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Sammanfattning I	  dagens	  samhälle	  behöver	  allt	  fler	  personer	  vård.	  
Sjuksköterskans	  specialitet	  är	  omvårdnad	  och	  de	  
nyutexaminerade	  sjuksköterskorna	  förväntas	  ta	  ett	  	  
stort	  ansvar.	  Syftet	  med	  litteraturstudien	  var	  att	  belysa	  
nyutexaminerade	  sjuksköterskors	  upplevelser	  av	  den	  
första	  tiden	  i	  yrkeslivet.	  Studien	  genomfördes	  som	  en	  
systematisk	  litteraturstudie	  med	  en	  induktiv	  ansats.	  
Resultatet	  baseras	  på	  åtta	  vetenskapliga	  artiklar	  och	  
analysen	  resulterade	  i	  tre	  huvudkategorier:	  kunskap	  har	  
betydelse,	  stressfull	  period	  och	  betydelsen	  av	  stöd.	  I	  
resultatet	  framkom	  det	  att	  många	  nyutexaminerade	  
sjuksköterskor	  upplever	  kunskapsbrist	  på	  grund	  av	  
otillräcklig	  utbildning.	  Kunskapsbristen	  resulterade	  i	  att	  
sjuksköterskorna	  upplever	  det	  svårt	  att	  utföra	  sina	  
arbetsuppgifter	  och	  omvårdnaden	  blir	  lidande.	  Den	  
första	  tiden	  som	  sjuksköterska	  upplevs	  som	  en	  
känslomässig	  utmaning	  och	  en	  stressig	  period.	  En	  viktig	  
faktor	  i	  början	  av	  yrket	  är	  stöd	  från	  arbetsplatsen.	  Den	  
första	  tiden	  som	  sjuksköterska	  upplevs	  som	  svår,	  men	  	  
en	  bra	  introduktion	  och	  tillgång	  till	  stöd	  kan	  underlätta	  
övergången	  till	  sjuksköterskeyrket.	  För	  att	  förbereda	  
sjuksköterskestudenterna	  inför	  yrket	  är	  mer	  
verksamhetsförlagd	  utbildning	  önskvärt.	  Vidare	  
forskning	  kring	  sjuksköterskeutbildningens	  utformning	  
och	  introduktion	  för	  nya	  sjuksköterskor	  behövs.	  
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Abstract In	  today's	  society	  the	  number	  of	  people	  needing	  
care	  are	  increasing.	  Caring	  for	  people	  is	  the	  main	  
role	  of	  the	  nurse	  and	  the	  newly	  examined	  nurses	  
are	  expected	  to	  take	  a	  big	  responsibility.	  The	  
purpose	  of	  this	  study	  was	  to	  elucidate	  newly	  
graduated	  nurses'	  experiences	  of	  being	  new	  in	  
the	  profession.	  The	  study	  was	  conducted	  as	  a	  
systematic	  literature	  review	  with	  an	  inductive	  
approach.	  The	  result	  is	  based	  on	  eight	  scientific	  
papers	  presented	  in	  three	  categories:	  	  	  
knowledge	  has	  importance,	  stressful	  period	  and	  
the	  importance	  of	  support.	  The	  result	  showed	  
that	  many	  newly	  qualified	  nurses	  are	  
experiencing	  skills	  shortages	  due	  to	  insufficient	  
training.	  The	  lack	  of	  knowledge	  resulted	  in	  the	  
nurses	  finding	  it	  difficult	  to	  perform	  their	  duties	  
and	  that	  care	  then	  will	  suffer.	  The	  beginning	  of	  
the	  nurses'	  career	  is	  experienced	  as	  an	  emotional	  
challenge	  and	  a	  stressful	  period.	  An	  important	  
factor	  in	  the	  beginning	  of	  the	  profession	  is	  the	  
support	  from	  the	  workplace.	  Nurses	  find	  this	  
initial	  time	  difficult,	  but	  a	  good	  introduction	  and	  
access	  to	  help	  can	  ease	  the	  transition	  to	  the	  
nursing	  profession.	  More	  clinical	  training	  	  	  
is	  desirable	  to	  prepare	  nursing	  students	  for	  the	  
profession.	  Further	  research	  is	  needed	  in	  
designing	  nursing	  education,	  and	  the	  preparation	  
of	  new	  nurses.	  
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Inledning 
Svensk	  sjuksköterskeförening	  (2010)	  skriver	  att	  i	  dagens	  samhälle	  behöver	  allt	  fler	  
personer	  vård	  och	  omsorg.	  Stora	  folkomflyttningar,	  komplicerade	  sjukdomstillstånd	  
och	  en	  ökande	  psykisk	  ohälsa	  bland	  befolkningen	  innebär	  att	  sjukvården	  står	  inför	  en	  
stor	  utmaning.	  Påtryckningarna	  från	  politiker	  och	  medborgare	  om	  bland	  annat	  
kortare	  vårdtider,	  avancerad	  vård	  i	  hemmet	  och	  större	  ansvar	  inom	  primärvården	  
resulterar	  i	  att	  hög	  kompetens	  fordras	  hos	  personal	  inom	  hälso-‐	  och	  sjukvården	  
(Svensk	  sjuksköterskeförening,	  2010).	  	  

Sjuksköterskans	  specialitet	  och	  ansvarsområde	  är	  omvårdnad.	  Omvårdnad	  utövas	  
dagligen	  inom	  hälso-‐	  och	  sjukvården	  (Svensk	  sjuksköterskeförening,	  2010).	  En	  
nyutexaminerad	  sjuksköterska	  förväntas	  ta	  stort	  ansvar	  (Socialstyrelsen,	  2005).	  För	  
att	  kunna	  arbeta	  som	  sjuksköterska	  i	  Sverige	  krävs	  en	  treårig	  utbildning	  på	  
högskolenivå.	  Utbildningen	  leder	  till	  en	  kandidatexamen	  med	  tillhörande	  
legitimation	  (Falk,	  2013).	  Enligt	  Universitetskanslersämbetets	  analys	  från	  läsåret	  
2012/2013	  tog	  ungefär	  3800	  sjuksköterskeexamen	  i	  Sverige	  (Inkinen,	  2014).	  	  

Enligt	  en	  studie	  av	  Wangensteen,	  Johansson	  och	  Nordström	  (2007)	  framkommer	  det	  
att	  många	  nyutexaminerade	  sjuksköterskor	  beskriver	  första	  året	  som	  sjuksköterska	  
som	  en	  svår	  period.	  Socialstyrelsen	  (2005)	  betonar	  vikten	  av	  en	  god	  introduktion	  för	  
sjuksköterskan	  där	  möjlighet	  ges	  att	  träna	  upp	  sina	  färdigheter	  innan	  de	  mest	  
krävande	  arbetsuppgifterna	  ska	  utföras	  självständigt.	  

Bakgrund 

Sjuksköterskans ansvarsområde 
En	  nyutexaminerad	  sjuksköterska	  har	  ett	  varierande	  yrke	  framför	  sig	  med	  många	  
olika	  arbetsuppgifter.	  Sjuksköterskan	  kan	  arbeta	  inom	  olika	  områden	  innefattande	  
vård	  av	  barn,	  ungdomar,	  vuxna	  och	  äldre	  (Socialstyrelsen,	  2005).	  En	  legitimerad	  
sjuksköterska	  har	  möjlighet	  att	  utöva	  sin	  profession	  både	  i	  Sverige	  och	  utomlands	  
(Falk,	  2013).	  ICN:s	  etiska	  kod	  för	  sjuksköterskor	  framhäver	  vikten	  av	  att	  se	  till	  varje	  
människas	  rättighet	  och	  belyser	  sjuksköterskornas	  grundläggande	  ansvarsområden,	  
vilka	  är	  att	  lindra	  lidande,	  förebygga	  sjukdom,	  främja	  hälsa	  och	  återställa	  hälsa	  
(Dobrowolska,	  Wronska,	  Fidecki	  &	  Wysockinski,	  2007).	  Omvårdnaden	  ska	  gå	  hand	  i	  
hand	  med	  andra	  kunskapsområden	  såsom	  etik,	  biomedicin,	  folkhälsa	  och	  pedagogik	  
(Svensk	  sjuksköterskeförening,	  2010).	  Sjuksköterskeutbildningen	  ska	  leda	  till	  att	  
sjuksköterskan	  uppfyller	  kraven	  i	  Socialstyrelsens	  kompetensbeskrivning	  
(Socialstyrelsen,	  2005).	  I	  kompetensbeskrivningen	  framgår	  att	  huvudämnet	  är	  
omvårdnad,	  forskning,	  utveckling	  och	  utbildning	  samt	  ledarskap.	  Samtidigt	  som	  
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dessa	  arbetsområden	  ska	  följas	  ska	  sjuksköterskans	  arbete	  genomsyras	  av	  etiskt	  
tänkande	  och	  en	  helhetssyn	  på	  människan	  (Socialstyrelsen,	  2005).	  	  

Det	  finns	  sex	  kärnkompetenser	  som	  alla	  sjuksköterskor	  ska	  arbeta	  utifrån	  för	  att	  
skapa	  en	  god	  och	  säker	  vård	  (Svensk	  sjuksköterskeförening,	  2010).	  
Kärnkompetenserna	  innefattar	  personcentrerad	  vård,	  samverkan	  i	  team,	  
evidensbaserad	  vård,	  förbättringskunskap	  för	  kvalitetsutveckling,	  säker	  vård	  och	  
informatik.	  Svensk	  sjuksköterskeförening	  (2010)	  skriver	  att	  personcentrerad	  vård	  
innebär	  att	  sjuksköterskan	  anpassar	  vården	  efter	  varje	  individs	  behov,	  värderingar	  
och	  förväntningar.	  En	  förutsättning	  för	  personcentrerad	  vård	  är	  patientdelaktighet.	  
Patienten	  har	  den	  bästa	  kännedomen	  om	  sin	  kropp	  och	  är	  en	  viktig	  
informationskälla.	  Sjuksköterskan	  ansvarar	  för	  att	  skapa	  och	  upprätthålla	  en	  
fungerande	  vårdrelation.	  Vården	  står	  inför	  stora	  utmaningar,	  då	  Sverige	  är	  ett	  
mångkulturellt	  samhälle	  med	  en	  ökad	  migration	  och	  för	  att	  kunna	  ge	  en	  god	  och	  
personcentrerad	  vård	  krävs	  det	  att	  sjuksköterskor	  har	  en	  mångkulturell	  kompetens	  
(Svensk	  sjuksköterskeförening,	  2010).	  Enligt	  Ekman,	  et	  al.	  (2011)	  främjar	  
personcentrerad	  vård	  relationen	  mellan	  sjuksköterskan	  och	  patienten	  vilket	  leder	  till	  
en	  ökad	  patienttillfredsställelse	  och	  förbättrade	  hälsoresultat.	  Sjuksköterskan	  måste	  
ta	  hänsyn	  till	  patientens	  styrkor	  och	  rättigheter	  (Ekman,	  et	  al,	  2011).	  

Samverkan	  i	  team	  är	  den	  andra	  av	  de	  sex	  kärnkompetenserna	  (Svensk	  
sjuksköterskeförening,	  2010).	  Sjuksköterskan	  ska	  i	  sitt	  arbete	  integrera	  alla	  
yrkeskategorier	  för	  att	  skapa	  ett	  bra	  teamarbete	  (Long,	  2003).	  I	  ett	  bra	  teamarbete	  
drar	  teamdeltagarna	  nytta	  av	  varandras	  kompetenser,	  vilket	  bidrar	  till	  kontinuitet.	  
Sjuksköterskan	  ansvarar	  för	  att	  teamet	  arbetar	  personcentrerat	  och	  har	  ansvaret	  för	  
omvårdnaden.	  Evidensbaserad	  vård	  är	  den	  tredje	  kärnkompetensen	  (Svensk	  
sjuksköterskeförening,	  2010).	  Evidensbaserad	  vård	  innebär	  att	  omvårdnadsarbetet	  
ska	  grunda	  sig	  på	  vetenskaplig	  kunskap	  och	  beprövad	  erfarenhet	  och	  integrera	  
patientens	  egna	  värderingar.	  Syftet	  med	  att	  arbeta	  evidensbaserat	  är	  att	  uppnå	  en	  
trygg	  och	  säker	  vård	  som	  ska	  ge	  patienten	  förutsättningar	  till	  optimal	  hälsa	  (Qsen	  
Institute,	  2014).	  Evidensbaserad	  kunskap	  är	  baserad	  på	  fakta	  och	  är	  ett	  
samlingsnamn	  för	  kritiskt	  granskad	  forskning	  (Svensk	  sjuksköterskeförening,	  2010).	  
Standardvårdplaner,	  kliniska	  riktlinjer	  och	  nationella	  vårdprogram	  är	  exempel	  på	  
faktaunderlag	  som	  finns	  i	  hälso-‐	  och	  sjukvården.	  Faktaunderlag	  i	  kombination	  med	  
erfarenhet	  och	  förståelse	  skapar	  en	  trygg	  och	  säker	  vård.	  Sjuksköterskan	  måste	  hela	  
tiden	  utveckla	  sin	  kunskap	  och	  hålla	  sig	  uppdaterad	  om	  aktuell	  forskning.	  Det	  är	  
viktigt	  att	  sjuksköterskan	  förstår	  betydelsen	  av	  att	  arbeta	  evidensbaserat	  och	  följer	  
regler	  och	  riktlinjer	  (Svensk	  sjuksköterskeförening,	  2010).	  

Kärnkompetensen	  förbättringskunskap	  för	  kvalitetsutveckling	  finns	  till	  för	  att	  
identifiera	  risker	  och	  kontrollera	  kvaliteten	  för	  att	  förbättra	  standarden	  i	  vården	  
(Long,	  2003).	  En	  kombination	  mellan	  förbättringskunskap	  och	  professionell	  kunskap	  
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leder	  till	  utveckling	  av	  omvårdnaden	  (Svensk	  sjuksköterskeförening,	  2010).	  Det	  är	  
också	  av	  stor	  vikt	  att	  inneha	  kunskap	  om	  vad	  förändringsarbete	  kan	  få	  för	  inverkan	  
och	  betydelse	  på	  vårdteamet.	  En	  del	  av	  sjuksköterskans	  arbete	  består	  i	  att	  kunna	  
använda	  metoder	  för	  förbättring	  av	  kvalitet	  och	  säkerhet	  inom	  vården,	  vilket	  görs	  
genom	  att	  tänka	  vetenskapligt	  och	  kritiskt	  (Svensk	  sjuksköterskeförening,	  2010).	  

Den	  femte	  kärnkompetensen	  är	  säker	  vård	  (Svensk	  sjuksköterskeförening,	  2010).	  En	  
säker	  vård	  skapar	  en	  trygg	  miljö	  för	  både	  patienter	  och	  personal.	  Underbemanning,	  
arbetstider	  och	  brist	  på	  kompetens	  är	  faktorer	  som	  kan	  påverka	  säkerheten.	  Det	  är	  
viktigt	  att	  tänka	  och	  agera	  förebyggande	  för	  att	  upprätthålla	  en	  säker	  miljö.	  Att	  
arbeta	  förbyggande	  kan	  göras	  genom	  att	  använda	  olika	  riskbedömningsinstrument.	  
Den	  sjätte	  kärnkompetensen	  är	  informatik.	  Informations-‐	  och	  
kommunikationssystem	  behöver	  ständigt	  utvecklas	  och	  sjuksköterskan	  ska	  medverka	  
i	  denna	  utvecklingsprocess.	  För	  att	  kunna	  utveckla	  informations-‐	  och	  
kommunikationssystem	  behövs	  kunskap	  om	  styrning	  och	  hantering	  av	  
omvårdnadsdata.	  I	  akuta	  situationer	  är	  en	  god	  kommunikation	  en	  förutsättning	  för	  
säker	  vård.	  Sjuksköterskan	  behöver	  därför	  ständigt	  delta	  i	  kommunikationsövningar	  
med	  ledaransvar.	  Efter	  avslutad	  utbildning	  förväntas	  det	  att	  den	  nyutexaminerade	  
sjuksköterskan	  förstår	  och	  kan	  arbeta	  efter	  dessa	  kompetenser	  (Svensk	  
sjuksköterskeförening,	  2010).	  	  

Benners omvårdnadsmodell 
Benners	  omvårdnadsmodell,	  som	  utvecklades	  1982,	  är	  en	  vidareutveckling	  på	  en	  
modell	  som	  skapades	  av	  professorerna	  Hubert	  och	  Stuart	  Dreyfus	  (Blom,	  2010).	  
Benner	  beskriver	  de	  olika	  utvecklingsnivåerna	  som	  en	  sjuksköterska	  går	  igenom.	  Det	  
finns	  fem	  utvecklingsnivåer	  där	  det	  första	  stadiet	  benämns	  novis	  och	  det	  sista	  expert	  
(Blom,	  2010).	  I	  det	  första	  stadiet	  novis	  saknar	  sjuksköterskan	  oftast	  erfarenhet	  av	  
vården	  (Benner,	  1993).	  Det	  är	  viktigt	  att	  det	  finns	  regler	  och	  riktlinjer	  på	  
arbetsplatsen,	  eftersom	  det	  är	  dessa	  som	  novisen	  bygger	  sitt	  handlande	  på.	  
Handlandet	  efter	  regler	  och	  riktlinjer	  kan	  dock	  på	  samma	  gång	  göra	  novisen	  
begränsad	  och	  oflexibel.	  Även	  en	  sjuksköterska	  med	  erfarenhet	  inom	  yrket	  kan	  
hamna	  på	  novisnivå	  vid	  byte	  av	  arbetsplats	  om	  det	  saknas	  kunskap	  om	  diagnoser	  
och	  behandlingar	  inom	  det	  nya	  området.	  Det	  andra	  stadiet	  kallas	  avancerad	  
nybörjare.	  I	  det	  andra	  stadiet	  har	  sjuksköterskan	  fått	  mer	  erfarenhet	  av	  olika	  
vårdsituationer.	  Sjuksköterskans	  prestationer	  anses	  i	  stort	  sett	  som	  acceptabla.	  Den	  
avancerade	  nybörjaren	  kan	  inte,	  precis	  som	  en	  novis	  se	  helheten,	  utan	  är	  
fortfarande	  beroende	  av	  regler	  och	  riktlinjer.	  Den	  avancerande	  nybörjaren	  är	  
däremot	  mer	  medveten	  om	  strukturen	  i	  det	  kliniska	  arbetet	  och	  känner	  igen	  
betydelsefulla	  mönster.	  Behovet	  av	  stöd	  är	  viktigt	  då	  den	  avancerade	  nybörjaren	  har	  
svårt	  att	  planera	  sitt	  arbete	  och	  avgöra	  vad	  som	  är	  betydelsefullt.	  I	  början	  av	  
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utbildningen	  befinner	  sig	  de	  flesta	  nyutexaminerade	  sjuksköterskor	  på	  novisnivå	  och	  
i	  slutet	  av	  utbildningen	  är	  de	  flesta	  avancerade	  nybörjare	  (Benner,	  1993).	  	  

I	  det	  tredje	  stadiet	  beskrivs	  sjuksköterskan	  som	  kompetent	  (Benner,	  1993).	  
Utvecklingsnivån	  uppnås	  då	  sjuksköterskan	  arbetat	  inom	  samma	  område	  i	  två	  till	  tre	  
år.	  Sjuksköterskan	  kan	  klara	  av	  oförutsedda	  händelser	  och	  hantera	  de	  flesta	  
situationer.	  Den	  kompetenta	  sjuksköterskan	  kan	  tänka	  kritiskt	  och	  prioritera	  men	  
saknar	  den	  snabbhet	  och	  anpassningsförmåga	  som	  sjuksköterskan	  uppnår	  i	  det	  
fjärde	  stadiet.	  I	  det	  fjärde	  stadiet	  beskrivs	  sjuksköterskan	  som	  skicklig	  och	  kan	  se	  
helheten	  i	  arbetet.	  Sjuksköterskan	  har	  god	  erfarenhet	  av	  olika	  situationer	  och	  kan	  
tänka	  långsiktigt.	  Expertstadiet	  är	  det	  femte	  och	  sista	  av	  utvecklingsnivåerna	  som	  
Benner	  (1993)	  beskriver.	  I	  detta	  stadie	  behöver	  sjuksköterskan	  inte	  längre	  förlita	  sig	  
på	  regler	  och	  riktlinjer	  utan	  har	  speciella	  färdigheter	  som	  vägleder	  arbetet	  (Benner,	  
1993).	  

Övergången från student till sjuksköterska	  
Övergången	  från	  student	  till	  yrkeslivet	  är	  förknippad	  med	  socialisering	  till	  en	  
yrkesroll	  (Newton	  &	  McKenna,	  2007).	  Socialisering	  innebär	  att	  den	  nyutexaminerade	  
sjuksköterskan	  måste	  växa	  in	  i	  den	  nya	  professionen	  som	  handlar	  om	  patientansvar,	  
integrera	  med	  andra	  professioner	  och	  utveckla	  en	  klinisk	  kompetens	  (Newton	  &	  
McKenna,	  2007).	  I	  denna	  roll	  förväntas	  den	  nya	  sjuksköterskan	  kunna	  utföra	  sitt	  
arbete	  inom	  en	  viss	  tidsram	  och	  det	  är	  viktigt	  att	  vara	  klar	  över	  vad	  den	  nya	  
professionen	  innebär	  (Chang	  &	  Hancock,	  2003).	  Heslop,	  McIntyre	  och	  Ives	  (2001)	  
menar	  att	  många	  studenter	  känner	  oro	  över	  de	  krav	  som	  ställs	  på	  en	  sjuksköterska	  
och	  belyser	  att	  studenter	  anser	  sig	  ha	  för	  lite	  klinisk	  erfarenhet.	  Enligt	  Watt	  och	  
Pascoe	  (2013)	  framkommer	  det	  att	  många	  studenter	  känner	  sig	  oförberedda	  på	  att	  
komma	  ut	  i	  yrkeslivet.	  	  

Problemformulering 
Det	  är	  inte	  endast	  positiva	  känslor	  som	  uppkommer	  i	  samband	  med	  
sjuksköterskeexamen.	  Det	  är	  därför	  viktigt	  att	  undersöka	  hur	  nyutexaminerade	  
sjuksköterskor	  upplever	  den	  första	  tiden	  i	  yrket	  och	  för	  att	  kunna	  sprida	  kunskapen	  
om	  hur	  det	  är	  att	  vara	  ny.	  

Syfte	  
Syftet	  var	  att	  belysa	  nyutexaminerade	  sjuksköterskors	  upplevelser	  av	  den	  första	  
tiden	  i	  yrkeslivet.	  
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Frågeställningar:	  	  
Vilka	  upplevelser	  har	  de	  nyutexaminerade	  sjuksköterskorna	  av	  yrkesrollen?	  	  
Hur	  påverkas	  de	  nyutexaminerade	  sjuksköterskorna	  av	  dessa	  upplevelser?	  	  

Metod 
Litteraturstudien	  genomfördes	  enligt	  Fribergs	  (2012)	  metod	  för	  systematisk	  
litteraturstudie.	  Litteraturstudien	  hade	  en	  induktiv	  ansats	  som	  innebar	  att	  material	  
samlades	  in	  utan	  förutfattad	  mening	  och	  därefter	  försökte	  få	  svar	  på	  studiens	  syfte	  
med	  tillhörande	  frågeställningar.	  

Datainsamling	  	  
Cinahl	  och	  PubMed	  är	  databaser	  som	  innehåller	  vetenskapliga	  artiklar	  med	  inriktning	  
på	  omvårdnad.	  Databasen	  PsycInfo	  är	  inriktad	  på	  psykologisk	  forskning	  inom	  
omvårdnad	  (Forsberg	  &	  Wengström,	  2008).	  	  

I	  databaserna	  Cinahl	  och	  PubMed	  användes	  inklusionskriterierna	  att	  artiklarna	  skulle	  
vara	  publicerade	  inom	  de	  senaste	  fem	  åren,	  skrivna	  på	  engelska,	  vara	  vetenskapliga	  
orginalartiklar	  och	  med	  abstracts	  tillgängligt.	  I	  PsykInfo	  användes	  
inklusionskriterierna	  att	  artiklarna	  skulle	  vara	  publicerade	  de	  senaste	  fem	  åren,	  
skrivna	  på	  engelska	  och	  vara	  vetenskapliga	  orginalartiklar.	  Den	  exklusionskriterie	  
som	  användes	  var	  att	  de	  artiklar	  som	  handlade	  om	  sjuksköterskor	  som	  arbetat	  mer	  
än	  tre	  år	  exkluderades.	  En	  inledande	  artikelsökning	  med	  sökordet	  new	  graduate	  
nurses	  gjordes	  i	  databaserna	  Cinahl,	  PubMed	  och	  PsycInfo.	  Den	  sökningen	  redovisas	  
inte	  i	  sökhistoriken	  då	  den	  endast	  var	  till	  för	  att	  få	  en	  översikt	  av	  tillgängliga	  artiklar	  
inom	  det	  valda	  ämnet.	  Därefter	  formulerades	  ett	  syfte	  och	  utifrån	  syftet	  skapades	  
sökord.	  Sökorden	  som	  användes	  var	  nyutexaminerade	  sjuksköterskor,	  känsla,	  
övergång,	  upplevelse	  och	  första	  jobbet.	  Dessa	  ord	  översattes	  till	  new	  graduate	  
nurses,	  emotion,	  transition,	  experience	  och	  first	  job	  (bilaga	  A).	  Endast	  sökningar	  som	  
gav	  artiklar,	  vilka	  inkluderas	  i	  resultatet,	  redovisas	  i	  bilaga	  A.	  Sökorden	  användes	  i	  
olika	  konstellationer	  med	  den	  booleska	  termen	  AND	  (bilaga	  B).	  

I	  Cinahl	  användes	  new	  graduate	  nurses	  som	  major	  heading.	  Emotion,	  transition,	  
experience	  och	  first	  job	  användes	  som	  fritextord.	  Asterix	  (*)	  användes	  för	  att	  få	  fram	  
flera	  böjelser	  på	  orden.	  I	  PubMed	  fanns	  inte	  new	  graduate	  nurses	  som	  mesh-‐term	  
utan	  användes	  därför	  som	  fritextord.	  Även	  emotion,	  transition,	  experience	  och	  first	  
job	  användes	  som	  fritextord.	  I	  PsycInfo	  användes	  även	  där	  new	  graduate	  nurses,	  
emotion,	  transition,	  experience	  och	  first	  job	  som	  fritextord.	  

Databassökningen	  gav	  286	  träffar.	  Artiklarnas	  titlar	  lästes	  igenom	  och	  283	  titlar	  
ansågs	  vara	  relevanta	  och	  dessa	  abstract	  lästes	  igenom.	  Efter	  att	  abstracts	  var	  
genomlästa	  valdes	  25	  artiklar	  ut	  till	  urval	  1.	  Reduktionen	  av	  relevanta	  artiklar	  från	  
286	  ner	  till	  25	  handlade	  om	  att	  det	  förekom	  dubbletter	  i	  flera	  av	  sökningarna	  samt	  



	  

	   6	  

att	  det	  gjordes	  en	  avgränsning	  i	  innebörden	  att	  vara	  ny	  i	  yrket.	  Denna	  begränsning	  
sattes	  till	  att	  sjuksköterskorna	  inte	  skulle	  ha	  arbetat	  mer	  än	  tre	  år.	  När	  urval	  2	  
gjordes	  återfanns	  ånyo	  dubbletter.	  Artiklarna	  granskades	  sedan	  enligt	  Olsson	  och	  
Sörensens	  (2011)	  kvantitativa	  och	  kvalitativa	  bedömningsmall.	  Vetenskapliga	  
kvaliteten	  på̊	  artiklarna	  graderades	  mellan	  I-‐III,	  där	  grad	  I	  är	  den	  högsta	  
vetenskapliga	  kvaliteten	  och	  grad	  III	  är	  den	  lägsta	  vetenskapliga	  kvaliteten.	  Av	  urval	  1	  
gick	  8	  artiklar	  vidare	  till	  urval	  2.	  	  

Databearbetning	  
Första	  steget	  var	  att	  hitta	  det	  viktigaste	  från	  varje	  enskild	  artikels	  resultat	  relaterat	  
till	  litteraturstudiens	  syfte	  som	  var	  att	  belysa	  nyutexaminerade	  sjuksköterskors	  
upplevelse	  av	  den	  första	  tiden	  i	  yrket.	  Artiklarna	  lästes	  igenom	  individuellt	  för	  att	  
sedan	  diskuteras	  gemensamt.	  Vid	  diskussionen	  av	  artiklarna	  markerades	  
frågeställningarna	  med	  siffror	  för	  att	  sedan	  färgkoda	  frågeställningarna	  för	  att	  
urskilja	  likheter	  och	  skillnader.	  För	  att	  underlätta	  analysen	  av	  resultatet	  
sammanställdes	  varje	  enskild	  artikels	  resultat	  i	  en	  artikelöversikt	  (bilaga	  C).	  Vid	  detta	  
sista	  analyssteg	  framkom	  tre	  huvudkategorier,	  vilka	  var	  kunskap	  har	  betydelse,	  
stressfull	  period	  och	  betydelsen	  av	  stöd.	  	  

Resultat 

Kunskap har betydelse 
Lee,	  Hsu,	  Li	  och	  Sloan	  (2012)	  beskrev	  att	  vara	  ny	  sjuksköterska	  förknippas	  med	  att	  
vara	  svag	  och	  det	  symboliserades	  med	  att	  inte	  ha	  kunskap	  för	  arbetsuppgifterna.	  De	  
nya	  sjuksköterskorna	  förstod	  sin	  inkompetens	  och	  försökte	  därför	  kompensera	  det	  
genom	  att	  införskaffa	  sig	  mer	  kunskap	  (Lee,	  et	  al.,	  2012).	  I	  en	  studie	  av	  Feng	  och	  Tsai	  
(2012)	  visade	  det	  sig	  att	  många	  nyutexaminerade	  sjuksköterskor	  upplevde	  
utbildningen	  som	  otillräcklig.	  Den	  lärda	  kunskapen	  ansågs	  som	  bristfällig	  och	  den	  
kliniska	  erfarenheten	  som	  knapphändig.	  Många	  kände	  sig	  oförberedda	  inför	  yrket	  
(Feng	  &	  Tsai,	  2012).	  Detta	  resultat	  överensstämmer	  med	  Parker,	  Giles,	  Lantry	  och	  
McMillan	  (2014)	  som	  beskrev	  att	  många	  nya	  sjuksköterskor	  kände	  det	  svårt	  att	  
utföra	  sitt	  arbete	  på	  grund	  av	  otillräcklig	  kunskap.	  I	  Phillips,	  Kenny,	  Esterman	  och	  
Smiths	  (2014)	  studie	  framkom	  det	  däremot	  att	  sjuksköterskorna	  ansåg	  sig	  ha	  
grundläggande	  kunskaper	  för	  att	  kunna	  hantera	  sina	  arbetsuppgifter.	  Ostini	  och	  
Bonner	  (2012)	  beskrev	  att	  även	  om	  sjuksköterskorna	  hade	  den	  kunskap	  som	  
behövdes	  för	  att	  utföra	  praktiska	  moment	  upplevde	  de	  en	  stor	  osäkerhet.	  
Sjuksköterskorna	  avstod	  därför	  från	  att	  utföra	  vissa	  praktiska	  moment	  även	  om	  
kunskapen	  hade	  räckt	  till	  (Ostini	  &	  Bonner,	  2012).	  
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Att	  ge	  en	  god	  vård	  beskrevs	  av	  de	  nyfärdiga	  sjuksköterskorna	  som	  en	  självklarhet	  
(Feng	  &	  Tsai,	  2012).	  Sjuksköterskorna	  strävade	  alltid	  efter	  att	  uppnå	  en	  god	  vård,	  
men	  kunskapsbristen	  ledde	  till	  att	  det	  blev	  svårt	  att	  fullfölja	  (Feng	  &	  Tsai,	  2012).	  När	  
sjuksköterskorna	  hade	  arbetat	  en	  tid	  inom	  sjukvården	  och	  fått	  mer	  erfarenhet	  
upplevde	  de	  att	  deras	  självförtroende	  stärktes	  (Parker,	  et	  al.,	  2014).	  Det	  framkom	  i	  
studien	  av	  Feng	  och	  Tsai	  (2012)	  att	  under	  utbildningen	  hade	  studenterna	  aldrig	  fullt	  
ansvar	  för	  patienter.	  Det	  blev	  därför	  svårt	  att	  hantera	  detta	  ansvar	  som	  färdig	  
sjuksköterska	  då	  kunskapsbristen	  kändes	  påtaglig	  (Feng	  &	  Tsai,	  2012).	  När	  
sjuksköterskorna	  hade	  en	  jämn	  patientfördelning	  och	  hann	  med	  sina	  arbetsuppgifter	  
upplevde	  de	  att	  deras	  kompetens	  var	  tillräcklig	  (Phillips,	  et	  al.,	  2014).	  Många	  
sjuksköterskor	  kände	  sig	  självsäkra	  på	  sin	  förmåga	  att	  utföra	  omvårdnad	  (Walker,	  
Earl,	  Costa	  &	  Cuddihy,	  2013).	  De	  förstod	  innebörden	  av	  sin	  roll	  som	  sjuksköterska	  
och	  vilket	  ansvar	  det	  medförde	  (Parker,	  et	  al.,	  2014). 

Stressfull period 
Den	  första	  tiden	  som	  sjuksköterska	  beskrevs	  som	  en	  stressig	  period	  och	  
sjuksköterskorna	  uppfattade	  det	  som	  utmanande	  och	  svårt	  att	  ta	  sig	  an	  
arbetsuppgifterna	  (Parker,	  et	  al.,	  2014).	  Den	  största	  utmaningen	  bland	  
arbetsuppgifterna	  var	  att	  utföra	  praktiska	  moment.	  Osäkerheten	  över	  att	  utföra	  
momenten	  bidrog	  till	  rädsla,	  ångest	  och	  panikkänslor	  (Ostini	  &	  Bonner,	  2012).	  
Stressen	  som	  upplevdes	  kunde	  kopplas	  till	  avdelningens	  rutiner	  och	  arbetsbelastning	  
(Parker,	  et	  al.,	  2014).	  Sjuksköterskorna	  upplevde	  också	  stress	  över	  att	  hantera	  
speciella	  patientgrupper	  som	  gällde	  framför	  allt	  dementa,	  missbrukare	  och	  psykiskt	  
sjuka.	  Ytterligare	  en	  faktor	  som	  kunde	  härledas	  till	  stressen	  var	  hanteringen	  av	  
läkemedel	  (Parker,	  et	  al.,	  2014).	  I	  en	  undersökning	  som	  Laschinger	  (2012)	  gjorde	  
framkom	  det	  att	  sjuksköterskorna	  upplevde	  att	  deras	  allmänna	  hälsa	  var	  god,	  men	  
på	  grund	  av	  negativ	  stress	  fick	  de	  psykiska	  och	  fysiska	  symtom.	  Den	  första	  tiden	  i	  
sjuksköterskeyrket	  beskrevs	  även	  som	  en	  känslomässig	  utmaning	  (Parker,	  et	  al.,	  
2014).	  Många	  nya	  sjuksköterskor	  kände	  stress	  över	  att	  inte	  veta	  hur	  andra	  
uppfattade	  deras	  sätt	  att	  arbeta	  (Parker,	  et	  al.,	  2014).	  I	  början	  av	  arbetet	  utsattes	  
sjuksköterskorna	  för	  många	  intryck,	  vilket	  kunde	  leda	  till	  en	  känslomässig	  utmattning	  
(Feng	  &	  Tsai,	  2012).	  Även	  Lee,	  et	  al.	  (2012)	  beskriver	  att	  sjuksköterskorna	  i	  studien	  
upplevde	  negativa	  känslor	  i	  samband	  med	  övergången	  till	  yrket.	  Sjuksköterskorna	  i	  
Taiwan	  beskrev	  hur	  de	  ständigt	  blev	  kritiserade	  öppet	  inför	  andra.	  Det	  kränkande	  
sättet	  som	  nya	  sjuksköterskor	  utsattes	  för,	  förde	  med	  sig	  lidande	  hos	  de	  nya	  
sjuksköterskorna.	  När	  de	  blivit	  mer	  erfarna	  och	  kunde	  hantera	  sina	  arbetsuppgifter	  
väl,	  blev	  de	  accepterade	  av	  teamet	  och	  kränkningarna	  från	  de	  erfarna	  
sjuksköterskorna	  upphörde	  (Lee,	  et	  al.,	  2012).	  

I	  en	  studie	  framkom	  det	  att	  sjuksköterskorna	  lade	  stor	  vikt	  vid	  hur	  andra	  uppfattade	  
dem	  och	  de	  kände	  att	  de	  var	  tvungna	  att	  dölja	  sin	  riktiga	  personlighet	  (Lee,	  et	  al.,	  
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2012).	  Sjuksköterskorna	  skapade	  olika	  beteende	  vid	  möten	  med	  andra	  och	  
symboliserades	  som	  olika	  roller.	  Genom	  att	  använda	  sig	  av	  olika	  roller	  kunde	  
sjuksköterskorna	  dölja	  sina	  äkta	  känslor.	  Det	  blev	  deras	  försvar	  i	  olika	  konflikter	  och	  
det	  hjälpte	  dem	  att	  hantera	  olika	  situationer.	  När	  sjuksköterskorna	  hanterade	  
situationer	  med	  olika	  roller	  och	  inte	  med	  sina	  riktiga	  känslor	  blev	  de	  tvungna	  att	  
bearbeta	  känslorna	  på	  sin	  lediga	  tid	  (Lee,	  et	  al.,	  2012).	  Ostini	  och	  Bonner	  (2012)	  
genomförde	  en	  studie	  där	  deltagarna	  ingick	  i	  ett	  introduktionsprogram.	  
Sjuksköterskorna	  roterade	  på	  olika	  avdelningar	  för	  att	  få	  kännedom	  om	  olika	  
områden.	  De	  kände	  att	  de	  lärde	  sig	  mycket	  nytt,	  men	  till	  stor	  del	  upplevdes	  det	  som	  
en	  tuff	  och	  stressfylld	  period.	  Sjuksköterskorna	  upplevde	  sig	  säkra	  med	  
arbetsuppgifterna	  först	  efter	  tre	  till	  sex	  månader	  (Ostini	  &	  Bonner,	  2012).	  	  Även	  
Parker,	  et	  al.	  (2014)	  skrev	  att	  när	  sjuksköterskorna	  hade	  lärt	  sig	  ett	  område	  var	  det	  
dags	  att	  gå	  vidare	  till	  en	  ny	  avdelning	  och	  känslan	  av	  att	  vara	  helt	  ny	  kom	  tillbaka.	  
Trots	  negativa	  erfarenheter	  fanns	  det	  deltagare	  som	  uppskattade	  rotationen.	  Det	  var	  
tack	  vare	  att	  de	  lärde	  sig	  att	  hantera	  olika	  situationer	  och	  omständigheter.	  
Sjuksköterskorna	  var	  tvungna	  att	  vara	  flexibla	  och	  kunna	  hantera	  de	  förväntningar	  
som	  ställdes	  på	  dem	  (Parker,	  et	  al.,	  2014).	  En	  del	  av	  sjuksköterskorna	  hade	  svårt	  att	  
leva	  upp	  till	  sina	  egna	  förväntningar	  och	  det	  kunde	  skapa	  stress	  (Parker,	  et	  al.,	  2014).	  	  
När	  de	  nyutexaminerade	  sjuksköterskorna	  hade	  varit	  yrkesamma	  i	  fem	  månader	  
minskade	  stressen	  och	  de	  blev	  mer	  bekväma	  i	  sin	  yrkesroll	  och	  självsäkrare	  i	  arbetet	  
(Feng	  &	  Tsai,	  2012).	  

Betydelsen av stöd 
För	  att	  få	  en	  bra	  övergång	  till	  yrket	  ansåg	  de	  nyutexaminerade	  sjuksköterskorna	  att	  
det	  var	  viktigt	  med	  stöd	  och	  respekt	  från	  erfarna	  sjuksköterskor	  (Phillips,	  et	  al.,	  
2014).	  Att	  känna	  stöd	  från	  sin	  arbetsplats	  gjorde	  att	  nyutexaminerade	  sjuksköterskor	  
lättare	  kunde	  anpassa	  sig	  till	  avdelningen,	  vilket	  resulterade	  i	  bättre	  självförtroende	  
(Walker,	  et	  al.,	  2013).	  I	  en	  studie	  gjord	  på	  Nya	  Zeeland	  deltog	  nyutexaminerade	  
sjuksköterskor	  i	  ett	  handledningsprogram	  (Haggerty,	  Holloway	  &	  Wilson,	  2013).	  
Sjuksköterskorna	  uppfattade	  programmet	  som	  strukturerat	  och	  stödjande	  och	  ansåg	  
att	  programmet	  medförde	  en	  ökad	  kompetens	  och	  ett	  bättre	  självförtroende	  
(Haggerty,	  et	  al.,	  2013).	  	  

I	  Ostini	  och	  Bonners	  (2012)	  studie	  beskrev	  de	  nyutexaminerade	  sjuksköterskorna	  att	  
erfarna	  sjuksköterskor	  bidrog	  med	  gott	  stöd.	  De	  nya	  sjuksköterskorna	  fick	  stöttning	  i	  
allt	  från	  hur	  de	  skulle	  kommunicera	  med	  patienter	  till	  hur	  olika	  läkemedel	  skulle	  
administreras.	  De	  fick	  även	  lära	  sig	  att	  prioritera	  och	  bli	  mer	  effektiva.	  De	  nya	  
sjuksköterskorna	  föredrog	  att	  se	  på	  när	  erfarna	  sjuksköterskor	  utförde	  
arbetsuppgifter,	  eftersom	  de	  ansåg	  sig	  lära	  sig	  bäst	  genom	  att	  först	  observera.	  De	  
hade	  också	  tillgång	  till	  en	  utbildningssjuksköterska	  som	  kunde	  hjälpa	  till	  om	  problem	  
uppstod.	  Utbildningssjuksköterskan	  bistod	  även	  med	  teoretisk	  kunskap.	  I	  och	  med	  
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detta	  fick	  de	  nyutexaminerade	  sjuksköterskorna	  ständigt	  ny	  kunskap	  och	  nya	  
färdigheter.	  Utbildningssjuksköterskan	  uppfattades	  som	  fördomsfri	  och	  svarade	  
alltid	  på	  frågor	  oavsett	  situation	  (Ostini	  &	  Bonner,	  2012).	  I	  studien	  av	  Parker,	  et	  al.	  
(2014)	  ansåg	  169	  av	  de	  282	  deltagarna	  att	  det	  var	  sjuksköterskorna	  som	  gav	  mest	  
stöd	  av	  alla	  professioner	  de	  samarbetade	  med.	  Det	  var	  endast	  113	  av	  282	  deltagare	  i	  
studien	  som	  kände	  stöd	  från	  andra	  professioner	  (Parker,	  et	  al.	  (2014).	  I	  artikeln	  av	  
Haggerty,	  et	  al.	  (2013)	  visade	  det	  sig	  att	  de	  nya	  sjuksköterskorna	  hade	  möjlighet	  till	  
att	  ha	  flera	  handledare.	  Det	  uppfattades	  som	  positivt	  när	  det	  fanns	  flera	  personer	  att	  
rådfråga.	  Det	  blev	  också	  möjlighet	  att	  se	  olika	  arbetssätt	  och	  att	  få	  kritik	  från	  olika	  
personer	  (Haggerty,	  et	  al.,	  2013).	  Parker,	  et	  al.	  (2014)	  belyste	  att	  det	  fanns	  gånger	  då	  
den	  nya	  sjuksköterskan	  gick	  miste	  om	  lärotillfällen	  när	  det	  var	  personalbrist	  på	  
avdelningen.	  	  
	  
Under	  sjuksköterskeutbildningen	  vårdade	  studenterna	  endast	  ett	  par	  patienter	  åt	  
gången	  och	  under	  övervakning	  av	  handledare	  (Feng	  &	  Tsai,	  2012).	  Som	  
nyutexaminerad	  och	  verksam	  sjuksköterska	  kunde	  inte	  handledarstöd	  erbjudas	  i	  
samma	  utsträckning	  och	  den	  färdiga	  sjuksköterskan	  blev	  tvungen	  att	  vårda	  fler	  
patienter	  helt	  självständigt.	  Bristen	  på	  stöd	  beskrevs	  som	  fruktansvärd	  och	  kunde	  
bero	  på	  personalbrist	  och	  hög	  arbetsbelastning	  (Feng	  &	  Tsai,	  2012).	  Att	  ha	  mer	  än	  en	  
handledare	  upplevdes	  inte	  bara	  positivt	  utan	  även	  negativt,	  då	  upplägget	  med	  flera	  
handledare	  ansågs	  vara	  förvirrande	  och	  det	  kunde	  vara	  svårt	  att	  skapa	  förtroende	  till	  
sina	  handledare	  (Haggerty,	  et	  al.,	  2013).	  Många	  nyutexaminerade	  ansåg	  att	  det	  
fanns	  en	  ovana	  att	  handleda	  sjuksköterskorna	  in	  i	  deras	  nya	  yrkesroll.	  Flera	  av	  de	  
nyutexaminerade	  sjuksköterskorna	  hade	  föredragit	  en	  mer	  erfaren	  handledare	  
(Haggerty,	  et	  al.,	  2013).	  Många	  nyutexaminerade	  sjuksköterskor	  hade	  svårt	  att	  fråga	  
om	  hjälp	  när	  erfarna	  sjuksköterskor	  var	  upptagna	  och	  hade	  mycket	  att	  göra	  (Parker,	  
et	  al.,	  2014).	  Sjuksköterskorna	  upplevde	  att	  de	  kunde	  mötas	  av	  bristande	  intresse	  
från	  kollegor.	  Trots	  att	  vårdpersonalen	  var	  ohjälpsam	  ställde	  de	  nya	  sjuksköterskorna	  
ändå	  frågor	  på	  grund	  av	  att	  de	  kände	  starkt	  ansvar	  för	  sina	  uppgifter	  (Parker,	  et	  al.,	  
2014).	  	  

De	  nyutexaminerade	  sjuksköterskorna	  tyckte	  det	  var	  viktigt	  att	  få	  konstruktiv	  kritik	  
på	  utförda	  arbetsuppgifter	  (Parker,	  et	  al.,	  2014).	  Den	  kritik	  som	  de	  fick	  utgjordes	  av	  
att	  ingen	  klagade	  på	  deras	  arbete	  eller	  att	  inga	  större	  misstag	  hade	  begåtts.	  De	  hade	  
föredragit	  mer	  uppmuntran	  och	  ett	  större	  intresse	  av	  sina	  insatser.	  Med	  konstruktiv	  
kritik	  upplevde	  sjuksköterskorna	  att	  stressen	  minskade	  och	  ett	  bättre	  självförtroende	  
kunde	  byggas	  upp.	  Flera	  sjuksköterskor	  beskrev	  att	  bristen	  på	  konstruktiv	  kritik	  
ledde	  till	  att	  de	  var	  tvungna	  att	  förlita	  sig	  på	  sig	  själva	  (Parker,	  et	  al.,	  2014).	  Enligt	  
sjuksköterskorna	  kunde	  stödet	  från	  avdelningarna	  variera	  (Ostini	  &	  Bonner,	  2012).	  
En	  del	  avdelningar	  var	  mer	  stödjande	  än	  andra	  och	  känslan	  av	  delaktighet	  varierade	  
därför.	  När	  avdelningar	  upplevdes	  mindre	  stöttande	  ansåg	  deltagarna	  att	  det	  tog	  
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längre	  tid	  innan	  de	  kände	  sig	  delaktiga	  (Ostini	  &	  Bonner,	  2012).	  När	  
nyutexaminerade	  sjuksköterskor	  bemöttes	  oprofessionellt	  från	  personal	  på	  
arbetsplatsen	  kunde	  detta	  försvåra	  övergången	  till	  yrket	  (Walker,	  et	  al.,	  2013).	  Ett	  
dåligt	  bemötande	  från	  personalen	  påverkade	  sjuksköterskornas	  självförtroende	  och	  
relationen	  till	  kollegorna	  (Walker,	  et	  al.,	  2013).	  Det	  var	  framför	  allt	  unga	  
nyutexaminerade	  sjuksköterskor	  som	  upplevde	  brist	  på	  respekt	  (Phillips,	  et	  al.,	  
2014).	  Ett	  oprofessionellt	  bemötande	  från	  personalen	  kunde	  leda	  till	  att	  valet	  av	  
yrket	  ifrågasattes	  (Walker,	  et	  al.,	  2013).	  Även	  en	  bristfällig	  introduktion	  på	  
arbetsplatsen	  kunde	  leda	  till	  att	  sjuksköterskorna	  tvivlade	  på	  sitt	  yrkesval	  (Phillips,	  et	  
al.,	  2014).	  Det	  fanns	  nya	  sjuksköterskor	  som	  tog	  lärdom	  av	  det	  dåliga	  bemötandet	  
och	  lärde	  sig	  hur	  man	  inte	  skulle	  bete	  sig	  (Walker,	  et	  al.,	  2013).	  

Diskussion 

Metoddiskussion 
I	  den	  inledande	  datasökningen	  kartlades	  vilken	  vetenskaplig	  litteratur	  som	  fanns	  om	  
nyutexaminerade	  sjuksköterskor.	  Databaserna	  Cinahl	  och	  PubMed	  innehåller	  
vetenskapliga	  artiklar	  inom	  omvårdnad	  och	  PsycInfo	  är	  inriktad	  på	  psykologisk	  
forskning	  inom	  omvårdnad	  (Forsberg	  &	  Wengström,	  2008).	  Enligt	  Willman,	  Stoltz	  
och	  Bahtsevani	  (2011)	  är	  det	  en	  styrka	  att	  använda	  olika	  källor. 

Efter	  den	  inledande	  artikelsökningen	  skapades	  sökord	  som	  ansågs	  vara	  relevanta	  för	  
syftet.	  Därefter	  gjordes	  den	  systematiska	  artikelsökningen.	  Sökorden	  kombinerades	  
med	  varandra	  för	  att	  hitta	  relevanta	  artiklar,	  vilket	  överensstämmer	  med	  det	  
Willman,	  et	  al.	  (2011)	  beskriver	  om	  att	  vara	  ett	  effektivt	  sätt	  för	  att	  hitta	  relevanta	  
artiklar.	  I	  Cinahl	  användes	  exact	  subject	  heading	  i	  kombination	  med	  fritextord.	  
Kombinationen	  av	  ämnesord	  och	  fritextsord	  kan	  ses	  som	  en	  styrka	  eftersom	  
sökningen	  gav	  ett	  bredare	  resultat.	  Willman,	  et	  al.	  (2011)	  beskriver	  fördelen	  av	  att	  
använda	  databasernas	  ämnesord,	  men	  i	  föreliggande	  studie	  resulterade	  
användandet	  av	  mesh-‐termer	  i	  PubMed	  reduktion	  av	  antalet	  träffar	  varför	  fritextord	  
användes.	  Sökningen	  i	  de	  olika	  databaserna	  gjordes	  så	  konsekvent	  som	  möjligt,	  
vilket	  innebar	  att	  samma	  sökord,	  kombinationer	  och	  inklusion-‐	  och	  
exklusionskriterier	  användes	  så	  långt	  som	  möjligt	  och	  detta	  kan	  ses	  som	  en	  styrka	  i	  
litteraturstudien.	  Alla	  sökningar	  gav	  inte	  relevanta	  artiklar	  och	  redovisas	  därför	  inte	  i	  
sökhistoriken.	  Databassökningen	  med	  inklusionskriterien	  att	  artiklarna	  inte	  skulle	  
vara	  äldre	  än	  tio	  år	  gav	  många	  träffar	  och	  beslut	  togs	  om	  att	  ändra	  begränsningen	  till	  
fem	  år.	  Begränsningen	  till	  fem	  år	  gav	  mer	  aktuell	  forskning,	  vilket	  är	  en	  styrka	  för	  
litteraturstudien	  enligt	  Friberg	  (2012).	  Andra	  inklusionskriterier	  var	  att	  artiklarna	  
skulle	  vara	  skrivna	  på	  engelska	  och	  att	  abstract	  skulle	  finnas	  tillgängligt	  och	  detta	  kan	  
ses	  som	  en	  svaghet	  då	  relevanta	  artiklar	  utan	  abstract	  kan	  ha	  fallit	  bort.	  Det	  kan	  
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däremot	  vara	  en	  styrka	  att	  artiklarna	  var	  skrivna	  på	  engelska	  då	  det	  enligt	  Friberg	  
(2012)	  är	  det	  vetenskapliga	  språket.	  Det	  förekom	  dubbletter	  i	  alla	  sökningar.	  I	  
PsycInfo	  återfanns	  inga	  nya	  artiklar	  utan	  endast	  tidigare	  funna	  artiklar.	  Det	  kan	  ses	  
som	  en	  styrka	  eftersom	  området	  kan	  anses	  vara	  genomsökt.	  	  

Trots	  den	  grundliga	  datainsamlingen	  och	  strukturerade	  analysen	  kan	  relevanta	  
artiklar	  ha	  missats	  och	  betydelsefull	  data	  gått	  förlorad	  på	  grund	  av	  för	  snäv	  
avgränsning	  vid	  genomläsning	  av	  abstract,	  vilket	  kan	  ses	  som	  en	  svaghet.	  Samtliga	  
artiklar	  var	  etiskt	  godkända	  och	  det	  är	  en	  styrka	  enligt	  Forsberg	  och	  Wengström	  
(2008).	  Alla	  8	  artiklar	  lästes	  igenom	  och	  granskades	  enligt	  Olsson	  och	  Sörensens	  
(2011)	  kvantitativa	  och	  kvalitativa	  bedömningsmall.	  Trots	  att	  artiklarna	  graderats	  till	  
grad	  II	  ansågs	  de	  ändå	  ha	  en	  hög	  vetenskaplig	  kvalitet	  och	  togs	  med	  till	  resultatet.	  
För	  att	  sammanställa	  litteraturstudiens	  resultat	  användes	  en	  färdigställd	  
artikelöversikt	  för	  att	  få	  en	  överblick	  av	  artiklarna.	  Artikelöversikten	  gjorde	  att	  
litteraturstudiens	  resultat	  lättare	  gick	  att	  analysera.	  Resultatartiklarna	  är	  från	  
länderna	  Canada,	  Australien,	  Taiwan	  och	  Nya	  Zeeland.	  Det	  kan	  ses	  som	  en	  styrka	  då	  
litteraturstudiens	  resultat	  påvisar	  att	  upplevelsen	  hos	  de	  nyutexaminerade	  
sjuksköterskorna	  är	  den	  samma	  trots	  att	  de	  kommer	  från	  olika	  länder	  med	  stora	  
kulturella	  skillnader.	  En	  svaghet	  kan	  vara	  att	  inte	  tillräckligt	  många	  länder	  
förekommer	  i	  litteraturstudien	  och	  att	  nyutexaminerade	  sjuksköterskors	  upplevelser	  
från	  andra	  länder	  kan	  skilja	  sig	  åt.	  Generaliserbarheten	  av	  litteraturstudiens	  resultat	  
är	  begränsad	  då	  utbildningarna	  ser	  olika	  ut	  och	  kan	  därför	  resultera	  i	  olika	  grad	  av	  
förberedelser	  in	  i	  yrket.	  De	  flesta	  deltagarna	  i	  artiklarna	  var	  kvinnor	  och	  det	  är	  en	  
svaghet	  att	  bristen	  på	  manliga	  deltagare	  är	  stor	  och	  att	  inte	  alla	  artiklar	  redovisade	  
genus.	  Analysen	  av	  artiklarna	  anses	  vara	  gjord	  på	  ett	  systematiskt	  sätt	  som	  enligt	  
Willman,	  et	  al.	  (2011)	  är	  viktigt	  att	  göra	  för	  att	  kunna	  genomföra	  en	  tolkning	  och	  ta	  
fram	  ett	  resultat	  på	  ett	  korrekt	  sätt.	  Efter	  enskild	  genomläsning	  diskuterades	  
artiklarna	  för	  att	  försäkra	  sig	  om	  att	  artikelns	  resultat	  uppfattats	  på	  samma	  sätt,	  
vilket	  kan	  ses	  som	  en	  styrka	  för	  litteraturstudiens	  resultat.	  Frågeställningarna	  
markerades	  med	  siffror	  och	  därefter	  färgkodades	  likheter	  och	  skillnader	  och	  det	  blev	  
en	  strukturerad	  analys	  som	  anses	  ge	  styrka	  åt	  litteraturstudien.	  

Resultatdiskussion 
För	  att	  kunna	  arbeta	  som	  sjuksköterska	  krävs	  en	  legitimation	  som	  erhålls	  efter	  
genomgången	  sjuksköterskeutbildning	  (Falk,	  2013).	  I	  litteraturstudiens	  resultat	  
framkom	  det	  att	  många	  sjuksköterskor	  ansåg	  utbildningen	  som	  otillräcklig	  eftersom	  
den	  inte	  gav	  tillräcklig	  teoretisk	  kunskap.	  Utbildningen	  ansågs	  även	  ge	  för	  lite	  klinisk	  
erfarenhet	  (Feng	  &	  Tsai,	  2012).	  Även	  Heslop,	  et	  al.	  (2001)	  konstaterar	  att	  flera	  nya	  
sjuksköterskor	  tyckte	  det	  var	  för	  lite	  verksamhetsförlagd	  utbildning.	  Detta	  stärks	  
också	  av	  Ross	  och	  Cliffords	  (2002)	  artikel	  där	  de	  nyutexaminerade	  sjuksköterskorna	  
upplevde	  den	  första	  tiden	  som	  stressande	  och	  att	  det	  berodde	  på	  bristande	  teoretisk	  



	  

	   12	  

kunskap.	  Avsaknaden	  av	  erfarenhet	  gjorde	  att	  sjuksköterskorna	  inte	  kände	  sig	  redo	  
för	  yrket	  (Feng	  &	  Tsai,	  2012;	  Watt	  &	  Pascoe,	  2013).	  Resultatet	  av	  litteraturstudien	  
visade	  att	  sjuksköterskorna	  inte	  heller	  ansåg	  sig	  ha	  den	  kunskap	  som	  krävdes	  för	  att	  
upprätthålla	  en	  god	  vård	  (Feng	  &	  Tsai,	  2012).	  Även	  Svensk	  sjuksköterskeförening	  
(2010)	  påpekar	  att	  bristen	  på	  kunskap	  kan	  påverka	  säkerheten	  i	  vården	  och	  
Socialstyrelsen	  (2005)	  framhåller	  vikten	  av	  att	  alla	  inom	  hälso-‐	  och	  sjukvården	  ska	  
arbeta	  etiskt	  korrekt	  och	  se	  hela	  individen.	  Chang	  och	  Hancock	  (2003)	  hävdar	  att	  de	  
första	  månaderna	  som	  nyutexaminerad	  sjuksköterska	  handlar	  om	  anpassning	  till	  den	  
nya	  rollen.	  Newton	  och	  McKenna	  (2007)	  förklarar	  att	  i	  den	  första	  tiden	  i	  yrkeslivet	  
pendlar	  sjuksköterskan	  mellan	  olika	  faser.	  Första	  fasen	  handlar	  om	  att	  
nyutexaminerade	  sjuksköterskan	  behöver	  fokusera	  på	  sina	  egna	  tankar	  och	  
värderingar	  för	  att	  sedan	  kunna	  arbeta	  självständigt	  och	  koncentrera	  sig	  helt	  på	  
patientens	  behov	  (Newton	  &	  McKenna,	  2007).	  Det	  är	  viktigt	  att	  sjuksköterskan	  
samlar	  på	  sig	  erfarenhet	  för	  att	  underlätta	  övergången	  från	  novis	  till	  avancerad	  
nybörjare	  (Benner,	  1993).	  

Det	  är	  av	  stor	  vikt	  att	  sjuksköterskan	  ges	  tillfällen	  att	  utöva	  omvårdnad	  för	  att	  kunna	  
bli	  kunnig	  inom	  ansvarsområdet.	  Svensk	  sjuksköterskeförening	  (2008)	  betonar	  att	  
under	  verksamhetsförlagd	  utbildning	  ska	  studenten	  ges	  möjlighet	  att	  integrera	  teori	  
och	  praktik	  genom	  att	  koppla	  samman	  och	  förstå	  komplexa	  fenomen	  i	  vårdvardagen	  
i	  relation	  till	  teoretiska	  kunskaper	  och	  reflekterande	  erfarenhetsbaserad	  kunskap.	  
Under	  verksamhetsförlagd	  utbildning	  ska	  studenten	  utveckla	  och	  fördjupa	  sitt	  
yrkeskunnande	  genom	  denna	  integrering	  av	  kunskap	  samt	  ges	  tillfälle	  att	  träna	  
klinisk	  erfarenhet,	  värderingsförmåga	  och	  förhållningssätt	  (Svensk	  
sjuksköterskeförening,	  2007).	  Studier	  i	  föreliggande	  litteraturstudie	  kom	  fram	  till	  att	  
sjuksköterskorna	  upplevde	  kunskapsbrist	  (Lee,	  et	  al.,	  2012;	  Feng	  &	  Tsai,	  2012;	  
Parker,	  et	  al.,	  2014).	  För	  att	  uppfylla	  innebörden	  av	  att	  arbeta	  utifrån	  Svensk	  
sjuksköterskeförenings	  kärnkompetenser	  krävs	  en	  gedigen	  kunskap.	  Det	  kan	  vara	  
orimliga	  krav	  att	  både	  arbeta	  evidensbaserat,	  samverka	  i	  team,	  ge	  säker	  vård,	  
uppfylla	  kravet	  på	  kvalitetsförbättring,	  använda	  informatik	  och	  ge	  personcentrerad	  
vård	  för	  den	  nyfärdiga	  sjuksköterskan.	  Det	  fanns	  resultat	  som	  beskrev	  att	  
sjuksköterskor	  ansåg	  att	  de	  hade	  grundläggande	  kunskaper	  (Walker,	  et	  al.,	  2013).	  
Även	  om	  sjuksköterskorna	  hade	  kunskap	  framkom	  att	  de	  ändå	  var	  osäkra	  i	  praktiska	  
moment	  (Ostini	  &	  Bonner,	  2012).	  Det	  kan	  därför	  anses	  att	  sjuksköterskor	  behöver	  
starta	  sitt	  yrkesliv	  tillsammans	  med	  utsedd	  mentor.	  	  

Benners	  (1993)	  tankar	  om	  erfarenhetens	  betydelse	  stärks	  av	  resultatet	  i	  Parker,	  et	  
al.:s	  (2014)	  studie	  som	  poängterar	  att	  erfarenhet	  stärker	  självförtroendet.	  
Socialstyrelsen	  (2005)	  betonar	  vikten	  av	  att	  sjuksköterskor	  ska	  uppfylla	  de	  krav	  som	  
kompetensbeskrivningen	  för	  sjuksköterskor	  innefattar	  och	  Dobrowolska,	  Wronska,	  
Fidecki	  och	  Wysockinski	  (2007)	  belyser	  de	  krav	  som	  ställs	  på	  sjuksköterskor	  som	  
beskrivs	  i	  ICN:s	  etiska	  koder.	  Dessa	  krav	  kan	  upplevas	  som	  stor	  press	  på	  den	  nya	  
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sjuksköterskan	  varför	  det	  skulle	  vara	  önskvärt	  att	  sjuksköterskan	  kunde	  få	  ha	  en	  
mentor	  under	  individuellt	  anpassad	  tid.	  I	  denna	  studie	  framkom	  det	  att	  tidsfaktorn	  
hade	  stor	  betydelse	  för	  den	  nya	  sjuksköterskan	  (Feng	  &	  Tsai,	  2012).	  Att	  som	  
sjuksköterska	  plötsligt	  ha	  hand	  om	  flera	  patienter	  jämfört	  med	  att	  under	  
utbildningen	  haft	  hand	  om	  få	  patienter	  kan	  tidsfaktorn	  spela	  in	  att	  sjuksköterskan	  
känner	  att	  hon	  inte	  hinner	  med	  att	  bedriva	  god	  omvårdnad	  till	  alla.	  Enligt	  Svensk	  
sjuksköterskeförening	  (2010)	  ska	  en	  god	  vård	  vara	  personcentrerad	  vilket	  innebär	  att	  
patienten	  ska	  var	  delaktig.	  Personcentrerad	  vård	  kan	  vara	  svår	  att	  uppnå	  när	  tiden	  
inte	  alltid	  finns	  till	  för	  att	  ta	  reda	  på	  patientens	  önskemål	  och	  förväntningar.	  Maben,	  
Latter	  och	  Clark	  (2006)	  betonar	  att	  tidspress	  inverkade	  negativt	  på	  sjuksköterskornas	  
arbete.	  Med	  mindre	  tid	  för	  patienter	  ansåg	  sjuksköterskorna	  att	  de	  inte	  kunde	  ge	  
den	  omvårdnad	  som	  de	  önskade	  och	  som	  de	  fått	  lära	  sig	  under	  sin	  utbildning	  
(Maben,	  et	  al.,	  2006).	  Dessa	  tankar	  stärks	  av	  resultatet	  från	  Philips,	  et	  al.:s	  (2014)	  
studie	  som	  påvisade	  att	  patientfördelning	  påverkade	  sjuksköterskornas	  upplevelse	  
av	  egen	  kunskap	  och	  förmåga	  att	  hinna	  med	  sina	  arbetsuppgifter.	  Svensk	  
sjuksköterskeförening	  (2010)	  skriver	  att	  sjukvården	  står	  inför	  en	  stor	  utmaning	  med	  
bland	  annat	  kortare	  vårdtider	  och	  att	  svårt	  sjuka	  vistas	  i	  hemmet.	  Detta	  är	  något	  
som	  ställer	  höga	  krav	  på	  sjuksköterskan	  som	  utöver	  kunskap	  även	  ska	  klara	  dessa	  
förhållanden	  tidsmässigt.	  

Flera	  olika	  typer	  av	  tecken	  på	  påfrestningar	  framkom	  i	  litteraturstudiens	  resultat.	  De	  
påfrestningar	  som	  framkom	  var	  att	  många	  sjuksköterskor	  upplevde	  stor	  stress	  
relaterat	  till	  yrket	  (Lee,	  et	  al.,	  2012;	  Laschinger,	  2012;	  Parker,	  et	  al.,	  2014).	  Stressen	  
kunde	  relateras	  till	  arbetsuppgifter,	  arbetsbelastning	  och	  hur	  sjuksköterskorna	  
uppfattade	  sig	  själva	  (Lee,	  et	  al.,	  2012;	  Parker,	  et	  al.,	  2014).	  Andra	  påfrestningar	  var	  
att	  den	  första	  tiden	  upplevdes	  som	  svår	  och	  var	  psykiskt	  krävande	  (Parker,	  et	  al.,	  
2014).	  Chang	  och	  Hancock	  (2002)	  stärker	  litteraturstudiens	  resultat	  när	  de	  menar	  att	  
de	  första	  månaderna	  i	  yrket	  är	  de	  mest	  krävande.	  Feng	  och	  Tsai	  (2012)	  menar	  att	  
stressen	  minskar	  efter	  fem	  månader.	  Att	  stressen	  minskade	  kan	  härledas	  till	  att	  
sjuksköterskorna	  hade	  fått	  tid	  till	  att	  komma	  in	  i	  sin	  yrkesroll.	  Heslop,	  et	  al.	  (2001)	  
beskrev	  samma	  typ	  av	  påfrestning	  när	  de	  belyser	  att	  många	  sjuksköterskestudenter	  
känner	  oro	  över	  att	  bli	  klara	  sjuksköterskor.	  Alla	  upplevelser	  av	  påfrestningar	  kan	  
förstås	  utifrån	  upplevelsen	  av	  att	  känna	  ett	  stort	  ansvar.	  Enligt	  Socialstyrelsen	  (2005)	  
förväntas	  sjuksköterskan	  kunna	  ta	  ett	  stort	  ansvar	  att	  bedriva	  omvårdnad,	  forskning,	  
utveckling,	  utbildning	  och	  ledarskap.	  Wangensteen,	  et	  al.	  (2007)	  beskrev	  att	  det	  
första	  året	  som	  nyfärdig	  sjuksköterska	  är	  en	  svår	  period,	  vilket	  bekräftas	  av	  de	  
påfrestningar	  som	  framkommit	  i	  denna	  litteraturstudie.	  Övergången	  till	  
sjuksköterskeyrket	  kan	  vara	  svår	  och	  flera	  sjuksköterskor	  tvekar	  över	  sin	  yrkesroll	  
(Ross	  &	  Clifford,	  2002).	  Det	  fanns	  dock	  sjuksköterskor	  som	  kände	  sig	  bekväma	  med	  
att	  utföra	  omvårdnad	  och	  var	  införstådda	  med	  ansvaret	  (Walker,	  et	  al.,	  2013).	  	  
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I	  studiens	  resultat	  framkom	  att	  sjuksköterskor	  kan	  uppleva	  introduktionsprogram	  
både	  påfrestande	  likväl	  som	  lärorikt	  (Ostini	  &	  Bonner,	  2012).	  Flertalet	  sjuksköterskor	  
upplevde	  att	  de	  blev	  bekväma	  med	  sina	  arbetsuppgifter	  först	  efter	  tre	  till	  sex	  
månader	  (Ostini	  &	  Bonner,	  2012).	  I	  Parker,	  et	  al.:s	  (2014)	  studie	  visade	  det	  sig	  även	  
att	  sjuksköterskorna	  tyckte	  det	  var	  tufft	  att	  byta	  avdelning.	  Sjuksköterskorna	  
upplevde	  det	  som	  att	  börja	  om	  från	  början	  (Parker,	  et	  al.,	  2014).	  Nyutexaminerade	  
sjuksköterskor	  kunde	  ha	  svårt	  att	  känna	  samhörighet	  när	  de	  växlade	  avdelningar	  
vilket	  framkommer	  i	  McKenna	  och	  Newtons	  (2008)	  studie.	  Detta	  stärks	  också	  av	  
Benner	  (1993)	  som	  menar	  att	  även	  en	  kompetent	  sjuksköterska	  kan	  befinna	  sig	  på	  
novisnivå	  igen	  vid	  byte	  av	  arbetsplats,	  då	  sjuksköterskan	  saknar	  kunskap	  inom	  
området.	  	  

I	  litteraturstudien	  framkom	  det	  att	  den	  nyfärdiga	  sjuksköterskan	  uppskattade	  stöd	  
från	  erfarna	  kollegor	  (Phillips,	  et	  al.,	  2014;	  Walker,	  et	  al.,	  2013).	  Den	  nya	  
sjuksköterskan	  hade	  möjlighet	  att	  observera	  och	  ställa	  frågor	  till	  de	  erfarna	  
sjuksköterskorna	  (Ostini	  &	  Bonner,	  2012).	  Ostini	  och	  Bonner	  (2012)	  beskrev	  att	  de	  
nya	  sjuksköterskorna	  lärde	  sig	  av	  kollegor,	  allt	  från	  att	  kommunicera	  med	  sina	  
patienter	  och	  planera	  sitt	  arbete	  till	  att	  utföra	  medicinska	  tekniska	  moment.	  För	  att	  
kunna	  ge	  det	  som	  Svensk	  sjuksköterskeförening	  (2010)	  betonar	  om	  personcentrerad	  
vård	  kan	  denna	  form	  av	  stöttning	  vara	  av	  stor	  betydelse.	  Även	  att	  utföra	  säker	  vård	  
är	  något	  som	  den	  nya	  sjuksköterskan	  kan	  få	  stöttning	  av	  genom	  samarbete	  med	  
kollega.	  Watt	  och	  Pascoe	  (2012)	  belyser	  att	  den	  nya	  sjuksköterskan	  snabbt	  förväntas	  
nå	  samma	  nivå	  som	  en	  kompetent	  sjuksköterska.	  Det	  framkom	  i	  resultatet	  att	  få	  
stöd	  innebar	  inte	  bara	  stöd	  från	  kollegor	  utan	  även	  från	  andra	  professioner,	  men	  i	  
studie	  av	  Parker,	  et	  al.	  (2014)	  ansåg	  flertalet	  att	  det	  var	  sjuksköterskorna	  som	  gav	  
mest	  stöd.	  Det	  lyftes	  också	  fram	  det	  positiva	  med	  att	  ha	  två	  handledare	  även	  om	  
åsikterna	  här	  gick	  isär	  (Haggerty,	  et	  al.,	  2013).	  Att	  få	  stöd	  av	  andra	  professioner	  kan	  
innebära	  att	  sjuksköterskan	  tränas	  i	  det	  Svensk	  sjuksköterskeförening	  (2010)	  belyser	  
om	  samverkan	  i	  team.	  Detta	  överensstämmer	  också	  med	  det	  Newton	  och	  McKenna	  
(2007)	  beskriver	  om	  att	  sjuksköterskan	  måste	  lära	  sig	  att	  arbeta	  i	  lag	  med	  andra.	  En	  
förhoppning	  är	  att	  nyutexaminerade	  sjuksköterskor	  ska	  få	  detta	  stöd	  som	  
framkommit	  som	  mycket	  positivt	  i	  denna	  litteraturstudie.	  	  

Studier	  visade	  att	  övergången	  från	  student	  till	  sjuksköterska	  också	  handlade	  om	  stöd	  
som	  gavs,	  men	  inte	  upplevdes	  som	  tillräckligt	  av	  sjuksköterskorna.	  Stödet	  som	  gavs	  
under	  utbildningen	  förändrades	  när	  sjuksköterskan	  var	  klar	  med	  sin	  utbildning	  och	  
kunde	  upplevas	  som	  begränsat	  på	  grund	  av	  personalbrist	  och	  hög	  arbetsbelastning	  
(Feng	  &	  Tsai,	  2012;	  Parker,	  et	  al.,	  2014).	  Detta	  överensstämmer	  med	  Carlsson,	  
Pilhammar	  och	  Wann-‐Hansson	  (2009)	  som	  betonar	  att	  det	  tar	  tid	  att	  handleda.	  
Ytterligare	  en	  studie	  bekräftar	  att	  handledare	  upplever	  tidspress	  i	  
handledningssituationen	  (Bengtsson,	  Kvarnhäll	  &	  Svedberg,	  2011).	  I	  studien	  av	  
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Carlsson,	  et	  al.	  (2009)	  beskrivs	  att	  handledning	  lades	  ovanpå	  sjuksköterskans	  dagliga	  
uppgifter.	  	  

Haggerty,	  et	  al.	  (2013)	  beskriver	  att	  det	  kunde	  vara	  negativt	  med	  flera	  handledare.	  
Om	  den	  nyfärdiga	  sjuksköterskan	  har	  flera	  olika	  handledare	  kan	  det	  vara	  förvirrande	  
om	  dessa	  arbetar	  på	  olika	  sätt	  och	  det	  kan	  förknippas	  med	  Benners	  (1993)	  
beskrivning	  av	  att	  vara	  avancerad	  nybörjare	  som	  är	  beroende	  av	  rutiner.	  Haggerty,	  
et	  al.	  (2013)	  beskriver	  det	  positiva	  med	  ett	  speciellt	  introduktionsprogram.	  Detta	  
överensstämmer	  med	  vad	  Socialstyrelsen	  (2005)	  betonar	  om	  betydelsen	  av	  
introduktion	  för	  sjuksköterskan	  där	  hon	  ges	  tillfälle	  att	  växa	  in	  det	  nya	  yrket.	  
Tillgången	  till	  en	  utbildningssjuksköterska	  innebar	  dessutom	  ett	  stöd	  i	  form	  av	  att	  
den	  nyfärdiga	  sjuksköterskan	  fick	  ökad	  teoretisk	  kunskap	  (Ostini	  &	  Bonners,	  2012).	  
Den	  nya	  kunskapen	  som	  sjuksköterskorna	  erhöll	  från	  utbildningssjuksköterskan	  kan	  
också	  härledas	  till	  kärnkompetensen	  förbättringskunskap	  för	  kvalitetsutveckling	  där	  
det	  ingår	  att	  sjuksköterskan	  hela	  tiden	  ska	  utveckla	  sina	  kunskaper	  inom	  sitt	  
arbetsområde	  (Svensk	  sjuksköterskeförening,	  2010).	  För	  att	  kunna	  utföra	  
evidensbaserad	  vård	  som	  är	  en	  av	  sjuksköterskans	  kärnkompetens	  kan	  stöttning	  av	  
utbildningssjuksköterskan	  fylla	  en	  viktig	  funktion.	  Att	  få	  stöd	  är	  inte	  bara	  viktigt	  för	  
sjuksköterskan	  som	  Benner	  (1993)	  benämner	  novis	  utan	  även	  för	  den	  avancerade	  
nybörjaren.	  Den	  avancerade	  nybörjaren	  måste	  få	  stöttning	  i	  att	  se	  helheten	  och	  att	  
frigöra	  sig	  från	  regler	  och	  riktlinjer	  (Benner,	  1993).	  

Ytterligare	  något	  som	  upplevdes	  bristfälligt	  var	  respons	  på	  sin	  arbetsinsats.	  
Sjuksköterskorna	  önskade	  mer	  konstruktiv	  kritik	  och	  uppmuntran	  (Parker,	  et	  al.,	  
2014).	  Om	  personalen	  inte	  var	  stöttande	  upplevde	  deltagarna	  att	  det	  tog	  längre	  tid	  
innan	  de	  kände	  sig	  som	  en	  i	  arbetsgruppen	  (Ostini	  &	  Bonner,	  2012).	  Detta	  
överensstämmer	  med	  Newton	  och	  McKenna	  (2007)	  som	  beskriver	  vikten	  av	  
socialisering	  in	  i	  yrket.	  Det	  kan	  vara	  en	  betydelsefull	  del	  för	  sjuksköterskan	  att	  
socialiseras	  in	  i	  yrket	  för	  att	  bland	  annat	  kunna	  samverka	  i	  team	  som	  är	  en	  av	  Svensk	  
sjuksköterskeförenings	  kärnkompetenser.	  Om	  de	  blev	  bemötta	  på	  ett	  negativt	  sätt	  
kunde	  detta	  påverka	  sjuksköterskornas	  självförtroende,	  vilket	  kunde	  leda	  till	  att	  valet	  
av	  yrket	  ifrågasattes	  (Walker,	  et	  al.,	  2013).	  En	  bristande	  introduktion	  kunde	  också	  
leda	  till	  att	  sjuksköterskorna	  blev	  osäkra	  på	  sitt	  val	  av	  yrke	  (Phillips,	  et	  al.,	  2014).	  
Detta	  överensstämmer	  med	  Chang	  och	  Hancock	  (2003)	  att	  nyutexaminerade	  
sjuksköterskor	  tvekar	  över	  sin	  sjuksköterskeroll.	  Bowles	  och	  Candela	  (2005)	  beskrev	  
att	  106	  av	  353	  respondenter	  i	  deras	  studie	  lämnade	  yrket	  det	  första	  året	  och	  att	  201	  
av	  353	  respondenter	  lämnade	  yrket	  andra	  året.	  Orsakerna	  var	  att	  de	  lämnade	  yrket	  
på	  grund	  av	  svårighet	  att	  axla	  ansvaret	  med	  att	  ta	  patientansvar	  (Bowles	  &	  Candela,	  
2005).	  Med	  tanke	  på	  litteraturstudiens	  resultat	  kan	  stort	  avhopp	  bero	  på	  bristande	  
introduktion	  och	  stöd.	  
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Konklusion  
Syftet	  med	  litteraturstudien	  var	  att	  belysa	  nyutexaminerade	  sjuksköterskors	  
upplevelser	  av	  den	  första	  tiden	  i	  yrkeslivet.	  Det	  framkom	  i	  litteraturstudien	  att	  flera	  
sjuksköterskor	  upplevde	  kunskapsbrist	  och	  det	  resulterade	  i	  att	  det	  blev	  svårt	  att	  
uppfylla	  en	  god	  vård.	  Resultat	  tyder	  på	  att	  sjuksköterskeutbildningen	  överlag	  ansågs	  
som	  bristfällig,	  vilket	  medförde	  att	  många	  sjuksköterskor	  kände	  sig	  oförberedda	  på	  
sitt	  yrke.	  Den	  första	  tiden	  som	  sjuksköterska	  upplevdes	  som	  svår	  och	  utmanande	  
med	  en	  känsla	  av	  att	  ta	  stort	  ansvar.	  Det	  ställdes	  höga	  krav	  på	  de	  nyutexaminerade	  
sjuksköterskorna	  vilket	  kunde	  leda	  till	  stress.	  Tillgång	  till	  stöd	  och	  en	  bra	  introduktion	  
kunde	  underlätta	  övergången	  till	  yrket.	  När	  stöd	  gavs	  kunde	  sjuksköterskorna	  bättre	  
anpassa	  sig	  till	  arbetsplatsen	  och	  deras	  självförtroende	  inom	  yrket	  ökade.	  

Implikation 
Det	  behövs	  mer	  forskning	  kring	  utbildningens	  upplägg	  för	  att	  kunna	  förbereda	  
sjuksköterskorna	  inför	  yrket.	  Vidare	  utveckling	  av	  sjuksköterskeutbildningen	  kan	  ske	  
genom	  att	  studenterna	  erbjuds	  mer	  verksamhetsförlagd	  utbildning.	  Studenterna	  får	  
då	  möjlighet	  att	  skaffa	  sig	  mer	  klinisk	  erfarenhet	  och	  blir	  därmed	  bättre	  förberedda	  
inför	  yrket.	  Likaså	  hade	  det	  varit	  av	  intresse	  att	  se	  mer	  forskning	  över	  hur	  
introduktionen	  till	  arbetsplatsen	  för	  nyutexaminerade	  sjuksköterskor	  kan	  utformas	  
på	  bästa	  sätt.	  För	  att	  förbättra	  nyutexaminerade	  sjuksköterskors	  arbetsmiljö	  och	  
introduktion	  skulle	  denna	  litteraturstudie	  kunna	  användas	  som	  underlag	  i	  
seminarium	  inom	  ramen	  för	  kurser	  i	  studenthandledning	  och	  i	  olika	  former	  av	  
fortbildning	  för	  sjuksköterskor.
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Bilaga A : Sökordöversikt 

Sökord Cinahl Pub Med PsycInfo 

Nyutexaminerade	  
sjuksköterskor	  

New	  graduate	  nurses	  
(Exact	  subject	  heading)	  

New	  graduate	  nurses	  
(fritext)	  

New	  graduate	  nurses	  
(fritext)	  

Känsla	   Emotion*	  (fritext)	   Emotion	  (fritext)	   Emotion	  (fritext)	  

Övergång	   Transition*	  (fritext)	   Transition	  (fritext)	   Transition	  (fritext)	  

Upplevelse	  

	  

	  

	  

Experience*	  (fritext)	   Experience	  (fritext)	   Experience	  (fritext)	  

Första	  jobbet	   First	  job*	  (fritext)	   First	  job	  (fritext)	   First	  job	  (fritext)	  

*Användes	  för	  att	  få	  fram	  alla	  böjningar	  av	  ordet	  

	  

	   	  



 

	  

	  

Bilaga B : Sökhistorik 

Datum Databas Sökord/Limits/Boolska operatorer Antal 
träffar 

Lästa 
abstract Urval 1 Urval 2 

140226	   Cinahl	  

MH	  ”New	  graduate	  nurses”	  AND	  
Emotion*	  

Limits:	  Published	  Date	  From	  090101-‐
141231,	  English	  language,	  Research	  
article,	  Abstract	  avalible.	  

10	   10	   3	   1(1)	  

140226	   Cinahl	  

MH	  ”New	  graduate	  nurses”	  AND	  
Transition*	  

Limits:	  Published	  Date	  From	  090101-‐
141231,	  English	  language,	  Research	  
article,	  Abstract	  avalible.	  

119	   119	   4	   3(4)	  

140228	   Pub	  Med	  

New	  graduate	  nurses	  AND	  Transition	  

Limits:	  Published	  Date	  From	  090101-‐
141231,	  English	  language,	  Journal	  
article,	  Abstract	  avalible.	  

100	   100	   8	   3	  (5)	  

140228	   Pub	  Med	  

New	  graduate	  nurses	  AND	  
Experience	  AND	  First	  job	  

Limits:	  Published	  Date	  From	  090101-‐
141231,	  English	  language,	  Journal	  
article,	  Abstract	  avalible.	  

8	   8	   4	   1(2)	  

140303	   PsycInfo	  

New	  graduate	  nurses	  AND	  Transition	  

Limits:	  Published	  Date	  From	  090101-‐
141231,	  English	  language,	  Journal	  
article.	  

44	   41	   5	   0(3)	  

140303	   PsycInfo	  

New	  graduate	  nurses	  AND	  
Experience	  AND	  First	  job	  

Limits:	  Published	  Date	  From	  090101-‐
141231,	  English	  language,	  Journal	  
article.	  

5	   5	   1	   0(1)	  

*Siffra inom parentes anger funna resultatartiklar inklusive dubbletter  



 

	  

Bilaga C : Artikelöversikt 

Artikel	  1	  

Referens Feng,	  R.,	  &	  Tsai,	  Y.	  (2012).	  Socialisation	  of	  new	  graduate	  nurses	  to	  practising	  
nurses.	  Journal	  Of	  Clinical	  Nursing,	  21(13/14),	  2064-‐2071.	  doi:10.1111/j.1365-‐
2702.2011.03992.x 

 

Land  
Databas Taiwan	  

Cinahl	  
	  

Syfte Syftet	  var	  att	  utforska	  nyutexaminerade	  sjuksköterskors	  erfarenheter	  av	  
socialisering	  i	  yrket,	  från	  student	  till	  sjuksköterska.	  

	  

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Kvalitativ	  metod	  
Innehållsanalys	  
7	  sjuksköterskor.	  7	  kvinnor	  	  
Bortfall	  redovisades	  inte	  

	  

Slutsats Många	  sjuksköterskor	  upplevde	  att	  de	  inte	  var	  tillräckligt	  förberedda	  inför	  sitt	  
yrke	  efter	  utbildningen.	  Kunskapsbristen	  och	  bristen	  på	  den	  kliniska	  
erfarenheten	  förde	  med	  sig	  en	  känsla	  av	  rädsla.	  Som	  student	  hade	  
sjuksköterskorna	  aldrig	  haft	  hela	  ansvaret	  för	  en	  patient.	  De	  upplevde	  det	  
därför	  svårt	  att	  hantera	  det	  ansvar	  de	  fick	  när	  det	  skulle	  vårda	  flera	  patienter	  
samtidigt.	  Sjuksköterskorna	  uppgav	  att	  det	  alltid	  strävade	  efter	  att	  ge	  en	  god	  
vård,	  men	  bristen	  på	  kunskap,	  tid	  och	  energi	  gjorde	  det	  omöjligt.	  De	  färdiga	  
sjuksköterskorna	  kunde	  inte	  erbjudas	  samma	  handledning	  som	  de	  fick	  under	  
utbildningen.	  I	  studien	  framkom	  det	  att	  bristen	  av	  stöd	  beskrevs	  som	  
fruktansvärd	  och	  kunde	  oftast	  kopplas	  till	  hög	  arbetsbelastning	  eller	  
personalbrist.	  I	  början	  utsätts	  den	  nya	  sjuksköterskan	  för	  väldigt	  mycket	  intryck,	  
vilket	  kunde	  leda	  till	  en	  känslomässig	  kollaps.	  Efter	  fem	  månader	  ansåg	  sig	  
sjuksköterskorna	  mer	  självsäkra	  på	  sina	  arbetsuppgifter	  och	  de	  kände	  sig	  
mindre	  stressade.	  	  

	  

Vetenskaplig  
kvalitet Grad	  I	   	  



 

	  

 

Artikel	  2	  

Referens Haggerty,	  C.,	  Holloway,	  K.,	  &	  Wilson,	  D.	  (2013).	  How	  to	  grow	  our	  own:	  An	  
evaluation	  of	  preceptorship	  in	  New	  Zealand	  graduate	  nurse	  programmes.	  
Contemporary	  Nurse:	  A	  Journal	  For	  The	  Australian	  Nursing	  Profession,	  43(2),	  
162-‐171.	  doi:10.5172/conu.2013.43.2.162 

 

Land  
Databas Nya	  Zeeland	  

Cinahl	  
	  

Syfte Syftet	  var	  att	  informera	  om	  tidigare	  lärdomar,	  identifiera	  och	  stödja	  
utvecklingen	  av	  praktik.	  

	  

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Kvantitativ	  metod	  
Longitudinell	  studie,	  epistemologi	  
Studien	  pågick	  under	  2007-‐2009,	  alla	  deltagare	  ingick	  i	  
handledningsprogrammet	  ”Nurse	  entry	  to	  practice”.	  2007	  deltog	  389	  
nyutexaminerade	  sjuksköterskor,	  110	  handledare	  och	  5	  samordnare.	  2008	  
deltog	  348	  nyutexaminerade	  sjuksköterskor,	  78	  sjuksköterskor	  som	  tidigare	  
ingått	  i	  programmet.	  2009	  deltog	  104	  nyutexaminerade	  sjuksköterskor,	  104	  
sjuksköterskor	  som	  tidigare	  ingått	  i	  programmet,	  77	  handledare	  och	  11	  
samordnare.	  Genus	  redovisades	  inte	  
Bortfall	  2007,	  6	  %	  
Bortfall	  2008,	  31	  %	  
Bortfall	  2009,	  15	  %	  	  

	  

Slutsats Sjuksköterskorna	  i	  studien	  ingick	  i	  ett	  handledningsprogram.	  
Handledningsprogrammet	  uppgavs	  vara	  stödjande	  och	  strukturerat.	  Det	  gav	  
även	  en	  ökad	  kompetens	  och	  stärkte	  sjuksköterskornas	  självförtroende	  under	  
det	  första	  året.	  Vissa	  sjuksköterskor	  hade	  blivit	  tilldelade	  flera	  handledare.	  En	  
del	  sjuksköterskor	  ansåg	  att	  det	  var	  positivt	  då	  det	  fanns	  flera	  att	  fråga	  om	  råd.	  
De	  kunde	  också	  få	  kritik	  från	  olika	  personer	  och	  de	  fick	  se	  hur	  olika	  erfarna	  
sjuksköterskor	  arbetade.	  Andra	  sjuksköterskor	  upplevde	  det	  som	  negativt.	  De	  
ansåg	  att	  upplägget	  var	  förvirrande	  och	  de	  fick	  även	  svårt	  för	  att	  utveckla	  ett	  
förtroende	  till	  sin	  handledare.	  Det	  fanns	  också	  de	  sjuksköterskor	  som	  ansåg	  att	  
deras	  handledare	  var	  oförberedda	  och	  önskade	  att	  de	  hade	  fått	  mer	  erfarna	  
handledare.	  

	  

Vetenskaplig  
kvalitet Grad	  I	   	  

 



 

	  

Artikel	  3	  

Referens Laschinger,	  H.	  (2012).	  Job	  and	  career	  satisfaction	  and	  turnover	  intentions	  of	  
newly	  graduated	  nurses.	  Journal	  Of	  Nursing	  Management,	  20(4),	  472-‐484.	  
doi:10.1111/j.1365-‐2834.2011.01293.x 

 

Land  
Databas Canada	  

Pub	  Med	  
	  

Syfte Syftet	  med	  studien	  var	  att	  beskriva	  nyutexaminerade	  sjuksköterskors	  
arbetslivserfarenheter	  under	  de	  första	  två	  åren,	  undersöka	  tillfredställelsen	  av	  
arbetet	  och	  intentionen	  att	  sluta	  på	  arbetsplatsen	  på	  ett	  sjukhus	  i	  Ontario.	  	  	  

	  

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Kvantitativ	  metod,	  enkätundersökning	  
Tvärsnittsstudie	  
Randomiserat	  urval.	  342	  sjuksköterskor	  med	  två	  eller	  mindre	  års	  erfarenhet	  
deltog.	  313	  kvinnor	  och	  26	  män	  	  
Bortfall	  <5	  %	  

	  

Slutsats Sjuksköterskorna	  uppgav	  att	  deras	  allmänna	  hälsa	  var	  god,	  men	  på	  grund	  av	  
negativt	  stress	  upplevde	  de	  både	  fysiska	  och	  psykiska	  symtom.	  
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Referens Lee,	  H.	  Y.,	  Hsu,	  M.,	  Li,	  P.,	  &	  Sloan,	  R.	  S.	  (2012).	  ‘Struggling	  to	  be	  an	  insider’:	  A	  
phenomenological	  design	  of	  new	  nurses’	  transition.	  Journal	  of	  Clinical	  Nursing,	  
22(5-‐6),	  789-‐797.	  Hämtad	  från	  
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PsycInfo	  
	  

Syfte Syftet	  var	  att	  få	  fram	  en	  heltäckande	  förståelse	  för	  hur	  övergångsperioden	  är	  
för	  sjuksköterskor	  i	  Taiwan.	  

	  

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Kvalitativ	  metod	  
Fenomenologisk	  design	  
16	  nyutexaminerade	  sjuksköterskor	  med	  mindre	  än	  ett	  års	  erfarenhet.	  Genus	  
redovisades	  inte	  	  
Bortfall	  redovisades	  inte	  

	  

Slutsats Utifrån	  intervjuer	  med	  deltagarna	  framkom	  det	  en	  stor	  hierarkisk	  skillnad	  
mellan	  nya	  sjuksköterskor	  och	  erfarna	  sjuksköterskor.	  De	  nya	  sjuksköterskorna	  
hade	  inte	  lika	  mycket	  kompetens,	  vilket	  resulterade	  i	  mindre	  makt.	  I	  studien	  
framkom	  det	  att	  de	  erfarna	  sjuksköterskorna	  kritiserade	  de	  nyutexaminerade	  
sjuksköterskorna	  öppet	  inför	  andra.	  Detta	  beteende	  tillhörde	  normen	  i	  
kulturen.	  När	  de	  nya	  sjuksköterskorna	  begick	  ett	  misstag	  var	  de	  äldre	  
sjuksköterskorna	  tillåtna	  att	  öppet	  kritisera	  dem.	  Enligt	  deltagarna	  betydde	  
ordet	  ny	  svag	  och	  symboliserades	  med	  att	  inte	  vara	  kapabel	  till	  arbetet.	  Nya	  
sjuksköterskor	  förstod	  sin	  inkompetens	  och	  försökte	  kompensera	  och	  lära	  sig.	  	  
De	  brydde	  sig	  väldigt	  mycket	  om	  vad	  andra	  tyckte	  om	  dem	  och	  hade	  därför	  
olika	  beteende	  och	  roller	  när	  de	  umgicks	  med	  andra.	  Det	  var	  deras	  försvar	  i	  
konflikter	  och	  negativa	  situationer.	  Nya	  sjuksköterskor	  kände	  att	  de	  var	  tvungna	  
att	  dölja	  sin	  riktiga	  personlighet.	  Genom	  att	  använda	  sig	  av	  olika	  roller	  kunde	  de	  
dölja	  sina	  äkta	  känslor	  när	  de	  var	  på	  jobbet.	  De	  negativa	  känslorna	  var	  tvungna	  
att	  komma	  fram	  och	  därför	  tog	  de	  ut	  känslorna	  på	  sin	  lediga	  tid.	  
Övergångsperioden	  förde	  mig	  sig	  lidande.	  När	  de	  nya	  sjuksköterskorna	  kunde	  
slutföra	  sina	  uppgifter	  och	  kunde	  handskas	  med	  teamarbetet	  blev	  dem	  
accepterad	  av	  teamet	  på	  avdelningen	  och	  steg	  i	  hierarkin.	  De	  nya	  
sjuksköterskorna	  blev	  inte	  längre	  hånade	  eller	  kränkta.	  	  	  	  
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Syfte Syftet	  med	  studien	  var	  att	  utforska	  nyutexaminerade	  sjuksköterskors	  
upplevelser	  av	  övergången	  från	  student	  till	  sjuksköterska	  och	  stödet	  som	  gavs	  
från	  introduktionsprogram.	  

	  

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Kvalitativ	  metod	  
Innehållsanalys.	  Semistrukturerade	  intervjuer	  
Randomiserat	  urval.	  5	  sjuksköterskor	  deltog	  varav	  3	  kvinnor	  och	  2	  män	  
Bortfall	  redovisades	  inte	  

	  

Slutsats Deltagarna	  berättade	  att	  erfarna	  sjuksköterskor	  stöttade	  och	  lärde	  de	  om	  
arbetsuppgifterna	  på	  avdelningen.	  Det	  kunde	  vara	  allt	  från	  patienters	  psykiska	  
problem,	  hur	  de	  skulle	  tala	  med	  en	  patient,	  hur	  olika	  läkemedel	  administreras	  
och	  andra	  arbetsuppgifter.	  Stödet	  från	  de	  erfarna	  sjuksköterskorna	  ansågs	  vara	  
viktigt	  för	  en	  bra	  övergång.	  Tidsplanering	  lärdes	  genom	  att	  observera	  och	  fråga	  
frågor.	  Sjuksköterskorna	  lärde	  sig	  hur	  de	  skulle	  prioritera	  och	  vara	  mer	  effektiva	  
vid	  tung	  arbetsbelastning.	  En	  utbildningssjuksköterska	  beskrevs	  som	  ett	  viktigt	  
stöd	  under	  övergången.	  Deltagarna	  beskrev	  att	  de	  blev	  stöttade	  när	  de	  hade	  
problem	  under	  sina	  pass,	  de	  fick	  lära	  sig	  nya	  uppgifter	  och	  de	  fick	  teoretisk	  
kunskap	  när	  de	  behövde.	  Utbildningssjuksköterskan	  upplevdes	  som	  fördomsfri	  
och	  kunde	  svara	  på	  frågor	  oavsett	  situation.	  	  
Sjuksköterskorna	  i	  studien	  ingick	  i	  ett	  introduktionsprogram	  där	  de	  roterade	  på	  
olika	  avdelningar.	  Sjuksköterskorna	  upplevde	  det	  svårt	  och	  jobbigt	  att	  växla	  
avdelningar.	  Varje	  gång	  deltagarna	  kom	  till	  en	  ny	  avdelning	  upplevde	  de	  ångest	  
och	  stress,	  men	  kände	  också	  att	  de	  fick	  nya	  kunskaper.	  Det	  tog	  runt	  tre	  till	  sex	  
månader	  innan	  deltagarna	  kände	  sig	  som	  sjuksköterskor.	  Vissa	  avdelningar	  
beskrevs	  som	  mer	  stödjande	  och	  deltagarna	  upplevde	  det	  lättare	  att	  bli	  en	  i	  
teamet.	  På	  andra	  avdelningar	  kunde	  det	  ta	  längre	  tid	  att	  känna	  sig	  medräknad	  
och	  deltagarna	  upplevde	  det	  som	  att	  de	  inkräktade	  på	  avdelningen.	  I	  studien	  
framkom	  det	  att	  deltagarna	  upplevde	  stor	  osäkerhet	  inför	  praktiska	  moment	  
vilket	  resulterade	  i	  att	  de	  hellre	  avstod	  även	  fast	  de	  hade	  kunskaperna.	  
Osäkerheten	  ledde	  till	  känslor	  som	  rädsla,	  ångest	  och	  panik.	  
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Syfte Syftet	  var	  att	  utforska	  nya	  sjuksköterskors	  erfarenhet	  av	  att	  börja	  arbeta	  som	  
sjuksköterska,	  identifiera	  faktorer	  som	  påverkar	  övergången	  till	  arbetet,	  
tillfredställelsen	  av	  yrket	  och	  sannolikheten	  att	  vilja	  lämna	  yrket.	  

	  

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Kvantitativ	  och	  kvalitativ	  metod.	  Den	  kvantitativa	  metoden	  kompletterades	  
med	  kvalitativa	  metoder	  
Tvärsnittsstudie	  
282	  nyutexaminerade	  sjuksköterskor	  deltog	  enkätundersökningar	  och	  i	  
fokusgruppsintervjuer.	  85	  %	  av	  deltagarna	  i	  enkätundersökningen	  var	  kvinnor	  
Bortfall	  redovisades	  inte	  

	  

Slutsats I	  studien	  framkom	  att	  60	  %	  av	  deltagarna	  ansåg	  att	  sjuksköterskorna	  gav	  mest	  
stöd.	  Endast	  40	  %	  av	  andra	  yrkeskategorier	  ansågs	  ge	  stöd.	  Sjuksköterskorna	  
upplevde	  att	  konstruktiv	  kritik	  var	  viktigt	  att	  få	  på	  utfört	  arbete.	  På	  detta	  sätt	  
kunde	  ett	  självförtroende	  byggas	  upp	  och	  stressen	  över	  hur	  de	  nya	  
sjuksköterskorna	  uppfattades	  av	  personalen	  skulle	  minskas.	  Den	  kritik	  som	  gavs	  
var	  oftast	  baserad	  på	  att	  inga	  större	  misstag	  hade	  begåtts	  och	  att	  ingen	  hade	  
klagat	  på	  deras	  arbete.	  Överlag	  var	  de	  nyutexaminerade	  sjuksköterskorna	  klara	  
över	  sin	  roll	  och	  vilket	  ansvar	  de	  hade.	  Flera	  deltagare	  kände	  att	  de	  inte	  hade	  
tillräckligt	  med	  kunskap	  för	  att	  kunna	  utföra	  sitt	  jobb.	  22	  %	  av	  deltagarna	  kände	  
att	  de	  inte	  levde	  upp	  till	  sina	  egna	  förväntningar,	  vilket	  skapade	  stress.	  94	  %	  
menade	  att	  det	  var	  psykiskt	  påfrestande	  att	  arbeta	  som	  sjuksköterska	  och	  
upplevde	  hög	  arbetsbelastning.	  Stressen	  var	  framför	  allt	  i	  början	  kopplad	  till	  att	  
lära	  sig	  rutiner,	  hantera	  arbetsbelastningen,	  hantera	  speciella	  patientgrupper	  
och	  läkemedelshanteringen.	  Bristen	  på	  avdelningspersonal	  ledde	  till	  att	  
deltagarna	  gick	  miste	  om	  lärotillfälle.	  Deltagarna	  beskrev	  att	  det	  var	  som	  att	  
börja	  om	  från	  början	  när	  de	  kom	  till	  en	  ny	  avdelning.	  Trots	  negativ	  erfarenhet	  
av	  olika	  avdelningar	  fanns	  det	  deltagare	  som	  uppskattade	  övergångsperioden.	  
Deltagarna	  var	  tvungna	  att	  vara	  flexibla	  och	  lärde	  sig	  att	  hantera	  olika	  
situationer.	  Många	  sjuksköterskor	  berättade	  att	  bristen	  på	  feedback	  från	  andra	  
gjorde	  att	  de	  var	  tvungna	  att	  tro	  på	  sig	  själva.	  När	  sjuksköterskorna	  började	  få	  
erfarenhet	  växte	  självförtroendet.	  Många	  deltagare	  kände	  stark	  för	  sitt	  ansvar	  
och	  skulle	  ändå	  ställa	  frågor	  även	  om	  personalen	  var	  ohjälpsam	  eller	  upptagna.  
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Syfte Syftet	  var	  att	  identifiera	  faktorer	  som	  nyutexaminerade	  sjuksköterskor	  tyckte	  
hjälpte	  de	  i	  övergången	  från	  studier	  till	  praktiken.	  

	  

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Kvalitativ	  metod	  	  
Fokusgruppsintervjuer	  och	  elektronisk	  enkät	  
392	  nyutexaminerade	  sjuksköterskor	  deltog	  i	  en	  elektronisk	  enkätundersökning	  
samt	  67	  nyutexaminerade	  sjuksköterskor	  deltog	  i	  fokusgruppsintervjuer.	  Genus	  
redovisades	  inte	  
Bortfall	  redovisades	  inte	  

	  

Slutsats Att	  bli	  bemött	  med	  respekt	  och	  känna	  stöd	  från	  de	  erfarna	  sjuksköterskorna	  var	  
något	  som	  var	  viktigt	  för	  en	  lyckad	  övergång.	  Bristen	  på	  respekt	  upplevdes	  
framför	  allt	  av	  de	  unga	  nyutexaminerade	  sjuksköterskorna.	  De	  
nyutexaminerade	  sjuksköterskorna	  tyckte	  introduktionen	  var	  viktigt.	  En	  
bristfällig	  introduktion	  kunde	  leda	  till	  att	  de	  övervägde	  sitt	  yrkesval.	  
De	  nya	  sjuksköterskorna	  ansåg	  att	  deras	  kunskaper	  var	  på	  en	  grundläggande	  
nivå	  och	  så	  länge	  de	  hade	  en	  lämplig	  patientfördelning	  ansåg	  de	  sig	  ha	  
tillräckligt	  med	  kompetens	  för	  att	  kunna	  hantera	  sina	  arbetsuppgifter.	  
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Syfte Syftet	  var	  att	  undersöka	  faktorer	  på	  arbetsplatsen	  som	  påverkade	  den	  
nyutexaminerade	  sjuksköterskans	  första	  år	  i	  praktiken.	  

	  

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Kvalitativ	  metod	  
Longitudinell	  	  
Studien	  pågick	  i	  två	  år.	  Första	  året	  deltog	  38	  nyutexaminerade	  sjuksköterskor	  
och	  12	  avdelningssjuksköterskor.	  Andra	  året	  deltog	  31	  nyutexaminerade	  
sjuksköterskor	  och	  13	  avdelningssjuksköterskor.	  Genus	  redovisades	  inte	  
Bortfall	  första	  året,	  7,4	  %	  av	  de	  nyutexaminerade	  sjuksköterskorna	  och	  40	  %	  av	  
avdelningssjuksköterskorna	  	  
Bortfall	  andra	  året,	  22,5	  %	  av	  de	  nyutexaminerade	  sjuksköterskorna	  och	  23,5	  %	  
av	  avdelningssjuksköterskorna	  	  

	  

Slutsats Dåligt	  bemötande	  från	  kollegorna	  kunde	  påverka	  de	  nya	  sjuksköterskornas	  
självförtroende,	  relationen	  till	  arbetskollegor	  och	  övergången	  till	  yrket.	  De	  
nyutexaminerade	  sjuksköterskorna	  som	  upplevt	  ett	  dåligt	  bemötande	  ansåg	  att	  
det	  var	  svårt	  att	  komma	  in	  i	  yrkesrollen.	  En	  del	  nyfärdiga	  sjuksköterskor	  lärde	  
sig	  istället	  av	  kollegornas	  dåliga	  bemötande.	  De	  klarade	  av	  att	  bemöta	  
beteendet	  på	  ett	  professionellt	  sätt	  och	  lärde	  sig	  hur	  en	  sjuksköterska	  inte	  ska	  
bete	  sig.	  	  
Många	  sjuksköterskor	  kände	  sig	  självsäkra	  i	  sin	  förmåga	  att	  utföra	  omvårdnad,	  
men	  upplevde	  ändå	  att	  det	  var	  viktigt	  att	  få	  stöttning.	  Att	  känna	  stöd	  från	  
arbetsplatsen	  resulterade	  i	  bättre	  självförtroende	  hos	  nya	  sjuksköterskor	  och	  de	  
hade	  lättare	  att	  anpassa	  sig	  till	  avdelningen.	  
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