erfarne 

kontroll och kritik, effektivt för att korrigera misstag men mindre lämpligt för att skapa 

långsiktig förståelse för uppgiften (Bisholt, 2012). Utebliven feedback uppskattades inte och 

det väckte frågor om en uppgift skulle ha gjorts på något annat sätt. Hellre negativ feedback 

än utebliven feedback önskades (Wangensteen et al., 2008). Under introduktionsperioden 

råder konstant inlärning och den nyutexaminerade sjuksköterskan sökte kunskap hos 

handledaren, genom att imitera sin handledare men utan att behöva ta ansvar för hela 

processen utvecklade den nyutexaminerade successivt sin förmåga att hantera mer och mer 

uppgifter själv (Bisholt, 2012). De flesta kände att deras handledare alltid fanns där för dem, 

utvecklade dem i sjuksköterskerollen och hur de ska bli mer framgående i sin roll, men gav 

även råd i hur de ska ta hand om sig själva, att inte ta med sig jobbet hem och när det var 

tillåtet att skratta samt när det gällde att vara allvarlig (Glynn & Silva, 2013). 

 Den positiva upplevelsen av mentorskapet var när mentorn gav sin 

infallsvinkel på motstånd de stött på och stöd om de upplevde problem med sin handledare 

uppskattades av de nyutexaminerade (Beecroft, Santner, Lacy, Kunzman & Dorey, 2006). 

”just knowing there was someone to talk to if I needed.”(Beecroft et al., 2006, p. 744). 

De nyutexaminerade önskade mer vägledning i saker som direkt rör övergången från 

student till sjuksköterska, samt att det schemamässigt upplevdes som svårt eller stressande 

att hitta tillfällen att träffas. Många av sjuksköterskorna som hade en mentor träffade inte 

denne regelbundet som det var tänkt. Av dem som gjorde det upplevde omkring 69 % att 

mötena reducerade känslan av stress (Beecroft et al., 2006). 

 Möjlighet för de nyutexaminerade sjuksköterskor att träffa andra 

nyutexaminerade sjuksköterskor var av särskild vikt under det första året som verksam 

sjuksköterska (Dyess & Sherman, 2009; Kelly & Ahern, 2009) och många upplevde det som 

en lättnad och ett stöd att dela kliniska erfarenheter med andra i samma situation (Casey et 

al., 2004).  

 De nyutexaminerade sjuksköterskorna kände sig splittrade vad gäller kraven 

på en ökad självständighet och att samtidigt fortsätta att förlita sig på expertisen hos andra 

(Casey et al., 2004). Självständigheten hanterades väl om den nyutexaminerade 

sjuksköterskan successivt fick arbeta mer och mer självständigt och när det fanns möjlighet 

att backa ut och få stöd (Thrysoe et al., 2011). Personalen hade också förväntningar på dem 

att successivt börja arbeta mer självständigt. Kraven från omgivningen gjorde ibland att de 
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nyutexaminerade sjuksköterskorna utförde uppgifter som de inte var tillräckligt tränade att 

utföra (Bisholt, 2012). Efter de första sex månaderna av anställningen övergick känslan av att 

vara ny till mer självständig sjuksköterska, dock som en mindre erfaren självständig 

sjuksköterska än de äldre kollegorna. Den mindre erfarne sjuksköterskan kände sig 

kompetent när det gäller rutinuppgifter och börjar bli redo för nya uppgifter (Thrysoe et al., 

2011). 

Diskussion 

Denna litteraturöversikt har resulterat i fyra teman. Huvudfynden är att den första tiden 

inom det nya yrket är omvälvande och beskrivs ofta som kaotisk. Handledarskap och 

kollegialt stöd har visat sig ha stor betydelse för de nyutexaminerade sjuksköterskornas 

hantering av sin rollövergång från student till kompetent sjuksköterska. 

Metoddiskussion 

Studiens syfte har styrt insamling och urval av artiklar. Fler artiklar än de som är redovisade 

i resultatet är granskade. Det kan med säkerhet finnas ytterligare användbara artiklar i andra 

databaser men för uppsatsens syfte bedömdes de redovisade som tillräckliga. Databaserna 

CINAHL och PubMed är två stora databaser inom ämnet omvårdnad och användes till 

artikelsökningarna, vilket innebär att ett stort område har genomsökts. För att ytterligare 

bredda resultatet med artiklar har manuella sökningar genomförts utifrån meningsinnebörd 

i tidigare titlar eller i referenslistor i relevanta studier. Ingen tidsbegränsning har valts i 

sökning av artiklarna för att fånga upp en större bredd. Då det handlar om upplevelser hos 

de nyutexaminerade sjuksköterskorna anser författaren att det är bra med en så bred syn 

som möjligt. Med förståelse för att utbildningen och arbetsförhållandena förändras men då 

mötet på arbetsplatsen kommer att ske med kollegor från olika utbildningsbakgrunder, samt 

att resultatet visar på många likheter har bedömningen gjorts att det är av mindre betydelse 

om sökningen begränsas till studier som är 2, 10 eller 20 år gammal. Den äldsta artikeln 

redovisad i resultatet är publicerad 2003 då ämnet som studien gäller främst är studerat de 

två senaste decennierna. 

 Vetenskapligheten på artiklarna som inkluderats i resultatet är enligt 

författaren bedömd som grad ett och grad två, genom den modifierade bedömningsmallen 
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från Carlsson och Eiman (2003). En svaghet kan ses i att det endast är författarens ensamma 

bedömning som ligger till grund för detta. Artiklarna som bedömdes som grad två 

inkluderades i resultatet då de ansågs passa in med översiktens syfte samt bidrar med 

relevant och ny information. Bland annat bidrog den ena med upplevelser från 

nyutexaminerade sjuksköterskor i glesbygdsförhållanden (Lea & Cruickshank, 2014) och den 

andra fördjupade insikten om tidigare påvisat horisontellt våld (McKenna et al., 2003). Fem 

artiklar som bedömts som relevanta efter läsning av titel och abstrakt har valts bort då de 

inte gick att läsa i fulltext. Universitetets bibliotekstjänst Primo har använts utan att lyckas 

hitta de fullständiga artiklarna och då exkluderades dessa. I urvalet är det inte noggrant 

beskrivet vilka artiklar som fallit bort på grund av detta. Det kan ha påverkat resultatet och 

påverkar trovärdigheten i studien och gör urvalet av artiklarna svårt att återupprepa och få 

samma utfall. Trovärdigheten består av fyra begrepp, tillförlitlighet, pålitlighet, 

bekräftelsebarhet samt överförbarhet och används som bedömningsgrund för att värdera en 

kvalitativ studie (Lincoln & Guba, 1985). 

 Artiklarna har sitt ursprung från flera olika länder och världsdelar vilket kan 

ses som både en styrka och svaghet. Resultatet speglar inte endast hälso- och sjukvård enligt 

svenska förhållanden utan hälso- och sjukvård ur ett globalt perspektiv vilket kan ses som en 

styrka då både patienter och personal kan söka eller bedriva vård runtom i världen då de 

flyttar och/eller reser. Då många artiklar har många likheter visar detta på resultatets möjliga 

överförbarhet. Överförbarheten handlar om huruvida resultatet anses vara tillämpbart på 

andra grupper eller situationer och kontext. Men då de övriga kvalitativa 

trovärdighetsbegreppen inte uppfylls går detta inte att bekräfta på denna översikt (Lincoln & 

Guba, 1985). Samtidigt användes sökuttrycket “Sweden” för att begränsa antalet träffar i en 

sökning, detta kan ytterligare styrka tillämpbarheten av resultatet av studien till svenska 

förhållanden. 

Resultatdiskussion 

Under temat Ny roll tyder resultatet på en svår balansgång av förväntningarna på de 

nyutexaminerade sjuksköterskorna från chefer, personal, patienter och anhöriga. Höga 

förväntningar riskerar att få den nyutexaminerade sjuksköterskan att känna sig lämnad 

ensam med alldeles för stort ansvar, samtidigt som för låga förväntningar får den 
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nyutexaminerade att ifrågasätta sin mening och riskerar att önska söka sig mot större 

utmaningar. Författaren tolkar dock inte detta vara bidragande till den andel sjuksköterskor 

som efter en kort tid inom yrket funderar över att lämna professionen, vilket styrks av SKL 

(2010). Författaren tror att det handlar mer om tidsbristen och känslan av otillräcklighet som 

tidigt slår in även hos de nyutexaminerade.  

 Resultatet tyder på att de nyutexaminerade har otillräcklig insyn i yrket när de 

lämnar utbildningen. Ett alternativ som ibland erbjuds är att de nyutexaminerade 

sjuksköterskorna får rotera på flera avdelningar i syfte att bredda sin insikt i yrket och 

bestämma sig för var de vill jobba, något som visade sig orsaka ytterligare upplevelse av 

kaos och chock för dem. Författaren upplever erbjudande om rotationstjänster och/eller 

traineeprogram som försök att locka fler nyutexaminerade till avdelningarna, men anser att 

problematiken är mer omfattande och att det blir en kortsiktig lösning att försöka lösa 

personalbristen med att anställa ny personal. Då resultatet visar att de nyutexaminerade 

känner sig missnöjda med arbetsbelastning, arbetstider, lön och möjligheterna att påverka i 

yrket anser författaren att fokus bör riktas mot att förändra arbetsförhållandena. 

 I resultatet behandlar temat Tuff uppgift de nyutexaminerade 

sjuksköterskornas upplevelser av kaos och chock. Rutiner nämns som en viktig del i att få 

kontroll över kaoset. Då novisen enligt Benner et al., (1993) förlitar sig till tydliga regler och 

värden kan det enligt författaren tänkas vara till stor nytta för den nyutexaminerade att vid 

anställningens början få tryckt information som tydligt beskriver arbetsplatsen och rutinerna 

som finns som stöd. Det har även tidigare forskning visat på, de nya sjuksköterskorna bör få 

ett ”welcome kit” (Morrow, 2009, p.285). 

 Problematiken för den nyutexaminerade med att delegera arbetsuppgifter till 

annan personal framkom i resultatet. Att som nyutexaminerad delegera uppgifter till en 

äldre kollega upplevdes som särskilt skrämmande. Tidigare forskning förklarar det delvis 

genom att interaktion mellan olika generationer försvåras på grund av rädsla för att de olika 

paradigmen ska orsaka olika tolkningar av samma beteende och att det ska uppstå 

missförstånd till följd av motstridiga generationers värderingar och arbetsetik (Morrow, 

2009). 

 Under subtema Vägleda studenter framkommer det att de nyutexaminerade får i 

uppdrag att handleda studenter vilket upplevs som en tuff uppgift, liknande fynd visar även 
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en studie av SKL (2010). Samtidigt är det en uppgift som ingår i sjuksköterskans 

kompetensområde enligt kompetensbeskrivningen (Socialstyrelsen, 2005). Författaren tycker 

inte att det är en uppgift som ska undvaras den nyutexaminerade sjuksköterskan men ser 

svårigheten i avvägandet gällande mognaden för uppgiften. Avgörandet av mognad bör inte 

heller ligga på den enskilda individen då det i början på en ny arbetsplats kan vara svårt att 

avsäga sig uppgifter som tillfrågas. Utan beslutet bör tas på ledningsnivå, en uttalad generell 

tid från anställningens början till dess att sjuksköterskan bör bedömas som mogen för 

uppgiften. Självklart inser författaren att det skiljer sig från individ till individ men det är en 

start, någonting att utgå ifrån och sedan går det självklart att tidigarelägga eller skjuta fram 

det uppdraget.  

 I temat Behov av stöd framkommer det att de nyutexaminerade har många 

frågor och uttrycker behov av tydliga och exakta instruktioner. Resultatet visar att tillgång 

till en handledare som kan ge svar på många av frågorna inger en känsla av trygghet. Vikten 

av stöd från en erfaren handledare är också något som styrks av tidigare forskning, som 

också belyser vikten av förberedelse och utbildning av de som ska agera som mentorer och 

handledare (Morrow, 2009). Benner et al., (1993, s.40-42) belyser också problematiken kring 

nybörjaren som saknar erfarenheter och har tillvägagångssätten inlärda i ett antal 

delmoment. De behöver för sitt handlande styras av en erfaren, men i takt med att 

erfarenheten ökar hos den nyutexaminerade sjuksköterskan minskar behovet successivt av 

stöd från handledaren. 

 Under temat Arbetsmiljö påtalas problematiken kring tidsbrist och det visar sig 

att de nyutexaminerade inte hade förväntat sig att det skulle finnas så lite utrymme till att 

samtala med patienten och känner skuld över utebliven patientkontakt. Då tidsbristen är ett 

faktum ifrågasätts hur sjuksköterskan ska kunna förhålla sig till riktlinjer enligt 

kompetensbeskrivningen vilken belyser sjuksköterskans förmåga att samtala med patienter, 

att kunna utbilda/ informera och även försäkra sig om att patienten har förstått given 

information (Socialstyrelsen, 2005). 

 I resultatet framkom att många nyutexaminerade kände sig osäkra när det 

kommer till kommunikation och samarbete med de övriga professionerna. Tidigare 

forskning säger också att interaktioner med kollegor är avgörande för de nyutexaminerades 

rollövergång, men att upplevelserna tyvärr fortsätter att visa på otillfredsställande 
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samarbete. Resultatet visade dock att simuleringsövningar har en positiv inverkan på deras 

självförtroende gällande interdisciplinär interaktion. Författaren ser även fördelar gällande 

känslan av tillhörighet genom övningstillfällena då arbetsgruppen sammankommer och 

tränar tillsammans. 

 Arbetet med att minska utanförskapet som påvisades i resultatet anser 

författaren ligga både på den enskilde individen men även på ledningsnivå. Författaren 

anser det vara en för stor börda att ensamt ansvara för att komma in i gemenskapen i en 

eventuellt väl ”sammansvetsad” grupp på en arbetsplats. Det bör från ledningsnivå vara 

tydligt uttalat att det är ett gemensamt ansvar hos samtliga anställda att välkomna den nya 

och att det inte tolereras något som helst tecken på utfrysning utan påföljder. Tidigare 

forskning föreslår att den nyanställde ska sätta upp en skriftlig presentation av sig själv på 

en anslagstavla på avdelningen och att samtliga sjuksköterskor ska presentera sig och 

erbjuda tänkbar assistans till den nyutexaminerade (Morrow, 2009). Arbetet med att 

begränsa utanförskapet bör enligt författaren ges större utrymme då den tidigare 

forskningen av Morrow (2009) tydligt säger att en känsla av tillhörighet står i direkt relation 

med jobbtillfredställelse. Vilket enligt författaren skulle ha en främjande påverka för att 

minska antalet nyutexaminerade som funderar över att lämna professionen. 

Slutsats 

Den första tiden inom det nya yrket för den nyutexaminerade sjuksköterskan upplevs som 

en chock. Resultatet pekar på att ett respektfullt och fungerande handledarskap samt 

kollegialt stöd är en förutsättning för att uppnå yrkestrygghet och de bör främst stöttas i sin 

utveckling av en och samma handledare. Ett aktivt arbete för ökad gemenskap på 

avdelningen rekommenderas. Den påtagliga tidspressen som ständigt upplevs inom hälso- 

och sjukvården är en faktor som påverkar den nyutexaminerades rollövergång negativt. Då 

resultatet visar att de nyutexaminerade växer i sin roll när de upplever sig ha kontroll över 

arbetsplatsens rutiner och regler blir det viktigt att avdelningarna har tydligt uttalade rutiner 

och riktlinjer att följa.  

 Författaren rekommenderar vidare utredning och beskrivning av utfallen på de 

introduktions- och traineeprogram som pågår. Ett utlägg på vad är framgångsrikt och 

hurvida det går att applicera i andra kontext. 
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Kliniska implikationer: 

- Utbildning och förberedelse för handledare som ska stötta de nyutexaminerade 

sjuksköterskorna.  

- Utarbeta schema som i största mån möjliggör för adept att ha en konsekvent handledare.  

- Tidigt tillhandahållande av tydligt utarbetade rutiner och riktlinjer till de nyanställda. En 

beskrivning av hur arbetet på avdelning fortlöper en normal dag. Normalbemanning och 

vem som utför vilken uppgift. Uppstaplade tidpunkter då särskilda uppgifter bör utföras en 

normal arbetsdag. 
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kommunikationsförmågor framkom. Många 

kände sig överväldigade av 

arbetsbelastningen och oroliga över sin 

förmåga att prioritera och organisera sitt 

arbete. Ökat stöd, förbättrad introduktion 

och mer feedback kan förbättra övergången. 

Att ha en konsekvent handledare hade varit 

hjälpfullt enligt kommentarerna.  

83% 

Grad 1 

  



 

Författare 

Årtal  

Tidsskrift 

Land 

Titel Studiens syfte Design / ansats/ 

intervention/ 

Instrument/ 

Analysmetod 

Deltagare 

(/bort-

fall) 

Huvudresultat Studie-

kvalitet 

Glynn och 

Silva, 2013, 

Journal of 

 Emergency 

Nursing, 

USA. 

Meeting the 

needs of 

new 

graduates in 

the 

emergency 

department: 

a qualitative 

study 

evaluating a 

new 

graduate 

internship 

program. 

Syftet var att 

undersöka upplevelser 

hos nyutexaminerade 

sjuksköterskor under 

ett praktikprogram på 

en akutmottagning.  

Kvalitativ deskriptiv 

intervjustudie med en 

strukturerad 

intervjuguide om 11 

öppna frågor. 

Innehållsanalys. 

n = 8 Tre teman identifierades: (1) förvärvandet av 

ny kunskap och färdighet inom 

specialistområde, sågs som nödvändigt när 

det upplevs finnas ett glapp mellan 

utbildning och klinisk erfarenhet; (2) bli mer 

skicklig, påvisar behovet av att veta vad som 

ska göras och när, att kunna hantera 

patientbelastningen; samt (3) hjälp med 

rollövergången, där handledaren uppfattades 

som viktig. Alla utom en upplevde att 

handledaren alltid fanns där för dem. 

Handledaren hade betydelse för 

förvärvandet av kliniska färdigheter men 

även hur de skulle skilja på arbete och fritid. 

Personalgrupperingar upplevdes av de 

nyutexaminerade, och de upplevde att de 

inte välkomnades och tystnad signalerade 

utanförskapet.  

83%  

Grad 1  

  



 

Författare 

Årtal  

Tidsskrift 

Land 

Titel Studiens syfte Design / ansats/ 

intervention/ 

Instrument/ 

Analysmetod 

Deltagare 

(/bort-

fall) 

Huvudresultat Studie-

kvalitet 

Kelly och 

Ahern, 

2009,, 

Journal of 

Clinical 

Nursing, 

Australien 

Preparing 

nurses for 

practice: a 

phenomenol

ogical study 

of the new 

graduate in 

Australia 

Syftet med studien var 

att undersöka 

förväntningarna hos 

sistaårs 

sjuksköterskestudenter 

innan de startar sin 

anställning och att 

beskriva 

upplevelserna hos 

nyutexaminerade 

sjuksköterskor under 

de 6 första månaderna 

av anställningen som 

legitimerad 

sjuksköterska. 

Fenomenologisk 

kvalitativ studie. 

Semistrukturerade 

intervjuer med 

ljudupptagning i tre 

intervall, precis innan 

anställning, en månad in 

från anställningens 

början och 

avslutningsvis sex 

månader från 

anställningens början.  

n = 13 

Bortfall 1.  

De nyutexaminerade sjuksköterskorna hade 

begränsad insyn i yrket innan de började 

arbeta, något som efter en månad förändrats 

genom kontakt med sjuksköterskegrupper, 

språk och beteenden. De lärde sig kulturen 

på avdelningarna och maktspelen som pågår. 

Innan anställningen uppgav de 

nyutexaminerade att de kände sig redo för 

yrket, snart efter anställning kände hälften av 

dem att de var oförberedda på många delar, 

t.ex. att ta det stora ansvaret och hur de 

upplevde att de saknar stöd, samt den 

verkliga effekten av att rotera mellan 

avdelningar - den ökande stressen.  

98% 

Grad 1 

Lea och 

Cruickshan

k, M, 2014, 

Journal of 

Clinical 

Nursing, 

Australien 

The support 

needs of 

new 

graduate 

nurses 

making the 

transition to 

rural 

nursing 

practice in 

Australia 

Syftet var att 

undersöka 

nyutexaminerade 

sjuksköterskors 

övergång till 

praktiserande 

glesbygdssjukskötersk

or genom ett 

introduktionsprogram.  

Explorativ deskriptiv 

kvalitativ casestudie. 

Semistrukturerade 

intervjuer eller 

telefonintervjuer under 

tre intervall, 3-4, 6-7 och 

10-11 månader efter 

anställningens början.  

n = 15 Övergången för de nyutexaminerade i 

glesbygden påminner mycket om 

övergången som många andra 

nyutexaminerade genomgår, det finns 

specifika faktorer. Den hårda 

arbetsbelastningen och uppfattningen om 

otillräckliga färdigheter inom hela 

 landsbygdshälsovården hade betydelse för 

utformningen av stödet under övergången. 

De kände efter 3-4 månader att de varit 

oförberedda på arbetsbelastningen och 

ansvaret som ingår i yrket. 

75% 

Grad 2 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25345730
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(/bort-
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Huvudresultat Studie-

kvalitet 

Lilja 

Andersson 

och Edberg, 

A-K, 2010, 

Nurse 

Education 

Today, 

Sverige 

The nursing 

programme 

in the rear-

view mirror. 

Interviews 

with 

Swedish 

nurses one 

year after 

their 

graduation 

Syftet var att beskriva 

sjuksköterskornas syn 

på sin utbildning ett år 

efter examen.  

Narrativ intervju med 

ljudupptagning. Svaren 

samlades in vid en 

uppföljning till en 

tidigare större studie.  

Innehållsanalys 

n = 8 

Bortfall : 4 

De nyutexaminerade sjuksköterskorna 

upplever under det första året inom yrket att 

de har mer nytta av kunskaperna i 

vetenskaplig metod än vad de förväntat. De 

vetenskapliga kunskaperna har givit 

möjligheter att påverka omvårdnadsbeslut. 

De har även upptäckt att deras medicinska 

kunskaper är tillräckliga. De 

nyutexaminerade upplever att utbildningen 

gett tillräckliga verktyg till att inhämta vidare 

kunskaper och fullfölja sina uppgifter som 

legitimerade sjuksköterskor.  

92%  

Grad 1 

McKenna, 

Smith, Poole 

och 

Coverdale, 

2003, 

 Journal of 

Advanced 

Nursing, 

Nya 

Zeeland.  

Horizontal 

violence: 

experiences 

of 

Registered 

Nurses in 

their first 

year of 

practice 

Syftet var att 

bestämma 

förekomsten av 

upplevt horisontellt 

våld av 

nyutexaminerade 

sjuksköterskor under 

deras första 

verksamma år.  

Del i en större nationell 

undersökning. 

Frågeformulär med 

öppna frågor. Mixad 

metod: deskriptiv 

statistik samt skrivna 

kommentarerna. 

n = 551 

bortfall: 

618 

Många nyutexaminerade upplevde 

horisontellt våld. Dolda personliga konflikter 

var vanliga. Hälften av de nyutexaminerade 

kände sig undervärderade av andra 

sjuksköterskor. Över en tredjedel upplevde 

att de gått miste om inlärningstillfällen på 

grund av konflikter med andra eller att de 

lämnats med för stort ansvar utan tillräckligt 

stöd. Konsekvenserna av problematiken blev 

minskat självförtroende och självkänsla, oro, 

ångest, rädsla och frustration. Några av de 

nyutexaminerade kände att detta påverkade 

patientsäkerheten.  

77% 

Grad 2 
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kvalitet 

Mooney, 

2007, Nurse 

Education 

Today, 

Irland. 

Facing 

registration: 

The 

expectations 

and the 

unexpected 

Syftet var att 

undersöka hur 

nyutexaminerade 

irländska 

sjuksköterskor 

upplevde övergången 

från student till 

legitimerad 

sjuksköterska 

Grounded theory. 

En semistrukturerad 

intervjuguide med 

öppna frågor användes. 

n = 12 De nyutexaminerade sjuksköterskorna 

upplevde en verklighetschock. Förväntningar 

på dem upplevdes höga och ibland orimliga. 

De upplevde att det inte fanns tid för 

omvårdnad och samtal med patienterna. De 

oroade sig över ansvaret de ställdes inför och 

om deras kunskaper var tillräckliga för att 

bedriva säker vård.   

83% 

Grad 1. 

Pfaff, 

Baxter, Jack 

och Ploeg, J, 

2014, 

Journal of 

Nursing 

Studies, 

Kanada. 

International 

Exploring 

new 

graduate 

nurse 

confidence 

in 

interprofessi

onal 

collaboratio

n: A mixed 

methods 

study 

Huvudsakliga syftet 

med studien var att 

undersöka de 

nyutexaminerade 

sjuksköterskornas 

självförtroende vid 

internt samarbete.  

Mixad metod. 

Enkätundersökning. 

Uppföljande kvalitativa 

telefonintervjuer med 16 

nyutexaminerade 

sjuksköterskor.   

n = 514 

(kvalitativ

a: 16st). 

De nyutexaminerade sjuksköterskornas 

självförtroende till samarbete påverkas av 

flera olika faktorer som tillgången till en 

manager och lärare, antalet discipliner att 

arbeta tillsammans med dagligen, antalet 

olika strategier och tillfredställelse med 

teamet. Kollegialt stöd, visad respekt, 

tidigare erfarenhet, goda kunskaper och 

formella och informella tillfällen till 

samarbete upplevdes underlättande vid 

samarbete.  

94,5% 

Grad 1 

  



 

Författare 
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Deltagare 

(/bort-

fall) 

Huvudresultat Studie-

kvalitet 

Thrysoe, 

Hounsgaard

, Bonderup 

Dohn och 

Wagner, 

2011, 

Nordic 

Journal of 

Nursing 

Research & 

Clinical 

Studies / 

Vård i 

Norden, 

Danmark. 

Expectations 

of becoming 

a nurse and 

experiences 

on being a 

nurse  

Syftet var samla 

kunskaper om 

nyutexaminerade 

sjuksköterskors 

förväntningar på att 

bli sjuksköterska samt 

erfarenheter av att 

vara sjuksköterska.   

Fenomenologiskhermen

eutisk metod. 

Observationer och 

individuella intervjuer 

under termin 6 och 7 

samt efter 6-7 månader 

från anställningens 

början.  

n = 9 

Bortfall: 1. 

Sjuksköterskestudenterna oroade sig över om 

de skulle kunna hantera det självständiga 

arbetet som yrket innebär, samtidigt uppgav 

de att de kände sig generellt väl förberedda 

på arbetet. Somliga av de nyutexaminerade 

sjuksköterskorna upplevde oväntade krav på 

dem. Många upplevde att utbildningens bild 

av professionen inte överensstämde med 

verkligheten och för många blev 

rollövergången till en självständig 

sjuksköterska ett abrupt uppvaknande. 

Kollegialt stöd, välvilja och sätt att samarbeta 

på hade stor betydelse för de 

nyutexaminerade sjuksköterskornas 

hantering av självständigheten.   

81% 

Grad 1 
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Wangenstee

n, 

Johansson 

och 

Nordström, 

2008, 

Journal of 

Clinical 

Nursing, 

Norge.  

The first 

year as a 

graduate 

nurse-an 

experience 

of growth 

and 

developmen

t 

Syftet var att belysa 

hur nyutexaminerade 

sjuksköterskor 

upplevde deras första 

år som sjuksköterska.  

Innehållsanalys. 

Individuella intervjuer 

med ljudupptagning.  

n = 12 De nyutexaminerade beskrev den första 

tiden som kaotisk och att de ofta hade behov 

att fråga om mycket. De kände sig osäkra, 

rutiner, patienter och kollegor var okända, 

även de som hade tidigare erfarenheter av 

arbetsplatsen upplevde osäkerhet och 

svårigheter att komma in i den nya rollen. De 

uttalade ett behov av att planerad 

introduktion genomförs. Feedback och 

kollegialt stöd upplevdes som viktigt för 

rollövergången. Utebliven feedback ökade 

osäkerheten och väckte ytterligare frågor 

eller oro hos de nyutexaminerade 

sjuksköterskorna. Det ökade ansvaret var 

utmanande och många upplevde svårigheter 

med att delegera uppgifter. Efter närmare ett 

år inom yrket kände de sig nöjda med vad 

det åstadkommit och hur de utvecklats som 

sjuksköterskor.   

89% 

Grad 1 



 

Bilaga 2 

Modifierad bedömningsmall för kvalitativ metod 
Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p) Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion  Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod     

Metodval adekvat till frågan  Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning (repeterbarhet 

möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   

Urval (antal, beskrivning, 

representativitet) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Patienter med lungcancerdiagnos Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet > 20% 5-20% < 5 % 

Bortfall med betydelse för resultatet.  Analys saknas/  

Ja 

 

Nej 

 

 

 

 

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg  Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat     

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning (redovisning, 

kodning etc) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultatet (citat, kod, teori 

etc) 

Ej acceptabelt Låg Medel God 

Diskussion     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik och felkällor Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     

Överenstämmelse med resultat 

(resultatets huvudpunkter belyses) 

Slutsatser saknas Låg Medel  God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

     

Total poäng (max 45 p)  p p p p 

    p 

Grad 1: 80 %     % 

Grad 2: 70 %    Grad  

Grad 3: 60 %     

     

Titel      

Författare      

 

Från Carlsson, S och Eiman, M. (2003). Evidensbaserad omvårdnad studiematerial för 

undervisning inom projektet “Evidensbaserad omvårdnad – ett samarbete mellan 

Universitetssjukhuset MAS och Malmö högskola”. Malmö Högskola, Hälsa och samhälle. 

  



 

Bilaga 3 

Modifierad bedömningsmall för kvantitativ metod 
Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p) Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion  Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod     

Metodval adekvat till frågan  Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning (repeterbarhet 

möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Urval (antal, beskrivning, 

representativitet) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Patienter med lungcancerdiagnos Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Mätinstrument Ej angivna Angivna   

Bortfall Ej angivet > 20% 5-20% < 5 % 

Bortfall med betydelse för resultatet.  Analys saknas/  

Ja 

 

Nej 

 

 

 

 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat     

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning (redovisning, 

tabeller etc) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Statistisk analys (beräkningar, 

metoder, signifikans) 

Saknas Mindre bra Bra  

Tolkning av resultatet Ej acceptabelt Låg Medel God 

Diskussion     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik och 

felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     

Överenstämmelse med resultat 

(resultatets huvudpunkter belyses) 

Slutsatser saknas Låg Medel  God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

     

Total poäng (max 44 p)  p p p p 

    p 

Grad 1: 80 %     % 

Grad 2: 70 %     Grad  

Grad 3: 60 %      

     

Titel      

Författare      

 

Från Carlsson, S och Eiman, M. (2003). Evidensbaserad omvårdnad studiematerial för 

undervisning inom projektet “Evidensbaserad omvårdnad – ett samarbete mellan 

Universitetssjukhuset MAS och Malmö högskola”. Malmö Högskola, Hälsa och samhälle. 

 


