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Sammanfattning 
I sjuksköterskans kompetens ingår bland annat kritiskt tänkande, kliniska och tekniska 
färdigheter och interaktion och kommunikation. Forskare inom området har tagit fram 
modeller för kunskapsutveckling inom yrket. Sjuksköterskestudenter på de flesta 
lärosäten i Sverige genomgår den kliniska slutexaminationen, NKSE under sin sista 
termin innan examen för att säkerställa examensmålen till sjuksköterska. Syftet med 
studien, var att genom en integrativ litteraturstudie utforska nyutexaminerade 
sjuksköterskors egenupplevda förmåga att använda sin nyförvärvade kompetens i 
praktiken. En analys av 10 artiklar genomfördes. En del nyutexaminerade 
sjuksköterskor ansåg inte att de fått med sig tillräckligt med kunskap från 
utbildningen. Några av de nyutexaminerade sjuksköterskorna kände en osäkerhet 
inför att exempelvis genomföra vissa omvårdnadsmoment. Det fanns dock de som 
tyckte att de kunde tillräckligt, och även de som hade en övertro på sin kunskapsnivå. 
Några nyutexaminerade sjuksköterskor såg ett glapp mellan den idealbild som 
presenterades under utbildningen och den verklighet man mötte på 
vårdavdelningarna. Genom att samla den befintliga forskningen kan kunskapen om 
nyutexaminerade sjuksköterskors egen syn på sin kompetens öka, vilket kan vara till 
nytta för studenter, lärosäten och vårdsektorn.  
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Abstract 

Clinical and technical skills, critical thinking, interaction and communication are 
competence areas of nurses. Researchers have several models concerning the nurses’ 
evolution of knowledge. To ensure the level of knowledge, most nursing students in 
Sweden have to pass a national exam. The aim of the study was to explore the newly 
graduate nurse's own views on their abilities to use their newly acquired competence 
and skills in practice, using an integrative literature review. The study includes an 
analysis of 10 articles. Some of the newly graduated nurses did not consider that they 
had gained enough knowledge from the education. Some nurses felt insecure when 
dealing with some practical tasks. However, there were those who thought they were 
able enough to perform nursing, and even those who thought too much about their 
level of knowledge. Some newly graduated nurses expressed a gap between the ideal 
ideas taught and the reality in the hospital wards. By analyzing the existing research, 
the knowledge of newly graduated nurses’ own views on their skills can increase, 
which may be useful for students, the educational system and the health care sector.  
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Inledning 
Svensk sjuksköterskeutbildning är treårig och består av 180 ECTS, fördelad på 
teoretiska studier och kliniska studier (Råholm, Larsen Hedegaard, Löfmark & 
Slettebø, 2010). Högskoleförordningen från 1977 innebar flera förändringar inom 
utbildningssystemet, däribland en ny sjuksköterskeutbildning. Reformen innebar 
bland annat ett nytt antagningssätt, mer forskningsanknuten utbildning samt att den 
nya sjuksköterskeutbildningen skulle ges vid landets högskolor (SOU, 1978). Detta 
trädde i kraft 1982. Huvudämnet för utbildningen skulle vara omvårdnad. 
Sjuksköterskeutbildningen gjordes om till en treårig akademisk utbildning 1993 och 
numera leder utbildningen fram till såväl kandidatexamen som yrkesexamen. Numera 
regleras sjuksköterskeutbildningen, liksom andra högskoleutbildningar, genom EU-
direktiv (Bolognaprocessen) (Öhlén, Furåker, Jakobsson, Bergh & Hermansson, 
2011). Fram till 2015 hade Socialstyrelsen en tydlig kompetensbeskrivning för 
sjuksköterskor, numera ligger ansvaret på de olika arbetsgivarna att säkerställa att rätt 
och tillräcklig kompetens finns (Svensk sjuksköterskeförening, 2015). I 
Högskoleförordningen (SFS 1993:100) preciseras de krav som staten ställer för att 
sjuksköterskestudenter ska kunna examineras. Ett av kraven som 
Högskoleförordningen ställer på innehållet i utbildningen är att studenten ska ha 
skrivit ett examensarbete på 15 högskolepoäng, utöver detta finns endast krav på 
lägstanivåer när det gäller poängfördelningen. De svenska högskolorna har tydliga 
krav på vad som ingår i utbildningarna och vad nyutexaminerade sjuksköterskor ska 
kunna, detta kan dock skilja sig något mellan de olika lärosätena. Bland annat när det 
gäller omfattningen av den verksamhetsförlagda undervisningen (VFU), variationen 
är mellan 36 och 75 högskolepoäng (Öhlén, Furåker, Jakobsson, Berg & Hermansson, 
2011). Årligen utexamineras knappt 3900 nya sjuksköterskor i Sverige, för tio år 
sedan var den siffran över 4500 (Universitetskanslersämbetet, 2016). För att 
sjuksköterskestudenterna ska få en tillräcklig grund för att verka i sin profession krävs 
ökad förståelse för vad nyutexaminerade sjuksköterskor anser om sin nyvunna 
kompetens.  

Bakgrund 
Patientsäkerhet 
Patientsäkerheten är central inom vårdens alla instanser och regleras genom 
Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659). För att klara att hålla en god patientsäkerhet är 
det såväl lärosätenas som enhetschefernas ansvar att tillhandahålla lärandetillfällen för 
studenter och sjuksköterskor när det kommer till tekniska färdigheter. Det finns krav 
på att av sjuksköterskan använder evidensbaserade riktlinjer och visar en reflektiv 
förmåga för att klara patientsäkerheten (Björkström, Athlin & Johansson, 2008). En 
undersökning som genomförts i nio europeiska länder, med information om över 
26500 patienter som varit inlagda på ca 300 sjukhus framkommer att sjuksköterskans 
arbetsbörda har ett direkt samband med hur många som avlider på avdelningen efter 
en operation. Likaså framkommer att vårdavdelningar med en hög frekvens av 



 

 2 

sjuksköterskor har färre dödsfall. Ökas andelen sjuksköterskor med 10 %, så minskas 
antalet dödsfall med ca 7 % (Aiken et al., 2014). I såväl Sverige som i övriga 
Västeuropa råder brist på sjuksköterskor. Den Europeiska unionen menar att så många 
som 600 000 sjuksköterskor fattas i Västeuropa (European commission, 2015). Det 
finns många faktorer som hotar den moderna sjuksköterskans möjligheter att ge säker 
och kvalitativ omvårdnad: personalbrist, minskade ekonomiska satsningar, ökade krav 
och ökat missnöje från patienterna (Bartels, 2005). 

Sjuksköterskans kompetens 
Sjuksköterskans kompetensområde innefattar flera kärnkompetenser. Missen, 
McKenna & Beauchamp (2015) delar inkompetenserna i tre områden. Kliniska och 
tekniska färdigheter: hit räknas bland annat kontroll av vitala parametrar, hygien, 
ergonomi och läkemedelsadministration. Kritiskt tänkande: hit räknas sjuksköterskans 
förmåga till att inhämta och omvandla kunskap till praktisk handling beroende på 
aktuell situation. Slutligen interaktion och kommunikation, som innebär en förmåga 
att kommunicera med kolleger, patienter och anhöriga.  Lejonqvist, Eriksson & 
Meretoja (2016) lägger dessutom till kompetenser som teoretisk kunskap och etisk 
förmåga samt personlig utveckling, attityder och värderingar.  

Utveckling och bedömning av kompetens under utbildning 
Omvårdnad består av flera olika kunskapsområden, exempelvis teoretisk och praktisk 
kunskap. Även andra förmågor ingår i sjuksköterskans arbetsområde, såsom 
samarbete, kommunikation och etik. Denna blandning av olika kunskaper gör det 
svårare att definiera vad kunskap inom omvårdnad är (Hall, 2005, november).  

Miller (1990) beskriver sjuksköterskans utveckling från ”känner till”, till ”vet hur”, 
till ”visar hur” och vidare till det sista steget i sin pyramidformade modell: ”utför 
självständigt”. På den mest grundläggande nivån ”känner till”, görs bedömningen 
genom att studenten svarar på frågor, det vill säga ett prov. Denna nivå är egentligen 
ganska ointressant när det kommer till proffessioner som har med vårdande att göra. 
Det är helt enkelt inte tillräckligt att känna till något. Studenterna måste även ”veta 
hur”, här sker bedömningen med patientorienterade problem, eller cases. Inte heller 
denna nivån är tillräcklig för att avgöra hur studenten skulle agera om hon ställdes 
framför en riktig patient och riktiga problem. Att låta studenten visa hur, kan alltså 
ske genom det som i Sverige kallas Nationell klinisk slutexaminationl, NKSE. I det 
sista steget ska studenten kunna arbeta helt självständigt (Miller, 1990). 

Kompetensbestämning kan ske på flera sätt. Sjuksköterskestudenter antagna vid 16 
lärosäten i Sverige examineras genom Nationell klinisk slutexamination för 
sjuksköterskeexamen, NKSE (Nationell klinisk slutexamination). Detta innebär en 
skriftlig, teoretisk del och en del som innebär praktisk examination, vårdandet av en 
patient. De praktiska situationer som studenten ställs inför är jämförbara med riktiga 
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situationer, och därmed bedöms studentens förmåga att lösa problem. Utvärderingar 
visar att NKSE spelar en stor roll för att bedöma sjuksköterskestudenters teoretiska 
kunskap och deras förmåga att praktiskt genomföra omvårdnadsmoment (Ziegert, 
Ahlner Elmqvist, Johansson, Larsson & Lilja Andersson, 2014).  

Teoretisk referensram 
Från novis till expert 

Patricia Benner (1982) beskriver utvecklingen från novis till expert inom 
sjuksköterskeprofessionen. Noviser är nybörjare som inte har någon erfarenhet inom 
ett visst område. Som novis krävs tydliga riktlinjer och instruktioner för att genomföra 
en uppgift. Avancerad nybörjare är den som kan följa instruktioner i förhållande till 
omvårdnad, vilket underlättas av att sjuksköterskan stött på ett antal praktiska 
situationer att använda som referens. De avancerade nybörjarna kan ännu inte avgöra 
vad som är viktigt, och behöver hjälp med prioritering. Den som är kompetent, har 
troligen arbetat som sjuksköterska ett par år. Sjuksköterskan är kapabel till att planera 
och prioritera, den kompetenta sjuksköterskan arbetar mot ett mål. Sjuksköterskan är 
ännu inte flexibel, och har inte heller arbetat upp ett tillräckligt tempo. Riktlinjer och 
PM är nödvändiga. Den skickliga sjuksköterskan kan ändra sin plan utefter vägen, 
exempelvis beroende på en patients plötsliga försämring. Hennes holistiska synsätt 
ger henne möjlighet att fatta bättre beslut. Expertnivån innebär att sjuksköterskan 
besitter en förmåga att omedelbart och självständigt lösa problem (Benner, Tanner & 
Chesla, 1999).  

Benner definierar sjuksköterskans sju kompetensområden. Sjuksköterskan har en 
hjälpande roll, en undervisande roll, en diagnostisk- och patientövervakande roll, 
effektivt handlande vid akuta situationer, administration av och övervakning av 
läkemedelsbehandlingar, övervakning och garant för god patientsäkerhet samt 
organisatorisk förmåga. Var och en av dessa är vidare indelade i 3-8 
kompetensområden. En studie som lät sjuksköterskestudenter presentera olika 
kliniska händelser gav ovärderliga diskussioner angående vilket av Benners 
kompetensområden som berördes. I artikeln slås det fast att checklistor för 
kompetens, omvårdnadsplaner och observationer av studenter i kliniken inte ger 
utbildare samma insikt i vad studenten tänker om en given situation (Carlson, 
Crawford & Contrades, 1989).  

Duchscher (2008) har en teori för sjuksköterskans övergång från student till 
nyutexaminerad sjuksköterska.  Fokus på denna indelning är sjuksköterskans 
upplevelser och kompetensutveckling under de 12 första månaderna. Teorin innebär 
ingen motsättning gentemot Benners teori, utan innebär snarare en djupare förståelse 
för det första året som nyutexaminerad sjuksköterska. De första 3-4 månaderna 
präglas enligt Duchscher (2008) av intensiva känslor och övergången kan vara 
chockerande. Noviserna upptäcker, lär sig mer, utför omvårdnad och anpassar sig till 
sin nya roll. Den nya yrkesrollen kan vara stressig, beroende på den förväntan som 
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finns att sjuksköterskan ska klara att hålla många bollar i luften samtidigt: medicin 
ska administreras, telefoner ringer, anhöriga har frågor, sår ska läggas om, patienter är 
instabila eller döende. Det fokus som nyutbildade sjuksköterskor har på dessa 
uppgifter gör, enligt dem själva, att de känner en oro att glömma något och orsaka 
skada på patienterna på grund av bristande erfarenhet och okunnighet. De vill ha 
tydliga instruktioner över vad som ska göras och hur det ska genomföras. De följande 
4-8 månaderna innebär snabb utveckling av kunskap och klinisk förmåga. Noviserna 
blir mer och mer bekväma i sina roller som sjuksköterskor, dessutom blir de klara 
över sina skyldigheter. I denna fas ökar sjuksköterskans specifika kunskap inom det 
egna yrkesfältet. Tron på sig själv som yrkeskunnande är svag, och många söker 
bekräftelse från mer erfarna kolleger på att de handlar och tänker rätt. Mot slutet av 
denna, andra fas, genomförs omvårdnadsmoment med ökad självsäkerhet. Fasen 
avslutas med sökande efter nya utmaningar och att sjuksköterskan sätter upp 
långsiktiga mål för sin karriär. De sista månaderna av det första året präglas av en 
fortsättning där den andra fasen avslutades, men också av en egen identitet som 
sjuksköterska skapas. Novisen vill skilja sig från mängden, men samtidigt ingå i 
professionens gemenskap. Den nyutexaminerade sjuksköterskan börjar i denna fas 
utforska och kritisera det som sker runt omkring, såsom sociokulturella problem och 
politiska beslut som påverkar yrkesrollen. Stressen i denna nivå beror inte på 
frustration över de egna begränsningarna, utan snarare på systemet. Efter 12 månader 
har de flesta blivit bekväma och har en tilltro till sin roll och sitt ansvar.  

Problematisering 
Omvårdnad består av flera kunskapsområden och att bedöma dessa kan vara 
komplext. Dagens sjuksköterska ställs inför flera utmaningar som sammantaget leder 
till ett ökat behov av kunskap och utbildning. Därför är det av betydelse att få 
kunskap om vad de nyutexaminerade sjuksköterskorna själva anser om deras förmåga 
att arbeta självständigt efter examen.    

Syfte 
Syftet med studien var att utforska den nyutexaminerade sjuksköterskans 
egenupplevda förmåga att använda sin nyförvärvade kompetens i praktiken.  

Metod 
Design 
För att svara på studiens syfte valdes en integrativ litteraturstudie som metod. Denna 
slags litteraturstudie är en sammanfattning av den tillgängliga empiriska och 
teoretiska forskningen och används vanligtvis för att förstå ett visst fenomen eller ett 
problem inom hälso- och sjukvården. Integrativa litteraturstudier kan ligga till grund 
för teoriutveckling, och visar på områdets aktualitet och har ofta en bred användbarhet 
i praktiken. Användandet av integrativ litteraturstudie innebär att forskare tillåts 
inkludera studier av olika metodologier för att nå fram till resultat. Studien 
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genomfördes i fem steg: problematisering, datainsamling, dataevaluering 
(inklusion/exklusion), dataanalys och slutligen en presentation av fynden (Whittemore 
& Knafl, 2005).  

Figur 1: Whittemore & Knafl.  

 

Datainsamling  

Inledningsvis genomfördes en ostrukturerad sökning för att få överblick över det 
material som publicerats inom området (Whittemore & Knafl, 2005). I nästa steg 
gjordes strukturerade databasundersökningar, se tabell 1 nedan.  De strukturerade 
databassökningarna gjordes under februari, mars och april 2017.  

Tabell 1: sökord och antal träffar. 

 

 

Presentation

Dataanalys

Dataevaluering

Datainsamling

Problematisering

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 
Booleska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

7/2 2017 Cinahl Newly graduated 233 35 10 1 

16/2 2017 Cinahl 
New nurse and competence and 
skills 294 41 8 3 

16/2 2017 Cinahl Novice nurse and competence 291 11 6 1 

16/2 2017 PubMed New graduated nurse and skills 38 3 0 0 

1/3 2017 Cinahl Self-efficacy and newly graduated 4 2 2 0 

1/3 2017 Cinahl New registered nurses and skills 66 4 2 1 

22/3 2017 Cinahl 
Transition and skills and newly 
graduated 14 2 1 0 

2/4 2017 Cinahl Newly educated and nurses 8 2 1 1 
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Sökningar gjordes i databaserna CINAHL (Cumulative Index Nursing & Allied 
Health) och PubMed. CINAHL är en databas med fokus på omvårdnad och 
vårdvetenskap och var därmed lämplig för syftet. Sökorden som användes var newly 
graduated, new nurse and competence and skills, novice nurse and competence, new 
graduated nurse and skills, self-efficacy and newly graduated, new registered nurses 
and skills, transition and skills and newly graduated samt newly educated and nurses. 
De Booleska operatorerna AND och OR användes i de olika sökningarna. 
Sökningarna utfördes med hjälp av bibliotekarie på sjukhusbiblioteket vid Hallands 
sjukhus Halmstad.  

Sökningarna som gjordes genererade 987 artiklar. 887 av titlarna passade inte 
studiens syfte och kunde exkluderas. 100 artiklar hade titlar som passade syftet, och 
därmed lästes abstrakten. Genomläsningen av abstrakten kunde exkludera ytterligare 
70 artiklar som heller inte svarade mot syftet. 30 artiklar återstod och genomlästes, 24 
artiklar exkluderades och sju artiklar kunde inkluderas i studien. Ytterligare tre 
artiklar hittades genom sekundärsökningar i andra artiklars referenslistor. Detta gäller 
”The practical skills of newly qualified nurses” och ”The learning process of new of 
recently graduated nurses in professional situations – Experiences of an introduction 
program”, dessa artiklar refererades det till i artikeln av Ewertsson, Gustafsson, 
Blomberg, Holmström & Allvin, 2015). Den tredje artikeln som hittades genom 
sekundärsökning var ”The professional self-concept of new graduate nurses”, denna 
artikel hittades genom en artikel som handlar om nyutexaminerade sjuksköterskor 
som arbetat i över två år (och som därmed exkluderats, då denna studie handlar om 
sjuksköterskor som arbetat max 12 månader).  

Sökningarna som gjordes i PubMed genererade dubbletter, artiklar som inte passade 
syftet samt artiklar som inte kunde öppnas, inga artiklar lästes via PubMed. 
Trunkering användes inte. Via SveMed+ hittades inga artiklar och inga abstrakt lästes.  

För att komplettera databassökningarna, gjordes alltså sökning av data genom 
befintliga studiers referenser för att på detta sätt finna ytterligare studier som kunde 
passa syftet, detta tillvägagångssätt rekommenderas även av Whittemore & Knafl 
(2005). 
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Tabell 2: Flödesschema enligt PRISMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dataevaluering 
Fokus var att utforska vad nyutexaminerade sjuksköterskor själva ansåg om sin 
förmåga att klara arbetet som sjuksköterskor. Initialt var planen att endast inkludera 
artiklar som berörde nyutexaminerade sjuksköterskor som arbetat maximalt 6 
månader, detta visade sig snart svårt, då flertalet artiklar handlade om 
nyutexaminerade sjuksköterskor som arbetat 12 månader, och ibland ännu längre.  

Endast publicerade vetenskapliga originalartiklar inkluderades i denna studie 
(Whittemore et al; 2005). Artiklar med titlar som uppfyllde inklusionskriterierna men 
saknade tillgängligt abstrakt exkluderades. Artiklarna skulle vara skrivna på svenska, 
norska, danska eller engelska. Dessutom skulle artiklarna spegla förhållanden som 
liknar de svenska. De artiklar som valdes att ingå i denna litteraturstudie är 
publicerade under 2000-talet och handlade om sjuksköterskor på grundnivå. Endast 
artiklar tillgängliga via högskolebibliotekets inloggning inkluderades. Inga andra 
abonnemang köptes för ökad artikelåtkomst. 

Databassökningar 

Databaser 
   
CINAHL   (n= 910) 
PubeMed   (n= 38) 
 
Manuell sökning 
Referenslistor    (n=39) 
TOTAL   N=987 Id

en
tif

ik
at

io
n 

Antal artiklar vars abstrakt och titel passar (n=100) 

Lä
m

pl
ig

he
t 

In
kl

ud
er

ad
e 

Sc
re

en
in

g Antal titlar med abstrakt (n=987) 

Antal artiklar vars abstrakt passar (n=30) 

Inkluderade studier (n=7) + 3 studier från andra studiers 
referenslistor) 

Exkluderade 
Ej relevanta (n=887) 

Exkluderade 
Ej relevanta (n=70) 

Exkluderade 
Ej relevanta (n=23) 
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Artiklar som handlade om sjuksköterskans egenupplevda förmåga inom specialiteter 
som kräver vidareutbildning, såsom anestesisjukvård eller akutsjukvård exkluderades.  
Därutöver exkluderades artiklar där man undersökt nyutexaminerade sjuksköterskors 
syn på sin kompetens i Papua Nya Guinea, Kenya och Iran. Utvärdering av det 
material som skall användas vid en integrativ litteraturstudie är inte nödvändig, och 
ingen ”golden standard” finns. (Whittemore et al, 2005). De artiklar som påträffades i 
databassökningar i Cinahl och PubMed granskades först genom titel, sedan abstrakt 
och slutligen genomläsning om de för övrigt passat denna litteraturstudies syfte. En 
kvalitetsbedömning av artiklarna följde, och till detta användes Grading of 
Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE). Med 
GRADE fås ett mått på det vetenskapliga underlaget i en studie. I 
originalbeskrivningen av GRADE ses begreppen starkt, måttligt, lågt och mycket lågt 
vetenskapligt underlag. I denna studie används dock Statens beredning för medicinsk 
utvärderings (SBU) begrepp. Begreppen i denna litteraturstudie är därmed starkt 
(⊕⊕⊕⊕), måttligt (⊕⊕⊕), begränsat (⊕⊕) och otillräckligt (⊕). Randomiserade 
studier har starkast vetenskapligt underlag, medan observationsstudier och fallstudier 
i fallande ordning har svagare underlag. Annat som bedöms, och kan såväl öka som 
minska graderingen för en studie är: 

Tabell 3: Kvalitetsbedömning enligt GRADE. 

(SBU, 2014) 

Dataanalys 
Dataanalysen genomfördes i fyra steg, som Whittemore & Knafl (2005) 
rekommenderar. I det första steget handlade det om att reducera data. De totalt 10 
artiklarna gicks igenom och sammanfattades på en sida, för att inte materialet skulle 
feltolkas under arbetets gång lades stor vikt på att läsa artiklarna och att förstå dem. 
Nästa steg handlade om att tydliggöra den data som kunde komma att svara på denna 
studies syfte. Centrala delar färgmarkeras efter dess innehåll, och liknande fynd 
grupperades till teman. Det tredje steget handlade om att jämföra data utifrån likheter 

Studiekvalitet 
Bedömning av studiens bortfall, randomisering, 
blindning. 

Överförbarhet    

Bedöming av generaliserbarheten av de 
framkomna resultaten. Skulle samma resultat ses 
igen? Är undersökningen från Sverige (EU) eller 
från Kenya? 

Överensstämmelse 
Har olika populationer inkluderats? Kommer de 
olika studierna fram till samma sak? 

Precision i data 
Spretar resultaten för mycket? För få 
informanter leder till sämre precision.  

Publiceringsbias 
Har allt studiematerial redovisats? Är underlaget 
begränsat och framtaget av samma 
forskargrupp? 
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och olikheter för att finna mönster, temana grupperades efter innebörd och fem 
övergripande kategorier uppkom. I det fjärde steget drogs slutsatser av det inhämtade 
materialet. Slutsatserna verifieras med hjälp av exempel från primärkällorna 
(Whittemore & Knafl, 2005). Slutligen framkom fem kategorier. Resultaten 
presenteras ibland med citat från studierna för att styrka resultatet.  

Etiska överväganden 
All forskning som har med människor att göra omfattas av Helsingforsdeklarationen 
(World Medical Association, 2013). Helsingforsdeklarationen består av fyra etiska 
principer: principen om autonomi, principen om att göra gott, principen om att inte 
skada och principen om rättvisa. Att ha deltagarnas bästa för sina ögon är viktigt. 
Deltagare i studier ska få information om studiens syfte, metod och förväntat resultat. 
Det är viktigt att deltagarna samtycker till att vara med i studien. Deltagarna har rätt 
att avbryta medverkan i studien när som helst under pågående forskning.  

Vid alla former av systematiska litteraturstudier bör ett etiskt övervägande göras vid 
urval och presentation av resultat. Inga artiklar har exkluderats beroende på dess 
resultat. Allt material som inkluderats har inkluderats beroende på dess syfte. 
Samtliga artiklar ska redovisas, vilket så också är fallet i denna studie. De artiklar som 
inkluderats, har granskats av en etisk kommitté. Samtliga inkluderade artiklar finns 
sparade i en pärm. Deltagarnas anonymitet garanterades i studierna. I de fall 
bandspelare användes, raderades materialet efter publicering. I en av de inkluderade 
artiklarna, en retrospektiv studie, saknades informerat samtycke, dock hade studien 
granskats och godkänts av etisk kommitté. En annan artikel skriver inget om etiska 
överväganden, och såväl etiskt godkännande som informerat samtycke saknas 
antagligen (Forsberg & Wengström, 2013).  

Resultat 
Resultatet baseras på fem kategorier, dessa är förmåga relaterat till tidigare 
utbildning, förmåga att möta arbetslivet, förmåga att arbeta som sjuksköterska, 
förmåga att upprätthålla patientsäkerhet, förmåga till lärande och utveckling efter 
examen och slutligen arbetsmiljö och påverkan efter examen. Dessa kategorier ligger 
till grund för hur resultaten presenteras nedan.  

Förmåga relaterat till tidigare utbildning 
De flesta av de nyutexaminerade sjuksköterskorna var nöjda med den utbildning de 
genomgått och de ansåg att de fått med sig vad de behövde för att klara sin nya roll 
(Kelly & Courts, 2006). Den kliniska utbildningen framhävdes som en viktig del i det 
att de fått tillräckliga kunskaper för att kunna arbeta som sjuksköterskor (Boe-
Danbjørg & Birkelund (2010).  
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I feel my clinical experiences helped me prepare me for the reality of professional 
nursing”. Kelly & Courts, s. 335.  

Det fanns dock kritik av utbildningen, vilket framkom i Kelly & Courts (2006) studie. 
I studien framkom att 24 av 132 tillfrågade nyutexaminerade sjuksköterskor hade en 
negativ syn på utbildningen. Även i Boe-Danbjørg et als. (2010) resultat framkom att 
de nyutexaminerade sjuksköterskorna var generellt kritiska till den utbildning de gått, 
främst eftersom det fanns mycket de inte kunde lära sig i skolbänken samt att 
utbildningen inte förberett dem tillräckligt för yrkeslivet. Utbildningen beskrevs också 
vara långt från verkligheten (Boe-Danbjørg et al., 2010). Det fanns de som ansåg att 
den kliniska delen av utbildningen borde utökas (Boe-Danbjørg et al., 2010 & Kelly 
et al. (2006). Några menade att de var mer förberedda på att skriva uppsatser än att 
planera och genomföra omvårdnad (Kelly et al., 2006). Vidare fanns det också en 
skillnad i kunskap beroende på vart den kliniska utbildningen varit, vilket speglades i 
möjligheterna som getts att träna olika moment. En informant hade aldrig kateteriserat 
eller satt sond, men hade lärt sig att sätta perifer venkateter (Boe-Danbjørg et al., 
2010). Det fanns även en del nyutexaminerade sjuksköterskor som saknade ytterligare 
teoretisk utbildning anatomi, fysiologi, patologi och mikrobiologi (Boe-Danbjørg et 
al., 2010).  

Förmåga att möta arbetslivet 
Odland, Sneltvedt & Sörlies (2014) forskningsresultat visade att nyutexaminerade 
sjuksköterskor såg ett glapp mellan utbildningens idealbild och den verklighet de 
mötte på avdelningarna. Sjuksköterskorna hade sett fram emot att ge en god och 
holistisk omvårdnad, men verkligheten såg annorlunda ut och prioriteringarna 
influerades mycket av ekonomi. Det talades inget om kvaliteten på det arbete som 
gjordes, inte heller om att utföra omvårdnad, däremot talades det om att effektivisera 
och utföra arbetet snabbare (Odland et al., 2014).  

”During our education we learn the best practice, how it should be. But when you 
enter the practical field you find out about reality, and maybe you are not quite 
prepared for that. One is perhaps slightly unprepared for the practical duty”. Odland 
et al. (2014), s. 540. 

Odland et al. (2014) fann att nyutbildade sjuksköterskor inte ansåg sig vara så pass 
förberedda för yrkeslivet som de förväntat sig att de skulle vara. Ramritu och Barnard 
(2001) ger ett exempel på detta och beskriver en situation där en sjuksköterska skulle 
göra en bedömning av en patients hud, hår, och ögon, men inte visste vad hon skulle 
titta efter.  

”It was like oops … Today I am a registered nurse and I am responsible myself for 
what I am doing. To me it was a small shock”. Odland et al. (2014), s. 540. 
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Det kunde vara påfrestande att gå in i en ny roll och under de första månaderna efter 
examen upplevde 77 % av de nyutexaminerade sjuksköterskorna stress (Parker, Giles, 
Lantry & McMillan, 2014). Parker et al. (2014) beskrev att 45 % av de 
nyutexaminerade sjuksköterskorna graderade stressnivån till hög eller extremt hög när 
det gällde förväntningar på den nya rollen och 93 % ansåg att yrket var emotionellt 
utmanande. Nyutexaminerade sjuksköterskor i Odland et als. (2014) studie menade att 
det var en skrämmande upplevelse att vara oerfaren i en krävande och hektisk 
yrkesroll. Under de första månaderna gick mycket energi åt till att klara arbetsdagen. 
Dagarna fylldes med nya intryck och arbetsuppgifter. En nyutexaminerad 
sjuksköterska menade att hennes bristande förmåga hade framkallat känslan att vilja 
försvinna, och hon blev sjukskriven efter några månader. Parker et al. (2014) gav 
exempel på hur nyutexaminerade sjuksköterskor kunde känna sig som en ineffektiv 
länk på avdelningen, vilket underminerade självförtroendet.  

”I did not feel that I had the correct level of knowledge to be in the position on most 
days”, Parker et al. (2014), s 5. 

Det blev uppenbart att de nyutbildade sjuksköterskorna inte klarade att leva upp till de 
krav som ställdes från sjukvården (Bisholt, 2012). Utbildningen må ha förberett 
sjuksköterskorna på att klara enskilda moment, men för att de skulle klara sina 
grundläggande arbetsuppgifter som sjuksköterskor krävdes att de klarade andra 
uppgifter, såsom prioritering.  

Arbetsgruppens sjuksköterskor kunde alla ha olika förväntningar på den som var 
nyutexaminerad, vilket ledde till en känsla av osäkerhet över andras förväntningar, 
vilket beskrevs som utmanande (Parker et al., 2014). Det fanns förväntningar om att 
även den nyutexaminerade sjuksköterskan skulle ge samma goda omvårdnad som den 
som arbetat på vårdavdelningen i 20 år (Parker et al., 2014). Parker et al. (2014) fann 
även att endast omkring hälften av de nyutexaminerade sjuksköterskorna upplevde 
stöd och samarbete med sina nya kolleger. Även Wangensteen, Johansson och 
Nordström (2008) beskriver att många nyutexaminerade sjuksköterskor saknade 
feedback från sina sjuksköterskekolleger, vilket i sin tur gav en osäkerhet hos de 
nyutexaminerade om de gjorde rätt eller fel.  

Även arbetsbördan graderades som tung av 94 % av de nyutexaminerade i Parker et 
als. (2014) studie och 93 % menade att arbetet var fysiskt tungt. Parker et al. (2014) 
undersökte även hur lång tid de nyutexaminerade sjuksköterskorna ämnade stanna i 
yrket och svaren blev att 10 % ville ha en karriär utanför vården, 32 % var osäkra på 
hur länge de skulle stanna och endast 55 % planerade att stanna längre än fem år inom 
yrket.  

Forskningsresultaten visade dock inte enbart en negativ syn på sjuksköterskeyrket. 
Parker et al. (2014) fann att 20 % var nöjda med sin arbetsbörda, sin lön och balansen 



 

 12 

mellan yrke och privatliv. Wangensteen et al. (2008) fick veta att många nyutbildade 
sjuksköterskor upplevde att de arbetade i en välkomnande atmosfär, där de tilläts vara 
nya och ställa frågor.  

Förmåga att arbeta som sjuksköterska 
Enligt Parker et al. (2014) upplevde de flesta nyutexaminerade sjuksköterskorna att de 
visste vad arbetet innebar och vilka skyldigheter de hade i sin nya yrkesroll. De 
nyutexaminerade sjuksköterskorna litade också på sin förmåga och enligt Parker et al. 
(2014) var det 85 % som uppgav att de litade på sin förmåga att prestera kompetent. 
De områden som de nyutexaminerade sjuksköterskorna ansåg sig ha god kompetens 
inom var exempelvis omvårdnad, arbetsledning, kvalitetssäkring, behandling och att 
se patienters olika behov (Wangensteen, Johansson, Björkström & Nordström, 2012). 
De kompetensområden som användes oftast var att planera patienters omvårdnad 
enligt individuella behov, handla självständigt, uppmuntra patientens strategier till att 
hantera sin situation, och etiskt förhållningssätt (ibid).  

Det fanns dock de som var osäkra och en fjärdedel av de tillfrågade var osäkra på 
huruvida de hade vad som krävdes för att klara arbetet. Dessutom var det 22 % som 
menade att de inte kunde leva upp till de förväntningar som de hade på sig själva. Oro 
och osäkerhet var också vanligt bland de nyutexaminerade sjuksköterskorna (Parker 
et al., 2014; Wangensteen et al., 2008). Dels på grund av en rädsla över 
felmedicinering, hantering av arbetsbörda och över avdelningens rutiner (Parker et al. 
2014; Wangensteen et al., 2008), men också över att klara av att hantera ”speciella 
patienter”, såsom gamla med demens, personer med missbruksproblematik, personer 
med psykisk ohälsa samt fysiskt tunga patienter (Parker et al. 2014). En 
nyutexaminerad sjuksköterska beskrev en händelse under ett nattskift:  

”I… prepared a patient for surgery when the other nurse said, “Have you given the 
sedation before surgery?””Sedation?” I said, “is she going to have sedation?” My 
collegue was a bit upset and said there is an instruction list at the nursing station”. 
“Yes”, there is a list, but it says that patients older than 70 have to be assessed before 
having it. This patient hasn’t got any sedation. (…) Then the instruction list has to be 
changed. I followed the list to the very end”. Wangensteen et al. (2008), s. 1879-1880.  

De nyutexaminerade sjuksköterskorna ansåg sig vara otränade för flera procedurer 
(Odland et al., 2014). Ramritu et al. (2001) fann i sin studie exempel på 
nyutexaminerade sjuksköterskor som inte trodde på sina egna förmågor eftersom de 
inte utfört vissa moment mer än vid ett fåtal tillfällen. En sjuksköterska menade att 
hon var rädd att ge patienter dropp, hon hade bara gjort det tre gånger tidigare. Bisholt 
(2012) erfor att det fanns nyutexaminerade sjuksköterskor som behövde omfattande 
och detaljerade demonstrationer av hur moment skulle genomföras. I och med att så 
pass tydliga instruktioner krävdes, drogs slutsatsen att de saknade de färdigheter som 
yrkesrollen kräver. De nyutbildade sjuksköterskorna som Boe-Danbjørg et al. (2010) 
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intervjuade, var övertygade om att vissa av sjuksköterskans färdigheter endast kan 
läras genom att få genomföra dem själv i praktiken.  

Adair, Huges, Davis och Wolcott-Breci (2014) lät nyutexaminerade sjuksköterskor 
skatta sin förmåga vid praktiska moment. Därefter fick experter bedöma novisernas 
insats, varpå resultaten jämfördes. Noviserna skattade sig lägst när det gällde följande 
moment: handhavande av enteral nutrition, insättning av svalgtub, sugning, skötsel 
och omläggning av trakeostomi samt skötsel av pleuradrän. Högst självskattning sågs 
gällande moment såsom pulsoximetri, basala hygienrutiner, läkemedelsadministrering 
och injektioner. Inom en del områden sågs en övertro på sig själv: provtagning från 
urinkateter, sugning av övre luftvägar och sugning av trakeostomi.  

Kelly & Courts (2016) fann att majoriteten av de nyutexaminerade sjuksköterskorna 
var nöjda med sin förmåga till yrkesutövning och kommunikation. Det poängterades 
att många utmaningar fanns, och att sjuksköterskorna ansåg sig sakna tillräcklig 
erfarenhet för att klara dessa. Ett exempel på en utmanande situation kunde vara att 
stå inför kritiskt sjuka patienter och dess anhöriga. De nyutexaminerade 
sjuksköterskorna visste då inte vad de skulle säga och göra (Odland et al. 2014). Det 
fanns också en svårighet att delegera, vilket berodde på att de inte hade tillräckligt bra 
överblick, dessutom kände de inte patientgruppen och kollegerna tillräckligt bra 
(Wangensteen et al., 2008). Även ledarskap skattades lägre och Wangensteen et al 
(2008) beskriver hur sjuksköterskans ledarskap präglas av förmåga att ha överblick, 
delegera, att se till patienters behov samt att bygga en förtroenderelation med sina 
kolleger.  

 

Förmåga att upprätthålla patientsäkerhet 
Det fanns en risk för patientsäkerheten som kunde kopplas till at vara nyutexaminerad 
sjuksköterska. Sjuksköterskor som var osäkra eller innehade en övertro på sin egen 
kompetens, kunde leda till bristande säkerhets- och försiktighetsmedvetenhet och 
därmed fanns en risk att äventyra patientsäkerheten (Adair et al., 2014). När den 
nyutexaminerade sjuksköterskan visade sig vara osäker på handhavande användes 
även onödiga resurser i form av energi, material och tid för att genomföra uppgifter 
(ibid).  

Ewertsson, Gustafsson, Blomberg Holmström & Allvin (2015) fann att över 40 % av 
informanterna i deras studie hade varit med om incidenter som hade med tekniska 
färdigheter att göra eller medicinsk utrustning att göra. Det fanns också en avsaknad i 
att följa riktlinjer och Ewertsson et al. (2015) skriver att över 30 % av de tillfrågade, 
nyutexaminerade sjuksköterskorna, inte följde de riktlinjer som fanns när de 
genomförde tekniska moment. Bisholt (2012) påvisade att ytterligare källor till att fel 
begicks var bristande struktur i dokumentationen. Bisholt (ibid) konkluderar att de 
nyutbildade sjuksköterskorna saknade handlingsberedskap, men även tillräcklig 
kompetens för att klara uppgiften som sjuksköterska. En faktor som kunde hota 
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patientsäkerheten var krav från kolleger som gjorde att de nyutbildade genomförde 
moment som de inte hade tillräcklig kunskap om (Parker et al., 2014). En annan 
faktor var att de ansvarade för arbetsuppgifter som de inte visste hur de skulle utföra, 
eftersom de inte gjort det tidigare (Odland et al., 2014). Det fanns exempel på 
nyutexaminerade sjuksköterskor som fattade beslut, trots att de saknade tillräcklig 
kunskap (Parker et al., 2014).  

Verksamheten kunde vara en orsak till att de nyutexaminerade utsattes för en risk att 
begå felaktigheter. Bisholt (2012) fann att vårdavdelningens inskolningsmetod kunde 
leda till att den nyutexaminerade sjuksköterskan tog efter sin äldre kollegas 
handlande, vilket inte alltid behöver vara rätt metod, utan kunde hota 
patientsäkerheten. Också Parker et al. (2014) fann att kollegernas handlande kunde ha 
ett starkt inflytande på de nyutexaminerade. Det fanns exempel på att 
nyutexaminerade sjuksköterskor uppmanats att inte slå upp ett läkemedel, eftersom 
det tar för lång tid. Parker et al. (ibid) såg också att ibland togs för lite hänsyn till den 
nyutexaminerades kunskapsnivå, minimala erfarenhet och stora oro, fokus låg i stället 
på att ha en sjuksköterska som täckte en schemarad.  

Personalbrist och stress på vårdavdelningarna kunde även leda till att de oerfarna 
sjuksköterskorna handlade improvisatoriskt, och därmed inte följde de riktlinjer och 
förordningar som fanns (Bisholt et al. (2014). Odland et al (2014) fann också att de 
nyutexaminerade sjuksköterskorna kunde lämnas relativt ensamma, då de mer erfarna 
sjuksköterskorna var på semester eller sjukskrivna. Personal från andra enheter 
vikarierade men då de saknade erfarenhet på den aktuella avdelningen, kunde detta 
leda till att den nyutexaminerade sjuksköterskan kunde vara den som kände 
avdelningen bäst.  

Fortsatt lärande och utveckling efter examen 
Övergången från student till sjuksköterska beskrevs som en personlig resa av Parker 
et al. (2014). Resan innebar att kulturen på den nya arbetsplatsen lärdes, färdigheter 
förbättrades och självförtroendet stärktes. Wangensteen et al. (2008) gav exempel på 
att det tog tid att klara av ansvaret, en informant beskrev att hon klarade de flesta 
tillvägagångssätt, men poängterade att det fortfarande efter ett år fanns förfaranden 
som hon inte var säker på. En annan beskrev att ett års erfarenhet som sjuksköterska 
hade gjort henne mer bekväm i situationen. Hon kände till rutinerna, hennes dag var 
organiserad och hon klarade att delegera. En nyutexaminerad sjuksköterska i 
hemsjukvården beskrev att hennes förmåga att bedöma patienter hade ökat efter en tid 
och hon nu kunde hon ganska fort få överblick över en situation, även om hon inte 
kände patienten.  

Ramritu et al. (2001) fann att nyutexaminerade sjuksköterskor menade att en 
karaktäristika hos en nyutexaminerad sjuksköterska var mer grundläggande kliniska 
färdigheter. De mer avancerade färdigheterna ökade i takt med mer erfarenhet. Redan 
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efter tre månader kunde nyutexaminerade sjuksköterskor se att arbetet gett dem en 
ökad klinisk kompetens.  

”You learn to be a nurse when you are a nurse”. Boe-Danbjørg & Birkelund (2010), 
s. 171.  

Bisholt (2012) visade att avsaknad av erfarenheter bland de nyutbildade 
sjuksköterskorna kunde göra det svårt för dem att se konsekvenserna av deras 
handlande. För att förstå vad en situation handlade om, hur något skulle göras och 
varför det skulle göras på ett visst sätt, krävdes erfarenhet. Sjuksköterskorna 
uppmanades att ställa frågor till mer erfarna kolleger, dock fanns en risk för en falsk 
trygghet i att det alltid skulle finnas undersköterskor sjuksköterskor och läkare att 
fråga. Det fanns även en risk att de frågade utan att först själva ha försökt förstå. 
Wangensteen et al. (2008) beskrev att de nyutbildade sjuksköterskorna ansåg att 
krävande situationer gav dem en större kompetens. Efter att ha rett ut en sådan 
situation, upplevdes en utveckling som sjuksköterska. Även om dessa situationer 
kunde vara livshotande och dramatiska för patienterna, kunde de nyutexaminerade 
sjuksköterskorna se på dem som lärandetillfällen och de insåg att de fått en ökad 
kompetens tack vare detta (Wangensteen et al., 2008).  

Diskussion 
Metoddiskussion 
Metoden som valdes till denna studie var integrativ litteraturstudie, enligt Whittemore 
& Knafl (2005). Integrativ litteraturstudie är en litteraturgenomgång som summerar 
tillgänglig empirisk eller teoretisk litteratur för att förstå ett fenomen eller problem 
inom hälso- och sjukvården. I detta fall valdes metoden för att analysera ett specifikt 
ämne: hur nyutexaminerade sjuksköterskor ser på sin förmåga att arbeta som 
sjuksköterskor efter examen. (Whittemore & Knafl, 2005).  

Det första steget i denna integrativa litteraturstudie var problematisering, det vill säga 
att formulera vad som skulle undersökas och varför. Nästa steg var datainsamling, 
som gjordes med bestämda sökord i databaserna Cinahl, PubMed och SveMed+. 
Antalet träffar kunde med hjälp av bland annat inklusions- och exklusionskriterier 
reduceras från 987 till 7. Många artiklar sållades bort och möjligtvis kunde 
sökningarna ha specificerats med hjälp av ”not”, vilket inte gjordes. Inte heller 
trunkering användes, vilket hade kunnat påverka sökutgången. Dock användes de 
booleska operatorerna ”and” och ”or” för att öka bredden av sökningarna. 
Inklusionskriterier var artiklar publicerade under 2000-talet. Att artiklarna tilläts ha ett 
spann på 17 år berodde på praktiska orsaker: att relativt lite material fanns att tillgå i 
ämnet samt att materialet som hittades var intressant utifrån syftet. 
Publikationsspråket skulle vara engelska, svenska, danska eller norska. Detta 
språkkrav kan ha gjort att studier försvunnit, studier på andra språk som hittades var 



 

 16 

på exempelvis persiska och turkiska och dessa hade ändå sorterats bort, då de inte 
sågs som relevanta för svenska förhållanden. Författaren av förevarande studie ville 
att studierna skulle vara genomförda i förhållanden som påminde om de svenska, 
detta för att öka överförbarheten (Polit & Beck, 2017). Det gjorde att artiklar från 
exempelvis Iran och Kenya exkluderades. Även artiklar som rörde vidareutbildade 
sjuksköterskor exkluderades, då de inte passade syftet med denna studie. Det tredje 
steget i denna integrativa litteraturstudie var dataevaluering. Med hjälp av GRADE 
(SBU, 2014) graderades studierna efter dess evidens. De tio inkluderade artiklarna 
graderades efter vilken metod som använts, därefter kunde poäng dras ifrån eller 
läggas till, beroende på dess kvalitet. Samtliga artiklar inkluderades, oavsett 
evidensgradering enligt GRADE, eftersom de likväl ansågs vara relevanta för studiens 
syfte och sågs som viktiga för studiens resultat. Studierna inkluderades trots lägre 
evidensgradering, då Whittemore & Knafl (2005) inte har några gränser vad gäller 
inklusion av studier i en integrativ litteraturstudie. Dock är det av värde att framhäva 
de olika studiernas evidensstyrka, då påverkan på denna studie kan föreligga. Det som 
framkommer i studier med få informanter är också kvalitativ data, och informationen 
kan därmed vara av värde.  

Innan studien påbörjades fanns inga tankar om antalet artiklar som skulle inkluderas i 
studien. Antalet bestämdes av tillgången på material, efter de sökningar som 
genomfördes. Trovärdigheten påverkas negativt av att endast en författare läst det 
tillgängliga materialet (Polit et al., 2017). Polit et al. 2017) påpekar att användandet 
av en kombination av kvalitativa och kvantitativa artiklar i en studie ökar 
trovärdigheten. Genom att använda citat från kvalitativa studier ökade trovärdigheten. 
Citaten presenterades i denna studie på sitt originalspråk, för att ingen central 
information skulle gå förlorad (Polit et al., 2017).   

Sökorden i förevarande studie presenteras i tabell 1, sökorden visade sig inte ge så 
många träffar som förväntat, då en del studier handlade om exempelvis 
specialistutbildade sjuksköterskors syn på att arbeta på intensivvårdsavdelning efter 
examen. Studier som handlade om andras än den nyutexaminerade sjuksköterskans 
egen uppfattning om sin kompetens, hittades också genom sökningarna, men 
exkluderades. Flera studier som undersökte betydelsen av olika former av 
introduktionsprogram hittades, dock exkluderades dessa eftersom de inte svarade till 
denna studies syfte.  

Artiklarna som inkluderades hade såväl män som kvinnor i sina studier. Dock var 
kvinnorna i kraftig majoritet i samtliga, vilket också väl speglar den verklighet som 
finns inom de flesta delar i vården. Att urval inte gjorts baserat på kön i studierna, 
ökar generaliserbarheten av studierna, eftersom det då rörde sjuksköterskor som en 
yrkeskår, och inte endast kvinnliga eller manliga nyutexaminerade sjuksköterskor. 
Överförbarheten ökades också genom att verklighetens könsfördelning avspeglades i 
det använda materialet. Två av studierna var genomförda i Sverige, tre i Norge en i 
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Danmark, vilket ökade överförbarheten (Polit & Beck, 2017). I Skandinavien har vi 
liknande utbildnings- och sjukvårdssystem, vilket gör att studiernas resultat kan 
överföras till svenska förhållanden. Överrensstämmelsen mellan de olika inkluderade 
studierna var inte total, snarare varierade deras resultat en del. Detta kan bero på hur 
de olika studiernas syfte sett ut.  

Inför arbetet med förevarande litteraturstudie fanns en förförståelse från klinisk 
verksamhet, då författaren upplevt hur erfarna sjuksköterskor ser på 
nyutexaminerades kunskap och kompetens. Dock har detta inte haft någon påverkan 
på denna studies resultat, då dessa rörde de nyutexaminerade sjuksköterskornas egen 
syn på sin kompetens.  

Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att utforska nyutexaminerade sjuksköterskors syn på sin 
förmåga att, efter genomgången utbildning, använda sin nyförvärvade kompetens i 
praktiken.  

Majoriteten av de nyutexaminerade sjuksköterskorna litade på sin förmåga att handla 
kompetent (Parker et al., 2014). Detta stämmer väl med upplevelser från 
sjuksköterskestudenters egna upplevelser under studiernas sista år (Löfmark, Smide & 
Wikblad, 2006). I Löfmark et als. studie (2006) jämfördes studenternas syn på sin 
kompetens med erfarna sjuksköterskors, då framkommer att noviserna ibland har en 
övertro på sig själva och sin kompetens. Samma sak kommer även Adair et al. (2014) 
fram till i sin studie, och menar då att patientsäkerheten kan hotas av denna övertro.  

Löfmark et al. (2006) tar upp 18 kompetensområden, i vissa av dessa skiljer sig 
bedömning av kompetens avsevärt åt, beroende på om det är studenterna själva eller 
vana sjuksköterskor som bedömer studenternas kompetens. Exempel på område där 
stora skillnader ses, är planering och delegering, där ca 88 % av studenterna bedömer 
att deras förmåga är god eller mycket god, medan sjuksköterskorna anger att 57 % 
innehar god eller mycket god förmåga. Ett annat område är förmåga att bedöma 
patienters behov av omvårdnad, här handlar det om 93,4 % från studenternas sida, och 
74,8 % från sjuksköterskans sida. I samtliga av de 18 områdena bedömde studenterna 
sig högre än den bedömning som de vana sjuksköterskorna gjorde av studenternas 
kompetens, vilket kan innebära att de har en övertro på sin kompetens. En annan 
aspekt är att de nyutbildade sjuksköterskorna inte har tillräcklig erfarenhet och 
därmed inte har möjlighet att kunna göra denna bedömning om sin egen förmåga. I 
takt med ökad erfarenhet ökar också förmåga och kompetens. Benner et al. (1999), 
Carlson et al. (1989) & Duchscher (2008) lyfter fram att lärandet inte upphör på 
examensdagen, och det är innebörden i Benners teori Från novis till expert. Som 
nyutexaminerad sjuksköterska är man novis, och expertnivån ligger flera år framåt i 
tiden.  
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En stor andel av nyutexaminerade sjuksköterskor hade varit med om incidenter i 
förhållande till färdigheter eller medicinsk utrustning. Det kan ses ett samband med 
Odlands (2014) fynd att nyutexaminerade sjuksköterskor sade sig ha ansvaret att 
genomföra moment som de, på grund av bristande erfarenhet, inte visste hur de skulle 
utföras. Även Pennbrant et al. (2013) menade att nyutbildade sjuksköterskor inte i 
ansåg sig vara redo för att utföra omvårdnad på ett säkert sätt. Enligt Ewertsson et al. 
(2015) följde en tredjedel av de nyutexaminerade sjuksköterskorna inte de riktlinjer 
som finns vid genomförande av tekniska moment. Dock är det oklart varför det ser ut 
på detta sätt. Är det kompetensbrist, ekonomi eller ignorans som ligger bakom? Dock 
står det klart att patientsäkerheten kan hotas av att riktlinjer inte efterlevs.   

Wangensteen et al. (2008) fann att en del nyutexaminerade hade svårt att ha en 
överblick över situationen och hade därför svårigheter att delegera. Det framkom 
också att efter ca ett år hade rutiner skapats och delegering blev lättare. De 
nyutexaminerade sjuksköterskorna ansåg att det viktiga var att veta vad som ska göras 
och att lära känna sina kolleger. Odland et al. (2014) fann att en del nyutexaminerade 
sjuksköterskor ansåg sig sakna en del specifika förmågor och färdigheter, däribland 
att ge omvårdnad till kritiskt sjuka och dess anhöriga. Några av de nyutexaminerade 
sjuksköterskorna i Odlands studie trodde att de skulle vara mer förberedda efter tre års 
studier än de faktiskt var. Johanson (2013) angav däremot att sjuksköterskor generellt 
ansåg att utbildningen förberett dem tillräckligt för att arbeta i vården. Enligt 
Johanson (2013) ansåg dock omkring 30 % att de fått otillräcklig klinisk träning. 
Johanson (2013) pekade på sjuksköterskeyrkets bredd och menade att det är svårt att 
förbereda för precis allt som man som nyutexaminerad sjuksköterska kan komma att 
ställas inför. Johanson (2013) menar att arbetsgivarna har ett stort ansvar i detta och 
att ta detta i beaktande vid utformande av introduktionsprogram. Pennbrant, Nilsson, 
Öhlén & Rudman (2013) fann att nyutexaminerade sjuksköterskor ansåg att deras 
lärare inte alltid var uppdaterade på hur verkligenheten såg ut, utan snarare på hur det 
borde vara. En av informanterna i Pennbrant et als. (2013) studie menade att 
utbildningen varit irrelevant för yrket och att den inte alls förberett för yrkeslivet.  

Som det beskrivs av bland annat Bisholt (2012), Ramritu et al. (2001) & Parker et al. 
(2014) är sjuksköterskans kompetens under ständig utveckling, vilket innebär att 
kunskap och färdigheter förbättras med ökad erfarenhet. Som nyutexaminerad 
sjuksköterska måste möjlighet ges till att förbättra sin kompetens inom den 
verksamhet man anställts i. Det är inte rimligt att lärosätena lär ut precis allt man 
kommer att behöva som sjuksköterska. Att alla studenter ska lära sig ett specifikt 
omvårdnadsmoment, som endast genomförs på inom ortopedin eller all kunskap om 
telemetri och kardiologi är omöjligt, såväl för studenterna personligen som för 
lärosätena, som planerar kursplaner för de 120 veckor som utbildningen innefattar i 
Sverige.  
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Den Europeiska unionen har som målsättning att utbildningssystemet inom EU ska 
vara enhetligt. Genom Bolognaprocessen har det blivit lättare att få utbildningar 
godkända inom unionen för att främja rörligheten och poängräkning sker numera på 
samma sätt. Dock kan det påtalas att utbildningarna ser olika ut även inom Sveriges 
gränser, och de olika lärosätena har stora möjligheter att själva bestämma angående 
fördelning av teori och praktik (Kajander-Unkuri et al., 2013). EU-direktiv definierar 
utbildningens längd samt minimikrav, men saknar definition av kompetenskrav vid 
genomgången utbildning. Ur ett nordiskt perspektiv ses skillnader i utbildningarnas 
längd och innehåll (Råholm, Larsen, Löfmark & Slettebø, 2010). Den danska 
regeringen har tydliga riktlinjer på vad som ingår i den 3,5 åriga danska utbildningen 
och vad nyutbildade sjuksköterskor ska kunna i Danmark. Lärosätenas och 
studenternas skyldigheter under utbildningens gång preciseras också. (Uddannelses- 
og Forskningsministeriet, 2016). Den norska sjuksköterskeutbildningen är 3 år, i 
Finland är utbildningen 3,5 år, på Island är utbildningen 4 år (Råholm et al; 2010). Att 
utbildningarna skiljer sig åt i såväl längd som innehåll gör självfallet att de 
nyutexaminerade sjuksköterskorna har olika syn på huruvida utbildningen förberett 
dem för yrkeslivet eller inte.  

Konklusion & implikation 
Litteraturstudiens resultat påvisade att det finns olikheter hur nyutexaminerade 
sjuksköterskor upplevde sin förmåga att använda sin nyförvärvade kunskap i 
praktiken efter avslutad sjuksköterskeutbildning. De flesta av de nyutexaminerade 
sjuksköterskorna var nöjda med den utbildning de genomgått, dock fanns det en del 
kritiska röster. Det fanns dem som menade att utbildningen inte förberett dem 
tillräckligt för yrkeslivet. Ett glapp mellan utbildningens idealbild och verkligheten 
upplevdes också, vilket bland annat ansågs bero på att ekonomin hade stor påverkan. 
Stress och osäkerhet präglade de nyutexaminerade sjuksköterskornas första tid.  
En del nyutexaminerade sjuksköterskor ansåg sig vara otränade på vissa procedurer. 
Svårigheter att delegera sätts i samband med bristande förmåga till överblick. 
De nyutexaminerade sjuksköterskorna har de grundläggande kliniska färdigheterna 
som krävs, dock ökar förmåga och färdighet i takt med ökad erfarenhet.  
 
Resultatet från denna litteraturstudie kan ge information till lärosäten om hur 
nyutexaminerade sjuksköterskor upplever sina kunskaper. Även arbetsgivare skulle 
kunna finna denna information intressant och användbar för att göra det lättare att 
följa upp kunskap och ställa krav på de sjuksköterskor som anställs i landsting, 
regioner och kommuner.  

Denna studie skulle kunna ligga till grund för vidare forskning inom området. Det 
finns ett antal forskningsfrågor som kan besvaras genom att jämföra den 
egenupplevda kompetensen bland nyutexaminerade sjuksköterskor från olika 
lärosäten skulle vara intressant. Likaså att jämföra nyutexaminerade sjuksköterskor 
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från olika utbildningssystem, det vill säga att jämföra svenska sjuksköterskor med 
sjuksköterskor från andra europeiska länder. 
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BILAGA A  

 

Tabell 4: Sökordsöversikt 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

Sökord Cinahl PubMed SveMed+ 

Sjuksköterska Nurse Nurse Sjuksköterska/ nurse 

Förmåga Skills Skills - 

Nyutbildad Newly graduated Newly graduated - 

Kompetens Competence Competence Kompetens/ competence 

Självuppfattning Self-perception Self-perception - 



BILAGA B  

 

Tabell 5: Artikelöversikt 
Artikel 1 

 

 

Referens Ewertsson, M., Gustafsson, M., Blomberg, K., Homström, K. & Allvin, R. (2015). Use of 
technical skills and medical devices among new registered nurses: A questionnaire study. Nurse 
education today, volym 35, 1169-1174. doi:10.1016/j.nedt.2015.05.006 

Land  
Databas 

Sverige. 
Cinahl. 

Syfte Att beskriva nyutexaminerade sjuksköterskors förmåga att utföra tekniska moment och att handha 
medicinsk utrustning.  

Metod:  
Design 

Kvantitativ. 
Tvärsnittsstudie.  

Urval Samtliga nyutexaminerade sjuksköterskor från 3 universitet i Sverige, som arbetat mindre än ett år 
kontaktades. Sjuksköterskorna examinerades under våren 2011, och kontaktuppgifter erhölls via 
universiteten. 113 deltog.  

Datainsamling 202 enkäter skickades ut under våren 2012, 113 returnerades.  

Dataanalys Mann-Whitney testet användes för analys, och kompletterades av Kruskal-Wallis test.    

Bortfall 207 studenter hade examinerats på tre universitet. 5 kunde ej hittas, 2 arbetade ej som 
sjuksköterskor. 87 nyutexaminerade sjuksköterskor var ej villiga att delta i undersökningen.   

Slutsats Studien visar vikten av samarbete mellan lärosäten och hälso- sjukvården för att tillhandahålla 
lärandetillfällen när det gäller tekniska färdigheter, detta för att upprätthålla patientsäkerheten. 
Beroende av vart man placerats under sin kliniska utbildning, ser möjligheterna för träning olika 
ut. Vikten av träning efter utbildningen poängteras.  
Nyutexaminerade sjuksköterskors användande av evidensbaserade riktlinjer behöver ökas, likaså 
rapportering av avvikelser.   

Vetenskaplig  
kvalitet 

Begränsad ⊕⊕ 
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Artikel 2 

 

 

Referens Wangensteen, S; Johansson, I. S; Björkström, M. E; & Nordström, G. (2012). Newly graduated 
nurses’ perception of competence and possible predictors: A cross-sectional survey. Journal of 
professional nursing, 28(3), 170-181. Doi: 10.1016/j.profnurs.2011.11.014 

Land  
Databas 

Norge. 
Cinahl. 

Syfte Att nyutbildade sjuksköterskor själva beskriver sin uppfattning om deras kunskap.  

Metod:  
Design 

Kvantitativ.  
Tvärsnittsstudie. 

Urval Sjuksköterskor som examinerats i Norge under juni 2006. 1900 hade examinerats från något av de 
deltagande 18 (av 27) lärosätena.  Undersökningen gjordes oktober 2006- april 2007. 

Datainsamling NCS (Nurse competence scale) användes för att bestämma kompetensnivån bland de 
nyutexaminerade sjuksköterskorna. Kritiskt tänkande graderades med hjälp av CCTDI (California 
critical thinking disposition inventory), användande av forskning graderades med RUQ (Research 
utilization questionnaire). 

Dataanalys Beskrivande och analytisk analys.   

Bortfall Svarsfrekvens 33 %, dvs 620 personer. 38 av 1900 arbetade ej som sjuksköterska och 
exkluderades.  

Slutsats De nyutbildade sjuksköterskorna skattade sig själva högt när det gäller att ge individuell och etisk 
omvårdnad. Lägst skattade de sig själva när det gäller utvärdering och vidareutveckling av 
omvårdnaden.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Begränsad ⊕⊕ 
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Artikel 3 

 

 

Referens Boe-Danbjørg, D. & Birkelund, R. (2010). The practical skills of new qualified nurses. Nurse 
education today, 31(2), 168-172. Doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2010.05.013 

Land  
Databas 

Danmark.  
Sekundärsökning från Ewertsson et al.”Use of skills and medical devices among new registered 
nurses: A questionnaire study”.  

Syfte Att studera hur nyutexaminerade sjuksköterskor ser på sin situation och vilka områden de ser som 
de viktigaste för att kunna leva upp till de krav som finns i den kliniska verksamheten.   

Metod:  
Design 

Kvalitativ.  
Utforskande.  

Urval 4 sjuksköterskor som utexaminerats 6 månader tidigare deltog. De arbetade inom onkologi och 
hjärtkirurgi.  

Datainsamling Intervjuerna spelades in och transkriberades.  

Dataanalys Dataanalysen genomfördes med Malteruds systematiska textkondensering.  

Bortfall Redovisas ej.  

Slutsats De nyutexaminerade sjuksköterskorna ansåg att de saknade praktisk träning. De önskade även 
ytterligare undervisning i bland annat anatomi, fysiologi, patologi och mikrobiologi.  
De nyutexaminerade sjuksköterskorna kände inte sig rustade för att möta arbetslivet.  
 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Mycket begränsad ⊕ 
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Artikel 4 

 

 

Referens Odland, L-H.; Sneltvedt, T. & Sörlie V. (2014). Responsible but unprepared: experiences of newly 
graduated nurses in hospital care. Nurse education in practice, 14(5), 538-543. Doi: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.nepr.2014.05.005 

Land  
Databas 

 Norge. 
Cinahl. 

Syfte Att belysa upplevelsen av att vara nyutbildad sjuksköterska inom medicinsk och kirurgisk 
slutenvård. 

Metod:  
Design 

Fenomenologisk, hermeneutisk.  
Tolkande.  

Urval Åtta nyutbildade sjuksköterskor, anställda 9-16 månader. 7 kvinnor och 1 man, i åldrarna 23-32 
deltog.  

Datainsamling Narrativa intervjuer. De nyutbildade sjuksköterskorna intervjuades om upplevelsen av att vara 
nyutbildad på avdelningen. Under intervjuerna ställdes följdfrågor för att uppnå en djupare 
förståelse. Två av författarna genomförde intervjuerna, som hölls på sjuksköterskornas respektive 
avdelningar och varade i ca 60 minuter. Intervjuerna spelades in och transkriberades.  

Dataanalys Intervjuerna analyserades och tolkades med en metod som inspirerats av Ricoeur. Metodens första 
steg innebär en ytlig genomläsning av texten, för att förstå textens innebörd och bestämma vilken 
riktning den fortsatta analysen ska ta. Det kommande steget handlar om att dela upp texten i 
meningsbärande delar. Det kan vara en hel mening, delar av en mening eller flera meningar. De 
meningsbärande delarna kondenseras och diskuteras inom författargruppen, för att finna teman 
och underteman. Den slutliga fasen innebär diskussion av författarnas förförståelse, deras första 
genomläsning av texten och deras strukturerade analys. Förståelse utvecklas genom användande 
av teori och relevant forskning.  

Bortfall Alla nyutbildade sjuksköterskor bjöds att delta i studien, och de åtta första som tackat ja 
inkluderades.  

Slutsats De nyutbildade sjuksköterskorna i undersökningen såg en skillnad mellan vad man lärt sig under 
utbildningen och vad som gäller i verkligheten när det gäller värderingar och skyldigheter. De 
kände sig oförberedda och överväldigade när det gällde effektivitet, ansvar och att klara av att 
”multi-taska”.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Mycket begränsad ⊕ 
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Artikel 5 

 

 

Referens Parker, V., Giles, M., Lantry, G. & McMillan, M. (2014). New graduate nurses’ experiences in 
their first year of practice. Nurse education today, 34(1), 150-156. Doi: 
10.1016/j.nedt.2012.07.003  

Land  
Databas 

Australien. 
Cinahl. 

Syfte Att utforska nyutbildade sjuksköterskors upplevelse av att arbeta som sjuksköterska, och att hitta 
faktorer som påverkar övergången till anställd, sjuksköterskans tillfredsställelse och dennes vilja 
att stanna i yrket.   

Metod:  
Design 

Tvärsnittsstudie. Mixad metod. 
Utforskande.  

Urval Undersökningen skedde 2008 i den australiensiska regionen New South Wales. Åldersintervall 21-
54 år. 85 % kvinnor. 282 nyutbildade sjuksköterskor svarade på enkäten online. 55 sjuksköterskor 
delades in i 7 fokusgrupper. Samtalen varade 60-90 minuter. En fokusgrupp möttes via 
videosamtal, pga. avstånd. 

Datainsamling Enkät och fokusgrupper.  

Dataanalys Beskrivande och analytisk statistik.    

Bortfall Redovisas ej.  

Slutsats Faktorer som påverkar övergång från student till sjuksköterska är komplexa, dessutom påverkas 
sjuksköterskan och hälso- och sjukvården generellt. 
Några nyutexaminerade sjuksköterskor var stressade över sin förmåga som vårdare och det faktum 
att de hade för mycket ansvar. Missnöje hade starkt samband med avsaknad av önskat stöd.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Måttligt starkt ⊕⊕⊕ 



BILAGA B  

 

Artikel 6 

 

 

Referens Adair, J, Huges, L, Davis, S. & Wolcott-Breci M. (2014). Comparing new BSN RN self skills 
assessment to actual skills demonstration. Journal of professional nursing, 30(2), 180-184. Doi: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.profnurs.2013.09.009  

Land  
Databas 

USA. 
Cinahl. 

Syfte Att jämföra nyutexaminerade sjuksköterskors egen uppfattning om sina färdigheter med deras 
verkliga kompetens vid demonstration i samband med handhavande av sjuksköterskespecifika 
uppgifter.  

Metod:  
Design 

Kvantitativ studie. 
Retrospektiv.  

Urval 32 sjuksköterskor, som utexaminerats under 2010 randomiserades till studien. 32 noviser valdes ut 
slumpvis från listor över nyanställda. Inga demografiska data samlades in.  

Datainsamling 46 moment skulle bedömas, först av noviserna själva, sedan av en rutinerad sjuksköterska. 
Graderingen skulle vara 1 (ingen kunskap om utförandet) till 4 (kan genomföra momentet 
självständigt), Likertskala.  

Dataanalys T-test användes för att analysera skillnad mellan novisens och expertens upplevelse. SPSS 
(Statistical Package for the Social Sciences) användes för att underlätta analysprocessen.  

Bortfall Redovisas ej.  

Slutsats I 17 av de undersökta områdena ses stora skillnader mellan novisernas och experternas 
upplevelser. Dessa var bland annat spolning, insättning och provtagning från KAD, insättning av 
svalgtub, pleuradrän och användande av glidplatta vid förflyttning. De områden som noviserna 
ansåg sig bekvämast med att genomföra var bland annat subkutana- och intramuskulära 
injektioner, handtvätt, pulsoximetri, användande av handskar och förkläde och avlägsnande av 
KAD. Områden som noviserna ansåg sig vara svagast inom inkluderar skötsel av pleuradrän, 
sugning och skötsel av trakeostomi samt handhavande av enteral nutrition.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Mycket begränsad ⊕ 
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Artikel 7 

 

 

Referens Ramritu, P.L. & Barnard, A. (2001). New nurse graduates’ understanding of competence. 
International council of nurses, 48(1), 47-57. Doi: 10.1046/j.1466-7657.2001.00048.x 

Land  
Databas 

Austaralien 
Cinahl 

Syfte Att beskriva hur olika man kan se på ett fenomen.  

Metod:  
Design 

Fenomenografisk. 
Beskrivande.  

Urval Sex sjuksköterskor som arbetat i tre månader inom pediatriken.  

Datainsamling Fenomenografisk metod, där målet är att beskriva personers olika uppfattningar av ett begrepp. 
Semistrukturerade intervjuer gjordes.  
De öppna frågorna var:”What does competence mean to you as a new graduate?” och “What are 
the characteristics of a competent new graduate?”.  

Dataanalys De åtta stegen av dataanalys (Dean, 1994) användes.   

Bortfall Redovisas ej.  

Slutsats Den fenomenografiska studien har gett en förståelse för hur den nyutexaminerade sjuksköterskan 
ser på kompetens. De nyutexaminerade sjuksköterskorna ger en viktig bild av upplevelser och 
förståelse för kompetens från sitt perspektiv.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Mycket begränsad ⊕ 
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Artikel 8 

 

 

Referens Wangensteem, S, Johansson, I.S, Nordström, G. (2008). The first year as a graduate nurse – an 
experience of growth and development. Journal of clinical nursing, 17, 1877-1885. Doi: 
10.1111/j.1365-2702.2007.02229.x 

Land  
Databas 

Norge.  
Cinahl 

Syfte Syftet var att belysa hur nyutexaminerade sjuksköterskor upplevt sitt första år som sjuksköterskor.   

Metod:  
Design 

Kvalitativ innehållsanalys.  
Beskrivande.  

Urval 12 sjuksköterskor, 10 kvinnor och 2 män. 8 arbetade på sjukhus, 4 inom medicin och 4 inom 
kirurgi, övriga 4 arbetade inom hemsjukvården. Samtliga var utbildade i Norge. Åldersspannet var 
från 23-44 år.  Under april och maj 2002 kontaktades sjuksköterskor som arbetat nästan ett år. 

Datainsamling Individuella intervjuer, ca 45-60 minuter. Transkriptioner gjordes på det inspelade materiealet.  
 

Dataanalys Innehållsanalys (manifest och latent). Kategorier skapades utifrån data och gav författarna en god 
möjlighet att förstå ett fenomen.  

Bortfall Redovisas ej.  

Slutsats Det första året efter sjuksköterskeexamen är en period som präglas av tillväxt och utveckling. Stöd 
i form av introduktionsprogram, med feedback och stöd efterfrågas av de nyutexaminerade 
sjuksköterskorna.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Begränsad ⊕⊕ 
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Artikel 9 

 

 

Referens Kelly, S. & Courts, N. (2006). The professional self-concept of new graduate nurses. Nurse 
education in practice, 7(5), 332-337. Doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.nepr.2006.10.004 

Land  
Databas 

 USA 
Sekundärsökning i referenslista: ”Mastering the professional role as a newly graduated registered 
nurse”.  

Syfte 1. Att beskriva nyutexaminerade sjuksköterskors professionella självbild 6 månader efter 
examen.  

2. Att undersöka den professionella självbilden i relation till ålder, civilstånd och 
utbildningsnivå.  

3. Att undersöka de nyutbildade sjuksköterskornas syn på utbildningen.  

Metod:  
Design 

Kvantitativ värsnittsstudie. 
Utforskande.   

Urval Nyutbildade sjuksköterskor som arbetat i max sex månader, som arbetade på sjukhus i sydöstra 
USA. 132 nyutbildade sjuksköterskor inkluderades 

Datainsamling Informanterna svarade på 16 påståenden i Professional self-concept nurses instrument (PSCNI). 
Dessutom bifogades två öppna frågor. 

Dataanalys Beskrivande och analytisk statistik.  

Bortfall 137 av 170 svarade. Fem exkluderades, då de avslutat sina studier för mer än sex månader sedan, 
132 inkluderades.  

Slutsats De nyutexaminerade sjuksköterskorna ansåg sig ha en stark känsla för professionell kompetens, 
och kommunikation. De var nöjda med sitt yrke, men graderade sig själva lågt när det kom till 
ledarskap.    

Vetenskaplig  
kvalitet 

Måttligt stark ⊕⊕⊕ 



BILAGA B  

 

Artikel 10 

 

 

 

Referens Bisholt, B. (2012). The learning process of recently graduated nurses in professional situations – 
Experiences of an introduction program. Nurse education today, 32(3), 289-293. Doi: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2011.04.008  

Land  
Databas 

Sverige.  
Sekundärsökning från ”Use of skills and medical devices among new registered nurses: A 
questionnaire study”. Ewertsson et al. (2015). 

Syfte Att analysera och beskriva hur nyutbildade sjuksköterskor lär sig på sin arbetsplats.   

Metod:  
Design 

Etnografisk metod.  
Beskrivande.  

Urval 18 sjuksköterskor under inskolning, mellan 23-46 år deltog. Sjuksköterskorna arbetade på 
medicin- eller kirurgiska avdelningar på ett sjukhus i mellersta Sverige.  

Datainsamling Observation och intervju. Intervjuerna baserades på incidenter som inträffat under 
observationerna. Observationerna bestod av 116 tillfällen och omfattade 299 timmar. Intervjuerna 
pågick i 30-50 minuter.   

Dataanalys Den etnografiska metoden innebär att analysen görs under arbetet med observationerna, dvs de 
pågår parallellt. Tankar om det som observerades blev ett viktigt verktyg och användes som bas 
till intervjuerna.  
Fältanteckningar och transkriberade intervjuer studerades för att förstå materialet. Därefter 
analyserades de separat. Teman sorterades in i olika kategorier. Tre teman, två under-teman och 
15 kategorier konstruerades och utgör studiens resultat.  

Bortfall 2 deltagare föll bort, vilket gav 16 kvarvarande informanter.  

Slutsats De viktigaste fynden i denna studie var att introduktionsprogram kan hindra nyutexaminerade 
sjuksköterskor att utveckla nödvändiga professionella färdigheter. De nyutexaminerade 
sjuksköterskorna lär sig att handla som sina handledare.  
De nyutbildade sjuksköterskorna saknar handlingsberedskap, men också den kompetens som 
krävs för sjuksköterskeyrket.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Begränsad ⊕⊕ 



BILAGA C  

 

Tabell 6: Artikelöversikt 

 

Gradering enligt GRADE 

 
Artikel Design Kvalitet Överförbarhet Överens-stämmelse Preceisio

n i data 
Publice-
ringsbias 

Bevis- 
värde 

Use of technical skills and 
medical devices among new 
registered nurses: A 
questionnaire study. 

Tvärsnittsstudie Inga 
brister 

God 
överförbarhet 

God 
överensstämmelse 

God 
precision 

Nej Begränsad    
⊕⊕ 

Newly graduated 
nurses’perception of 
competence and possible 
predictors; A cross-sectional 
study.  

Tvärnsittsstudie Inga 
brister 

God 
överförbarhet 

God 
överensstämmelse 

God 
precision 

Nej Begränsad    
⊕⊕ 
 

The practical skills of newly 
qualified nurses.  

Observationsstudie Inga 
brister 

Nedgradering 
-1 pga. få 
informanter 
(4 st) 

God 
överensstämmelse 

 

God 
precision 

Nej Mycket 
begränsad 
⊕ 
 

The learning process of 
recently graduated nurses in 
professional situations – 
Experiences of an 
introduction program.  

Observationsstudie Inga 
brister 

God 
överförbarhet 

God 
överensstämmelse   

God 
precision 

Nej Begränsad    
⊕⊕ 
 

New graduate nurses’ 
experiences in their first year 
of practice.  

Tvärsnittsstudie. 
Enkät- och 
fokusgrupper 

Inga 
bister 

Mycket bra 
överförbarhet 
+1 (antal 
informanter) 

God 
överensstämmelse 

God 
precision 

Nej Måttligt 
starkt ⊕⊕⊕ 

The first year as a graduate 
nurse – an experience of 
growth and development.  

Intervjuer  Inga 
brister 

God 
överförbarhet 

God 
överensstämmelse 

God 
precision 

Nej Begränsad 
⊕⊕ 

New nurse graduates’ 
understanding of 
competence.  

Semistrukturerade 
intervjuer 

Inga 
brister 

Nedgradering 
-1 pga få 
informanter 
(6 st) 

God 
överensstämmelse  

God 
precision  

Nej Mycket 
begränsad 
⊕  

The profesional self-concept 
of new graduate nurses.  

Tvärsnittsstudie 
(enkät)  

Inga 
brister 

Mycket bra 
överförbarhet 
+1 (antal 
informanter) 

God 

överrensstämmelse 

God 
precision  

Nej Måttligt 
stark  ⊕⊕⊕ 
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Responsible but unprepaired: 
Experiences of newly 
graduated nurses in hospital 
care.  

Narrativa intervjuer Inga 
brister 

Få 
informanter 
(8 st) 

God 
överrensstämmelse 

God 
precision 

Nej Mycket 
begränsad 
⊕ 

Comparing new BSN RN 
self skills assessment to 
actual skills demonstration.  

Fall-kontrol studie. 
Retrospektiv.  

Inga 
brister 

Anger själva 
låg 
generaliserbar
het (r/t 32 
informanter) 

God 
överrensstämmelse 

God 
precision 

Nej  Mycket 
begränsad 
⊕ 
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