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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Nuförtiden vårdas fler komplexa och allvarligt sjuka patienter på 

kirurgavdelningar och där är det till största del nyexaminerade sjuksköterskor som arbetar. I 

tidigare studier framkommer det att nya sjuksköterskor säger upp sig efter en kort tid i yrket. 

 

Syfte: Syftet var att belysa upplevelsen av att vara nyexaminerad sjuksköterska inom 

akutsjukvård samt identifiera behovet av stöd den första tiden i yrket. 

 

Metod: Litteraturstudien är baserad på tjugo kvalitativa artiklar som sökts fram i databaserna 

PubMed och CINAHL. Samtliga artiklar värderades enligt Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmall. Artiklarna analyserades sedan utifrån Evans (2002) analysmetod. 

 

Resultat: Resultatet resulterade i fyra teman; En tuff verksamhet för den nya sjuksköterskan, 

nya sjuksköterskors behov av stöd för att hantera yrket, självförtroende av olika grad och 

utvecklingsmöjligheter. Nya sjuksköterskor kände sig oförberedda för rollen som väntade 

dem och de hade ett stort behov av stöd. Lågt självförtroende var förekommande bland nya 

sjuksköterskor och uppmuntran behövdes. Mentorskap visade sig ha en betydande roll för 

sjuksköterskornas utveckling. Introduktionsprogram var ett bra tillvägagångssätt för att 

introducera nya sjuksköterskor. 

 

Slutsats: Att börja arbeta som nyutexaminerade sjuksköterska inom akutsjukvård är en stor 

chock för många sjuksköterskor där de upplever att de få ta ett stort ansvar för svårt sjuka 

patienter utanför sin kompetens. Nya sjuksköterskor har ett stort behov av stöd när de påbörjar 

sin karriär på akutvårdsavdelningar. För att uppnå en trygghet i yrket pekar resultatet mot att 

ett individuellt introduktionsprogram och ett kollegialt stöd under det första året är direkt 

avgörande för att övergången in i yrket skall utvecklas positivt. 
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Abstract 

 

Background: Nowadays more and more complex and severely ill patients are being cared for 

in surgical wards where many inexperienced or newly qualified nurses are found to be 

working. According to previous studies it appears that these nurses tend to resign after only a 

short time in the profession. 

 

Aim: The aim was to highlight the experience of being a newly graduated nurse in emergency 

care and identify the need of support during the first time in the profession. 

 

Method: The review is based on qualitative articles (n=20) that was searched in PubMed and 

CINAHL. All articles were evaluated according to Carlsson and Eiman (2003) assessment 

template. The articles were analyzed using the methods decribed by Evans (2002). 

 

Result: The result are presented in four themes; A tough business for the new nurses, the new 

nurses’ need of support to deal with the profession, the confidence of various degree and 

development opportunities. New nurses felt unprepared for the role and they had a great need 

of support. Low self-esteem was found among the new nurses and encouragement was 

needed. Mentoring found to have a significant role in the development and induction program 

was of great importance during the first year. 

 

Conclusion: Starting work as a newly qualified nurse in emergency care is a big shock to 

many nurses and they feel they have to take a major responsibility for seriously ill patients 

beyond their expertise. Newly qualified nurses have a great need for support when they begin 

their career in the emergency department. To achieve security in the profession, this review 

indicate that individual introduction program and a peer support during the first year is crucial 

for the nurse to develop positively to the profession.  
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INLEDNING 

Många utbildar sig till sjuksköterska för att deras önskan är att hjälpa och bry sig om andra 

människor. Det är ett yrke som av många uppfattas som varierat och meningsfullt samt 

erbjuder möjlighet till vidareutbildning (Mooney, Glacken & O`Brien, 2007). Trots att yrket 

är populärt så är det många sjuksköterskor som lämnar yrket och det råder en brist på 

sjukskörskor som arbetar inom akutsjukvård. Detta är en stor utmaning för sjukvården 

(Jangland et al, 2014).  

 

BAKGRUND 

Begreppet omvårdnad 

Omvårdnad är både en profession och ett kunskapsområde. Begreppet omvårdnad har över en 

tid använts för att beskriva så väl en förmåga, ett behov, en professionell kompetens samt ett 

forskningsområde (Jakobsson & Lutzén, 2010). Att bedriva omvårdnad innebär att betrakta 

människan som en enhet där människan är unik och ska bemötas utifrån olika förutsättningar. 

Sjuksköterskan utför omvårdnadshandlingar som innebär att i mötet med patienten förmedla 

hopp, vägleda, lyssna, undervisa och stödja livsuppehållande funktioner (Willman, 2010).    

 

I Socialstyrelsens allmänna råd "Omvårdnad inom hälso- och sjukvården" framgår det att 

sjuksköterskan har en kvalificerad utbildning i specifik omvårdnad. Med utgångspunkt i 

yrkets teoretiska grund och uppsättning av metoder ger sjuksköterskan självständigt 

omvårdnad inom sitt kompetensområde. Denna kunskap skall sjuksköterskan kunna förmedla 

till sina medarbetare och samverkanspartners. Socialstyrelsens kompetensbeskrivning är 

utformad för legitimerad sjuksköterska och gäller för sjuksköterskor med mycket varierande 

erfarenhet inom yrket. En nyutexaminerad och nyanställd sjuksköterska har ett särskilt stort 

behov av en god introduktion (SFS, 1995:5).  

 

Sjuksköterskeprofessionen 

Sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa och lindra lidande. Sjuksköterskan erbjuder vård till individen, familjen och 

allmänheten (SSF, 2007). 
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För att sjuksköterskeyrket skall utövas på ett sätt som leder till patientsäker och god vård 

krävs det att den professionella sjuksköterskan har god kunskap, färdighet, förståelse och ett 

gott förhållningssätt till patienten. För att utveckla och förbättra omvårdnadskompetensen 

måste sjuksköterskan ständigt reflektera över sina handlingar i mötet med patienten. 

Sjuksköterskeyrket innefattar bland annat att utföra medicinska komplicerade åtgärder 

samtidigt som patienten får adekvat information om vad som sker (Dahlborg-Lyckhage, 

2010). I dagens sjukvård är det ett högt flöde av patienter mellan avdelningar och det innebär 

att sjuksköterskan skall vara anpassningsbar, ha hög arbetskapacitet samt tålamod att hantera 

stressiga situationer där patienter är akut sjuka (Hallin & Danielsson, 2006). 

 

En utvärdering av kompetens och yrkeskunnande hos nyexaminerade sjuksköterskor 

genomfördes i två delstudier av socialstyrelsen år 2002. Medicinskt ansvariga sjuksköterskor 

från 42 kommuner samt personal från olika avdelningar från 86 sjukhus deltog.  Brister i 

kunskap av kliniskt och praktiskt kunnande hos de nyexaminerade sjuksköterskorna 

rapporterades av 50 % av deltagarna i kommunen och sjukhusen. Det som var positivt med de 

nyexaminerade sjuksköterskorna var att de hade en god förmåga att söka ny kunskap och god 

teoretisk kunskap. Svårigheter att hantera sin yrkesroll var ett problem som påtalades av de 

nyexaminerade sjuksköterskorna (Dahlborg-Lyckhage, 2010). 

 

Förändringar inom yrket 

De senaste åren har det skett organisationsförändringar inom den kirurgiska vården. 

Nuförtiden vårdas fler komplexa och allvarligt sjuka patienter på kirurgavdelningar och 

problem har identifierats angående att uppnå optimal vård (Jangland et al, 2014). Genom att 

sjuksköterskor får vårda fler allvarligt sjuka patienter så har sjuksköterskan lite tid för varje 

patient och det leder till oförmågan att hinna skapa sig en bra uppfattning om patientens 

tillstånd. Därmed blir kvaliteten på vården sämre och sjuksköterskor upplever sig otillräckliga 

i sitt arbete (Hallin & Danielsson, 2006). 

 

En alltmer viktig komponent i sjukvården är att bedriva patientcentrerad vård som innebär att 

patienten får individanpassad information om allt som berör patienten. Detta leder till ökade 

krav på samordningen mellan olika instanser i vården. För att få en bra kontinuitet i 

omvårdnaden av patienten krävs det att vårdpersonal samarbetar och arbetar i team 

(Högskoleverket, 2010).  
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På många kirurgiska avdelningar i Sverige är det till största del nyexaminerade och oerfarna 

sjuksköterskor som arbetar. Detta leder till att nyexaminerade sjuksköterskor har få erfarna 

kollegor att rådfråga angående svåra beslut och vård av svårt sjuka patienter. Det finns få 

möjligheter att klättra inom yrket för sjuksköterskor på kirurgavdelning och många 

sjuksköterskor arbetar endast ett eller två år på en kirurgisk avdelning (Jangland et al, 2014).       

Nyexaminerade sjuksköterskor som arbetar inom kirurgisk vård behöver kompetens som 

innebär att klara av att vårda olika patientgrupper i ett högt tempo. Dessa nya sjuksköterskor 

är sårbara och i behov av stöd. Sjuksköterskor behöver tid på personalmöten samt möten med 

chefer för att diskutera olika sätt att förhålla sig till och bemöta patienterna (Jangland, 2011). 

Genom att sjukvården blir mer specialiserad och kvalificerad ökar även kraven på 

specialistkunnande. Det finns ett ökat behov av utbilda specialistsjuksköterskor som kan 

handleda nyexaminerade sjuksköterskor (Högskoleverket, 2010). 

 

Nyexaminerade sjuksköterskor 

I Kelly och Aherns (2007) studie framkommer det att en nyexaminerad sjuksköterska inte är 

tillräckligt förbered för att möta ansvaret och fatta de olika beslut som yrket kräver. 

Det framkom även att nya sjuksköterskor inte får nog med adekvat stöd från erfarna 

sjuksköterskor. Att bemästra rollen som en nyexaminerad sjuksköterska innebär att komma in 

i en ny kultur samt hantera ett nytt sätt att kommunicera. Enligt Hayes et al (2006) 

framkommer det att bristande återkoppling samt kommunikationssvårigheter var faktorer som 

påverkade arbetsklimatet negativt för den nyexaminerade sjuksköterskan. Tvivel angående 

yrkesvalet kan då uppstå.  

 

Av de sjuksköterskor i USA som tog examen mellan 2009 och 2010 hade en tredjedel 

intentioner att vilja avsluta sin anställning. Sjuksköterskorna hade då varit verksamma inom 

yrket som längst tre år. Det framkom även att sjuksköterskor som har varit verksamma under 

två år upplever en  högre nivå av stress jämfört med sjuksköterskor som har varit verksamma 

en längre tid (Wu, Fox, Stoked & Adam, 2011). Mer än tre av tio sjuksköterskor i 

Storbritannien har planer på att lämna yrket inom ett år. Högst procent av sjuksköterskor som 

har planer på att lämna yrket är sjuksköterskor under trettio år som inte varit verksamma i 

yrket under så lång tid. Detta tyder på en negativ trend inom yrket och kan generera stora 

problem att rekrytera nya sjuksköterskor i framtiden (Aiken et al, 2001). I en senare studie av 

Aiken et al (2013) där sjuksköterskor från tolv olika länder i Europa svarade på en enkät 
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framkommer det att sjuksköterskor vill avsluta sin anställning inom ett år. Flera av de 

sjuksköterskor som uttryckte att de ville lämna yrket avsåg även att söka jobb utanför 

sjukvården.  Det framkommer även att sjuksköterskorna kände att de var för få sjuksköterskor 

som arbetade på deras arbetsplats och de saknade stöd (Aiken et al, 2013). Andra forskare har 

även poängterat att det är viktigt att värna om och ge stöd till nya sjuksköterskor, de måste bli 

omhändertagna så att de inte lämnar yrket (Kelly & Ahern, 2007).  

 

Problemformulering 

Många nyexaminerade sjuksköterskor säger upp sig efter en kort tid i yrket (Rudman, 

Gustavsson & Hultell, 2013). Det råder en brist på sjuksköterskor och personalomsättningen 

är hög vilket i sin tur leder till en instabil verksamhet och är kostsamt för sjukvården. Bristen 

på erfarna sjuksköterskor resulterar i att nya sjuksköterskor får handleda nyexaminerade 

sjuksköterskor (Kelly & Ahern, 2007). Det bidrar även till en belastning för personalen. Vad 

är det som orsakar att nyexaminerade sjuksköterskor säger upp sig från kirurgiska avdelningar 

och vilket behov av stöd har de nyexaminerade sjuksköterskorna? 

 

Syfte 

Syftet var att belysa upplevelsen av att vara nyexaminerad sjuksköterska inom akutsjukvård 

samt identifiera behovet av stöd den första tiden i yrket. 

METOD 

För att få en aktuell översikt över nyexaminerade sjuksköterskors upplevelse av sin 

arbetssituation valdes en litteraturöversikt med kvalitativ ansats. En litteraturöversikt syftar 

till att beskriva kunskapsläget inom ett valt område. Det innebär att systematiskt söka, kritiskt 

granska och sammanställa litteratur. Vetenskapliga artiklar beskrivs och analyseras vilket 

leder till en överblick över det valda problemområdet (Forsberg & Wengström, 2013).  

 

Litteratursökning 

Resultatet baseras på vetenskapliga artiklar som söktes fram  i databaserna PubMed och 

CINAHL. Sökord som främst användes i PubMed var vedertagna MeSH termer (nurses, 

social support,  nurse, job satisfaction) som svarade mot studiens syfte. Dessa kombinerades 

även med fritext (new graduates, competence, experience) för att få en mer vidgad träffbild. I 

CIHNAL användes CINAHL headings (”Medical-Surgical Nursing”, ”New Graduate 
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Nurses”)  i kombination med sökord i fritext (Social support, qualitative, newly qualified). 

För att få en bredare träffbild och utöka sökningarna togs hjälp av en bibliotekarie på 

Östersunds medicinska bibliotek. 

 

Tabell 1. Översikt av litteratursökningar i databaserna PubMed och CINAHL 

Datum Databas Avgränsnin

gar 

Sökord Antal 

träffar 

Förkas-

tade 

Antal 

valda 

Inkluderade i 

resultatet 

140116 PubMed  Newly 

graduated 

nurses AND 

social support 

AND sweden 

4 1* 

2** 

 

1 -Pennbrant et al 

(2013) 

 

140120 PubMed  Newly 

graduated 

nurses AND 

experience 

42 30* 

8** 

2**** 

2 -Boychuck -

Duchsher  (2008) 

-Lee et al (2012) 

 

140130 PubMed  new graduates 

and nurse and 

experience and 

qualitative 

28 20* 

5** 

1**** 

2 -Phillips  et al 

(2013) 

-Glynn  & Silva 

(2013) 

140205 CINAHL  (MM”New 

Graduate 

nurses”) AND 

(MM”Medical-

Surgical 

Nursing”) 

18 8* 

2** 

6*** 

1***** 

1 -Pinchera (2012) 

 

140205 CINAHL  (MM "New 

Graduate 

Nurses") AND 

newly qualified 

AND 

Qualitative 

30 20* 

7** 

1**** 

2 -Horsburgh  & 

Ross (2012) 

-Jackson  (2004) 

140205 CINAHL  (MM "New 

Graduate 

Nurses") AND 

newly qualified 

AND stress 

19 17* 

1**** 

1 -O´shea & Kelly 

(2006) 

 

140205 PubMed  newly 

graduated 

nurses and 

confidence and 

nursing 

 

12 11* 1 -Wiles et al  

(2013) 
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140205 PubMed  newly qualified 

nurses and 

competence 

and confidence 

24 20* 

3** 

1 -Clark &  Holmes 

(2006) 

140304 PubMed  new nurse and 

perceptorship 

and acute care 

and qualitative 

2 1* 1 -McCarthy (2005) 

140319 PubMed  graduate nurse 

and transition 

and knowledge 

and qualitative 

17 16* 1 -Newton & 

McKenna (2006) 

140319 PubMed  newly 

graduates and 

acute care 

16 15* 1 -Boychuk 

Duchscher (2001) 

140320 PubMed  new graduates 

and emergency 

department and 

qualitative 

4 3* 1 -Turner & 

Goudreau (2011) 

 

 

*Antal förkastade efter läsning av titel 

**Antal förkastade efter läsning av abstract 

***Antal förkastade på grund av att artikeln inte finns i full text 

****Antal förkastade efter läsning av resultat 

*****Antal förkastade efter kvalitetsbedömning   

 

 

Tabell 2. Översikt av manuell sökning 

Datum Manuell sökning i referenslista Inkluderade i resultatet 

140320 Pennbrant et al (2013) Bisholt (2011) 

140320 Glynn & Silva (2013) Delaney (2003) 

140320 Phillips et al (2013) Pellico et al (2009) 

140402 Wiles et al (2013) Etheridge (2007) 

140402 Lee et al (2012) Mooney (2006) 

 

Urval 

Endast kvalitativa vetenskapliga artiklar publicerade under 2000-talet inkluderades. 

”Nyexaminerade sjuksköterskor” omfattar sjuksköterskor som har varit verksamma i högst tre 

år.  Alla studier utom en genomfördes i västvärlden. Främst inkluderades artiklar som 

handlade om akutsjukvård då de svarade mot studiens syfte. Av tjugo artiklar handlade fjorton 
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om att arbeta som nyexaminerad sjuksköterska på akut eller kirurgavdelning. I resterande 

artiklar framkom det inte vilken avdelning de nya sjuksköterskorna arbetade på men dessa 

inkluderades då de hade relevant information att tillföra studien. I litteraturstudien avses med 

”akutsjukvård” vård på akutavdelningar och kirurgavdelningar. Artiklar där det stod klart och 

tydligt att de handlade om nya sjuksköterskor på medicinavdelning eller onkologen 

exkluderades. Artiklar som inte var på svenska eller engelska språket exkluderades. Alla 

studier skulle vara granskade och godkända av en etisk kommitté och/eller föra ett etiskt 

resonemang. Alla artiklar värderades enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för 

kvalitativa studier (se bilaga 1).  Bedömningsfrågan ”patienter med lungcancerdiagnos” ströks 

ur bedömningsmallen då den inte var relevant för ämnet och maxpoängen räknades om från 

48 poäng till 45 poäng. Artiklar bedömda till grad 1 och grad ll av vetenskaplig kvalitet 

inkluderas. Alla artiklar söktes fram och värderades gemensamt av författarna.  

 

Analys 

Författarnas förförståelse var att nyexaminerade sjuksköterskor har svårt att bemästra sin roll 

och tillgången på stöd är begränsad. Författarna arbetar på kirurgiska vårdavdelningar samt 

läser till specialistsjuksköterskor inom kirurgisk vård och har erfarenheten av att vara 

nyexaminerade sjuksköterskor på en kirurgavdelning. Innehållsanalys är ett vedertaget 

analysförfarande vid beskrivande av ett fenomen som syftar till att se det direkt synliga i 

texten (Forsberg & Wengström, 2013). I denna studie är fenomenet ”upplevelsen av att vara 

ny sjuksköterska” Evans (2002) analysmetod är en form av innehållsanalys som användes vid 

analysering av artiklarnas resultat. Enligt Evans innefattar analysförfarandet fyra steg för att 

nå fram till en syntes: 

 

1) Inhämtar material från relevanta databaser som skall ingå i syntesen 

2) Materiellt läses mer ingående. Huvudresultatet från varje artikel sorteras och urskiljs. 

3) Huvudresultaten sorteras till olika teman för att finna likheter och skillnader. 

Subteman skapas sedan för att få en djupare förståelse av fenomenet. 

4) Fenomenet beskrivs och resultatet av syntesen presenteras. 

 

Initialt söktes artiklar som svarade mot studiens syfte. Artiklarna lästes sedan mer ingående av 

båda författarna för att skapa sig en djupare helhetsbild. Färgkodning användes för att sortera 

artiklarnas resultat till olika grupper baserat på huvudfynden. Genom detta förfarande 
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påvisades likheter och skillnader i resultatet. Därefter skapades teman och subteman. I 

slutfasen presenterades syntesen.  

 

Cinahl Pubmed                 

 

 

       20 stycken artiklar  

Vald artikel: Pennbrant et al, 2012                            

 

 

Färg 1   Färg 2    Färg 3    Färg 4      

 
Ex färg 4: The attitudes from co-workers, their support for  
and understanding of the devolpment of nursing  competence  

influenced the ward atmosphere and professional development of new nurses   

 

 

     

 

Likheter                  Skillnader 

 

 

             

                Resultat                                          
Ex. Resultat av studien: Det är viktigt med stöd från medarbetare   

samt en positiv atmosfär för att stärka den nya sjuksköterskan i sin roll.  

(Färg 4 resulterade i temat stöd)                         
 

Figur 1. Översikt av analysförfarande. I undertexten presenteras en artikel som exempel (se 

röd färg) 

 

Etiska övervägande  

Enligt Forsberg och Wengström (2013) bör etiska övervägande gällande urval och 

presentation av resultat genomföras innan en litteraturöversikt påbörjas. Alla artiklar som 

ingick i litteraturstudien var granskade och godkända av en etisk kommitté och/eller förde ett 

etiskt resonemang samt hade fått medgivande av deltagarna i de olika studierna. Artiklarnas 

resultat analyserades noga för att inte förvanska eller omvandla innehållet. Alla artiklar i 

litteraturstudien presenterades vare sig författarna stödde forskarnas åsikter eller inte likt 

Forsberg & Wengström (2013).   
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RESULTAT 

Resultatet baseras på tjugo kvalitativa artiklar. Resultatet presenteras i teman och subteman. 

Analysen av insamlad litteratur resulterade i fyra teman och tio subteman, dessa presenteras 

nedan i figur 2. De fyra teman som framkom var; En tuff verksamhet för den nya 

sjuksköterskan, nya sjuksköterskors behov av stöd för att hantera yrket, självförtroende av 

olika grad och utvecklingsmöjligheter. Baserad på dessa  teman uppkom tio subteman: Den 

nya rollen, från novis till expert, relationen med patienten, organisationen, mentorskap, 

kollegialt stöd, återkoppling, stärkt självförtroende, sänkt självförtroende och 

introduktionsprogammens betydelse. Citat har använts för att styrka resultatet och ge en 

djupare förståelse.  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Redovisning av teman och subteman 
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En tuff verksamhet för den nya sjuksköterskan 

Den nya rollen 

För nya sjuksköterskor innebar en god vård att se till hela människan, det vill säga att ge en 

holistisk vård (Jackson, 2004; Clark & Holmes, 2006). Nya sjuksköterskor upplevde först 

efter en tid inom sjuksköterskeyrket att de erhöll kunskapen till att bedriva en vård ur ett 

holistiskt perspektiv (Pinchera, 2012). När nya sjuksköterskor påbörjade sin karriär hade tiden 

ofta en betydande roll. Det svåraste var tidsplanering och att hinna med alla uppgifter som 

yrket innebar (Delaney, 2003; Jackson, 2004; Boychuk-Duchscher, 2001). Tid behövdes för 

att nya sjuksköterskor skulle kunna lära sig rutiner och hantera all ny information som yrket 

medförde (Clark & Holmes, 2006; Pinchera, 2012). 

 

Många nya sjuksköterskor var stolta över sitt yrkesval och de kände att de hade uppnått något 

när de erhållit sin examen (Delenay, 2003; Jackson, 2004).  De gick ut i yrkeslivet med 

visionen om att yrket hade status och var välrespekterat (Pellico-Honan, Brewer & Kovner-

Tassone, 2009). När de kom ut i den kliniska verksamheten stämde inte förväntningarna på 

sjuksköterskerollen överens med verkligheten (Pellico-Honan et al, 2009). Nya sjuksköterskor 

upplevde att de möttes av ett hårt arbetsklimat, högt arbetstempo och för lite tid för reflektion 

(Pennbrant, Skyvell-Nilsson, Öhlen & Rudman, 2013; Delaney, 2003; Pellico-Honan, 2009).  

 

Nya sjuksköterskor strävade efter att bli en bra sjuksköterska som kan ge en god och säker 

vård. Enligt nya sjuksköterskor innebar det att vara skicklig, att vara redo för oväntade 

händelser samt att vara kompetent. Nya sjuksköterskor trodde att de med tiden skulle växa in i 

sin nya roll (Boychuk-Duchscher, 2001; Glynn, Silva & Everson, 2013). En bra dag för nya 

sjuksköterskor beskrevs som en dag då de såg patientens behov och kunde möta behovet samt 

se ett resultat av deras handlingar (Jackson, 2004). Nya sjuksköterskor beskrev den 

professionella rollen som komplex och stundtals mycket krävande (Pennbrant et al, 2013). 

Det tog ett år för sjuksköterskor att bemästra sin nya roll (Pellico-Honan et al, 2009). Nya 

sjuksköterskor lärde sig att arbeta och tänka som sjuksköterskor genom kliniska erfarenheter, 

en variation av patienter samt genom diskussion och stöttning (Etheridge, 2007). 

 

Från novis till expert 

Att starta sin karriär på en kirurgavdelning upplevde nya sjuksköterskor som en chock 

(Pinchera, 2012). Chocken berodde främst på brist på emotionellt stöd, brist på praktiska 



11 

 

erfarenheter, osäkerhet i kommunikationen med nya kollegor och orealistiska förväntningar 

(Boychuk-Duchscher, 2008). Nya sjuksköterskor upplevde att det fanns en skillnad mellan 

vad de lärt sig i skolan och vad som förväntas av dem när de kom ut i arbetslivet. De kände 

sig inte nog förberedda för ansvaret som väntade och de upplevde att utbildningen inte gett 

dem grunderna att stå på (Boychuk-Duchscher, 2001; Pinchera, 2012; Delaney, 2003). Nya 

sjuksköterskor kände sig frustrerade över alla nya rutiner och upplevde att rutinerna var svåra 

att ta till sig (Mooney, 2006). 

 

När nya sjuksköterskor kom ut i arbetslivet möttes de av ett stort ansvar som innebar att fatta 

beslut, handla och tänka kritiskt i svåra situationer. Mycket av ansvaret trodde de nya 

sjuksköterskorna ingick i läkarens ansvarsområde men istället låg det på sjuksköterskans 

ansvar (Etheridge, 2007). Nya sjuksköterskor upplevde att deras kompetens och kunskap var 

på för låg nivå för att kunna vårda avancerat svårt sjuka patienter samt att kunna ge ett 

adekvat stöd till anhöriga (Phillips et al, 2013). Nya sjuksköterskor anser att mer fokus borde 

ligga på förberedelser inför arbetslivet och att utbildningen behövde förbättras (Hornsburgh & 

Ross, 2012).  

 

Att jobba självständigt sågs både som något positivt och negativt av nya sjuksköterskor. 

Många kände oro över att jobba självständigt. De ansåg att de hade för lite kunskap för att 

kunna vårda patienter på egen hand (Clark & Holmes, 2006). Nya sjuksköterskor kände sig 

maktlösa och var rädda för att göra fel och det fanns en rädsla att hamna i situationer som de 

inte kunde bemästra (Boychuk-Duchscher, 2008; Whiles, Simko & Schoessler, 2013; 

Delenay, 2003; Newton & McKenna, 2006). Somliga ansåg att det var bra att få arbeta på 

egen hand och upplevde att de utvecklades snabbare när de fick fatta egna beslut, utföra 

omvårdnadsåtgärder och leda arbetet självständigt (Bisholt, 2011; Hornsburg & Ross, 2012).  

Först efter fem till sex månader var nya sjuksköterskor redo att fatta självständiga beslut och 

det var även då de började arbeta mer effektivt (Boychuk-Duchscher, 2001; Clark & Holmes, 

2006). Trots många svårigheter som uppstod för nya sjuksköterskor ville flertalet stanna kvar 

i yrket (Pinchera, 2012; Pellico-Honan et al, 2009; Hornsburgh & Ross, 2012). 

 

Relationen med patienten 

Det framkom att goda relationer till patienter var viktigt. Ju mer trygg den nya sjuksköterskan 

kände sig i sin roll desto bättre blev relationen till patienten (Jackson, 2004). Positiva möten 
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med patienter och anhöriga ledde till att de blev medvetna om sin utveckling och sin förmåga 

att hantera sin nya roll vilket stärkte den professionella kompetensen (Pennbrant et al, 2013). 

Att göra skillnad i en människas liv upplevdes som en värdefull uppgift. Uppskattning från 

patienter stärkte de nya sjuksköterskorna (O’shea & Kelly, 2006).  

 

”I think a lot of jobs are physical and mental, but nursing is especially emotional. We interact 

with people in the most difficult times of their lives. What we say and do can make a huge 

difference. When I’m able to catch something before it becomes a problem or say something 

that helps, I know I’ve made an important difference for my patients. Nursing was the best 

choice for me, I know I’m in the right place” (Delaney, 2003). 

 

Organisationen 

Nya sjuksköterskor upplevde att det var för lite struktur i hälsoorganisationen. De kände 

frustration över hur organisationen var uppbyggd och upplevde att det var svårt att förstå 

organisationen. Ofta upplevde nya sjuksköterskor att de bara var en del i en organisation och 

ingen såg dom som individer (Clark & Holmes, 2006;Pellico-Honan et al, 2009; Delaney, 

2003). Ett vanligt förekommande problem inom sjukvården som påverkade nya 

sjuksköterskor negativt var för lite personal, organisationsförändringar och besparingar 

(Pennbrant et al, 2013). En del valde att tidigt lämna yrket på grund av stressen som jobbet 

innebar (Delaney, 2003). Nya sjuksköterskor upplevde en hierarki på arbetsplatsen. De 

klassades som lägst i hierarkin och det gav nya sjuksköterskor en känsla av rädsla vilket ledde 

till dålig kommunikation på arbetsplatsen. Nya sjuksköterskor upplevde ofta att ingen 

lyssnade på dem och de fick för lite stöd från chefer (Bisholt, 2011; Boychuk-Duchscher, 

2008). När chefen var på plats upplevde nya sjuksköterskor att de blev stressade och kände 

prestationskrav, när chefen var iväg blev arbetet mer avslappnat (Mooney, 2006). 

 

Nya sjuksköterskor kände sig oförberedda inför det administrativa arbetet som 

sjuksköterskeyrket innefattar. Nya sjuksköterskor tidigt fick handleda sjuksköterskestudenter, 

detta upplevde de som stressigt och problematiskt då de själva inte hade hittat sin egen roll i 

yrket (O´shea & Kelly, 2006). Det var viktigt för nya sjuksköterskor att de fick lära sig alla 

avdelningsrutiner, deras arbete flöt då på enklare och deras arbete blev mindre tungarbetat 

(Mooney, 2006).  

 

 

 



13 

 

Nya sjuksköterskors behov av stöd för att hantera yrket 

För att få en bra övergång från student till sjuksköterska var det viktigt med bra stöd (Phillips 

et al, 2013). Vilket slags stöd som nya sjuksköterskor fick varierade beroende på vilken 

avdelning de jobbade på (Mooney, 2006) 

 

Mentorskap 

Mentorer var viktiga och spelade en central roll för en lyckad övergång (Turner & Goudreau, 

2011). Mentorer upplevdes som en förebild som skapade förutsättningar för goda relationer 

med patienterna (Glynn et al, 2013). Vilken typ av mentor nya sjuksköterskor blev tilldelade 

påverkade deras utveckling och tankesätt (Delaney, 2003). De som fick ett bra stöd samtidigt 

som de utmanades till att ta egna initiativ under sin introduktion visade sig vara mest effektivt 

i lärandet (Clark & Holmes, 2006). Nya sjuksköterskor valde att rådfråga mentorer innan de 

utförde omvårdnadsåtgärder för att få stöttning i sina beslut (Ethridge, 2007).     

 

Specialistsjuksköterskor identifierades som personer som gav ett gott stöd till nya 

sjuksköterskor (Wiles et al, 2013; Pellico-Honan et al, 2009). Enligt nya sjuksköterskor 

identifierades en god mentor som en person som hade mycket kunskap, praktiska 

skickligheter, ett bra bemötande och var duktig på att organisera (McCarthy, 2005). Nya 

sjuksköterskor upplevde att tilldelningen av mentorer var som lottodragning, en del fick bra 

mentorer och andra inte (Hornsburgh & Ross, 2012) 

  

 ”But there should be a structure to support you as qualified nurses, it shouldn’t be a case of 

you go into a ward and if you’re lucky you’ll get somebody to support you and if you’re not, 

to bad you know. ” (Hornsburgh & Ross, 2012). 

 

Nya sjuksköterskor upplevde att det fanns en brist på erfarna mentorer och därigenom fanns 

det få att rådfråga (Phillips et al, 2013). Att handledas av en och samma mentor under 

inskolningsperioden var viktigt för nya sjuksköterskor (Glynn et al, 2013). En del fick olika 

mentorer som alla arbetade på olika sätt vilket ledde till förvirring och en upplevelse av 

frustration (Delaney, 2013). Nya sjuksköterskor fick inskolning med mentorer som hade hand 

om både sjuksköterskestudenter och nya sjuksköterskor på samma gång. Detta upplevde nya 

sjuksköterskor ledde till svårigheter för mentorerna att möta deras olika behov (Clark & 

Holmes, 2006). Nya sjuksköterskorna som inte fick erfarna handledare upplevde 

inskolningstiden som negativ (Delaney, 2003). Det framkom det att nya sjuksköterskor 
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upplevde att vissa mentorer var mindre bra på att lära ut personcentrerad vård och detta 

berodde främst på bristen på kunskap om en holistisk vård. Mentorerna ansåg att nya 

sjuksköterskornas teoretiska kunskap inte var tillräcklig och kunskapen var inte 

verklighetsbaserad (McCarthy, 2005).  

 

Kollegialt stöd 

God kommunikation och goda relationer med kollegor var viktigt för att nya sjuksköterskor 

skulle kunna bedriva en god och säker vård (Phillips, Kenny, Esterman & Smith, 2013; 

Jackson, 2004). Nya sjuksköterskor upplevde att det var svårt att komma in i arbetsgruppen 

och att känna sig som en i gänget (Ying-Lee, Hsu & Sloan, 2012). Många sjuksköterskor 

upplevde ett stort behov av att bli accepterade av mer erfarna sjuksköterskor (Boychuk-

Duchscher, 2001; Delaney, 2003; Mooney, 2006). Genom acceptans kände sig nya 

sjuksköterskor mer delaktiga (Bisholt, 2011). Flertalet nya sjuksköterskor upplevde att de inte 

hade nog med kollegialt stöd och somliga upplevde att de inte var välkomna på arbetsplatsen 

vilket ledde till en känsla av osäkerhet (Pinchera, 2012; Glynn et al, 2013). Blev inte nya 

sjuksköterskor accepterade av kollegor upplevde nya sjuksköterskor att sjuksköterskeyrkets 

arbetsuppgifter försvårades och de upplevde att de inte fick den hjälp de behövde. (Mooney, 

2006)  

 

I flera studier har det framkommit ett missnöje i mötet med läkare. Nya sjuksköterskor kände 

sig otrevligt bemötta vilket ledde till en känsla av osäkerhet och de vågade inte stå för sina 

åsikter. Dåligt bemötande förstärkte den negativa känslan av att vara ny på jobbet (Boychuk-

Duchscher, 2001; Bisholt, 2011; Pellico-Honan et al, 2009). När nya sjuksköterskor hade fått 

mer erfarenhet vågade de ifrågasätta läkarens ordinationer (Eteridge, 2007). För lite stöd från 

kollegor hindrade nya sjuksköterskor utveckling (Pinchera, 2012). Nya sjuksköterskor 

upplevde att de saknade handledning. Mer handledning behövdes för att de skulle kunna 

hantera svåra situationer, stötta familjer och anhöriga samt ta hand om patienter på ett bra sätt 

(Pennbrant et al, 2013).  

 

Återkoppling 

Tid för reflektion och återkoppling saknades trots att behovet var stort (Pinchera, 2012; 

Jackson, 2004). Positiv återkoppling från medarbetare resulterade i ett ökat självförtroende 

och professionell utveckling (Pennbrant et al, 2013; Jackson, 2004). För lite återkoppling 
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ledde till en svår övergång från student till NS (Boychuk-Duchscher, 2001; Phillips et al, 

2013). Nya sjuksköterskor som fick stöd från chefer och medarbetare upplevde en mer positiv 

atmosfär och kände sig stärkta och motiverade i sin roll (Pennbrant et al, 2013; Pellico-Honan 

et al, 2009). 

 

I en studie deltog nya sjuksköterskor i ett introduktionsprogram på akuten, där det hölls 

seminarium regelbundet. På seminariet delades erfarenheter och upplevelser och de fick träffa 

experter inom yrket som delade med sig av sin kunskap. Nya sjuksköterskor fick återkoppling 

och kunde därmed hantera sitt yrke bättre. De upplevde att deras väg mot professionen 

förenklades genom deltagande i seminariet. Genom introduktionsprogrammet kände de sig 

välkomna och fick en positiv upplevelse av introduktionstiden. De såg mentorer som experter 

och förebilder som inspirerade till ett bra inlärningssätt. En av de största fördelarna med 

seminariet var att nya sjuksköterskor upplevde att deras kompetens utvecklades och att de 

blev mer självsäkra i sin roll som sjuksköterskor (Turner & Goudreau, 2011).  

 

Självförtroende av olika grad 

Enligt nya sjuksköterskor innebar självförtroende att tro på sig själv och sina egna omdömen, 

och förmågan att kunna tänka kritiskt och dra egna slutsatser. Nya sjuksköterskor upplevde att 

de saknade självförtroende när de gick ut i arbetslivet (Etheridge, 2007). 

 

Stärkt självförtroende 

Att få uppmuntran i sitt arbete ledde till ökad motivation, ökat självförtroende och en känsla 

av tillfredställelse med sitt arbete (Jackson, 2004). Ett bra självförtroende och god kompetens 

var viktiga faktorer i den personliga utvecklingen (Pennbrant et al, 2013). Nya sjuksköterskor 

blev mer självständiga när deras självförtroende stärktes (Boychuk-Duchscher, 2001; 

Etheridge, 2007). Känslan av att göra en god gärning var exempel på en faktor som stärkte 

nya sjuksköterskors självförtroende (Jackson, 2004). Trots att nya sjuksköterskor upplevde en 

känsla av lågt självförtroende utvecklades tron på sig själv över tiden. Efter sex månader inom 

yrket upplevde nya sjuksköterskor att självförtroendet vuxit och förmågan att dra egna 

slutsatser angående patienters tillstånd utvecklades (Etheridge, 2007).   
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Sänkt självförtroende 

Brist på respekt från kollegor resulterade i sänkt självförtroende (Phillips et al, 2013) och även 

rädslan av att göra fel (Wiles et al, 2013). Negativa känslor som rädsla och maktlöshet var 

vanligt förekommande bland nya sjuksköterskor viket ledde till dåligt självförtroende 

(Pinchera, 2012). Brist på självförtroende, tunnelseende och lite erfarenhet begränsade deras 

möjligheter att fatta rätt beslut. Beslutsfattande bland nya sjuksköterskor innefattade god 

teoretisk kunskap, god praktisk kunskap och personlig kunskap (Wiles, 2013). Nya 

sjuksköterskor kände sig ofta maktlösa och mycket sårbara. Gick något fel på jobbet upplevde 

nya sjuksköterskor att de ofta fick ta på sig ansvaret och detta sänkte deras självförtroende 

(Mooney, 2006). 

 

Utvecklingsmöjligheter 

Introduktionsprogrammens betydelse 

Nya sjuksköterskor ansåg att introduktionsprogram var ett bra sätt för deras utveckling (Clark 

& Holmes, 2006). Genom att delta i ett introduktionsprogram fick nya sjuksköterskor 

möjlighet att träffa specialistsjuksköterskor som de kunde diskutera och reflektera sitt yrke 

med (Jackson, 2004).  De nya sjuksköterskorna blev mer självsäkra och bekväma i rollen som 

sjuksköterskor inom akutsjukvård genom introduktionsprogram (Glynn et al, 2013).  

Introduktionsprogram upplevdes positivt av nya sjuksköterskor. Programmen var ett bra 

verktyg för att lära sig att prioritera och hantera oväntade situationer (Newton & McKenna, 

2006; Delaney, 2003). Programmen ledde till en känsla av tillfredsställelse och i Delaneys 

(2003) studie uttryckte en ny sjuksköterska: ”I finally got it. I see what I have to do”. 

 

Nya sjuksköterskor ansåg att introduktionsprogram var ett lärorikt sätt att utveckla klinisk 

skicklighet, självförtroende och gav nya sjuksköterskor ett bra stöd.  Flertalet nya 

sjuksköterskor påtalade att de ville ha längre kliniska dagar ute i praktiken för att få en mer 

djupgående kunskap (Pellico-Honan et al, 2009). Utvecklingen av klinisk kompetens stod i 

relation till förmågan att förstå och hantera kliniska problem och situationer.  Nya 

sjuksköterskor upplevde att deras teoretiska utbildning inte var nog bra och i vissa fall inte 

kopplade till klinisk praktik. Tilläcklig kunskap i anatomi och fysiologi saknades för att kunna 

bedriva god vård enligt Pennbrant et al (2013). 
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De flesta introduktionsprogram pågick under tolv månader. Nya sjuksköterskor upplevde att 

de inte var nog förberedda när de påbörjade programmen. De sex första månaderna var de 

svåraste. Svårigheterna innefattade att ta tillvara på tiden, arbeta effektivt och hitta sin plats i 

organisationen. Efter sex månader utvecklades självförtroendet och nya sjuksköterskor kände 

sig mer trygga i sin roll (Newton & McKenna, 2006).  

DISKUSSION 

Syftet med litteraturstudien var att belysa upplevelsen av att vara ny sjuksköterska inom 

akutsjukvård samt att belysa behovet av stöd. Resultatet visade att nya sjuksköterskor 

upplevde övergången från student till sjuksköterska som svår och utmanande. De hade ett 

stort behov av stöd från medarbetare, chefer och kollegor. Självförtroendet bland de nya 

sjuksköterskorna varierade och behovet av introduktionsprogram var uppskattat och 

betydelsefullt. Programmen bidrog till att sjuksköterskorna blev mer integrerade i arbetet 

snabbare, fick ett gott stöd och tid för reflektion.  

 

Resultatdiskussion 

Denna litteraturstudie har resulterat i fyra teman; En tuff verksamhet för den nya 

sjuksköterskan, nya sjuksköterskors behov av stöd- för att hantera yrket, självförtroende av 

olika grad och utvecklingsmöjligeter.  

 

Under temat en tuff verksamhet för den nya sjuksköterskan framkom det att nya 

sjuksköterskor upplevde att starta sin nya karriär på en kirurgavdelning som en chock 

(Pinchera, 2012). När de kom ut i den kliniska verksamheten stämde inte förväntningarna på 

sjuksköterskerollen överens med verkligheten (Pellico-Honan et al, 2009). I tidigare studier 

framkom det att nya sjuksköterskor inte var nog förberedda för ansvaret som väntade dem 

(Kelly & Ahern, 2007). Detta tyder på att problemet har pågått under en tid och nya 

sjuksköterskor behöver stöd för att lättare kunna bemästra sin roll.  

 

Under temat nya sjuksköterskors behov av stöd för att hantera yrket framkom det att de nya 

sjuksköterskorna upplevde att de inte fick nog med adekvat stöd  för att klara av den svåra 

introduktionstiden (Phillips et al, 2013). Specialistsjuksköterskor identifierades som personer 

som gav gott stöd till nyexaminerade sjuksköterskor (Wiles et al, 2013; Pellico-Honan et al, 

2009). I tidigare studier framkom det att behovet av stöd var stort hos nyexaminerade 
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sjuksköterskor (Jangland, 2011). Detta tyder på att stöd är en viktig och vi anser att 

sjuksköterskor måste få känna sig delaktiga och det är erfarna sjuksköterskors, chefens och 

organisationens uppgift att få med nya sjuksköterskor i arbetsgruppen. Ett bra 

tillvägagångssätt för att hjälpa nya sjuksköterskor kan vara träffar med mentorer som bör 

hållas av specialistsjuksköterskor då dessa har visat sig vara ett gott stöd. Det kan vara ett 

tillfälle för nya sjuksköterskor att reflektera över sitt arbete, ha möjligheten till att ställa frågor 

samt få stöttning i sin nya roll. 

 

I litteraturstudien framkom det att återkoppling var viktigt för nya sjuksköterskor att ta del av 

men var något som ofta saknades (Jackson, 2004; Pinchera, 2012). I en studie av Guhde 

(2005) framkom det att nya sjuksköterskor upplevde att verbal återkoppling var betydelsefullt 

att få från mentorer samt att mentorer skulle vara positiva och ha en förmåga att kunna ge 

konstruktiv kritik. Brist på erfarna mentorer var ett vanligt förekommande problem och nya 

sjuksköterskor kände att de inte fick nog med stöd och hade ingen att rådfråga när problem i 

arbetet uppstod. I tidigare studier framkom det att det var till största del nya sjuksköterskor 

som arbetade på kirurgavdelningar i Sverige samt att det fanns få erfarna kollegor att rådfråga 

(Jangland et al, 2014). Gott mentorskap och en trygg introduktionstid är något författarna 

själva saknade under sin tid som nyexaminerade sjuksköterskor. Varken tid eller möjlighet 

finns ute i den kliniska verksamheten då kirurgiska avdelningar har ett högt arbetstempo. 

Finns enbart nyexaminerade sjuksköterskor på en arbetsplats tror vi att vården inte kan hålla 

en god kvalitet på grund av att det inte finns några erfarna kollegor att rådfråga. Arbetsmiljön 

blir osäker och de nya sjuksköterskorna kan känna sig otrygga.   

 

I en studie av Beecroft, Hernandez & Reid (2008) genomfördes gruppintervjuer där det 

framkom att mentorer är byggstenar för att forma nya sjuksköterskor. Därför tror vi att det är 

viktigt att mentorerna är väl förberedda och besitter kunskap för att kunna handleda nya 

sjuksköterskor. Morgenthaler (2008) menar att kunniga sjuksköterskor behöver handleda nya 

sjuksköterskor för att de skall kunna bemästra sin nya roll samt organisera, prioritera, utöva 

patientsäker vård och för att kunna arbeta i ett team. Även Fagerberg och Kihlberg (2000) 

anser att nya sjuksköterskor är i stort behov av duktiga mentorer då dessa är ett hjälpmedel för 

att integrera nya sjuksköterskor. Mentorer stöttar och utmanar nya sjuksköterskor så att de 

skall kunna utvecklas. Finns det inga erfarna sjuksköterskor anser Fagerberg och Kihlberg 

(2000) det som förödande då avdelningsrutiner inte förs vidare till de nya sjuksköterskorna.  
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I sjuksköterskeutbildningen finns lite handledning i att bli en kompetent handledare eller 

mentor, detta är en något som den nya sjuksköterskan förväntas kunna när utbildningen är 

genomförd. Behovet av att utbilda fler specialistsjuksköterskor har visat sig vara stort.  Enligt 

Wiles et al (2013)  behövs specialistsjuksköterskor då de visat sig vara ett bra stöd.  Enligt 

författarna behövs specialistsjuksköterskor med erfarenhet och kompetens som kan ta hand 

om de nya sjuksköterskorna och vägleda dem in i den nya rollen. Detta anser även 

högskoleverket (2010). 

 

Ett gott samarbete med olika arbetsgrupper samt ett bra arbetsklimat ansåg nya sjuksköterskor 

vara viktigt. Att komma in i arbetsgruppen och att bli en i gänget såg nya sjuksköterskor som 

en viktig del i övergången (Lee et al, 2012 ). Enligt författarna behövs en positiv atmosfär för 

att nya sjuksköterskor skall kunna ta in alla nya intryck och trivas på arbetsplatsen. Enligt 

Fagerberg och Kihlgren (2000) är det viktigt att nya sjuksköterskor har möjligheten att kunna 

ta hjälp från andra kollegor för att kunna bygga upp en god kommunikation och en bra 

atmosfär. Vidare anser Fagerberg och Kihlgren (2000) att nya sjuksköterskor behöver ha 

någon att se upp till och lära sig av för att bli stärkta i sin roll. Har nya sjuksköterskor ett gott 

självförtroende vågar de ifrågasätta rutiner och på så sätt kan de ge patienterna bästa tänkbara 

vård (Andersson & Edberg, 2010). 

 

Under temat olika grad av självförtroende framkom det att ett vanligt förekommande problem 

bland nya sjuksköterskor var brist på självförtroende samt att den teoretiska kunskapen inte 

var förankrad med verkligheten. Sjuksköterskorna kände att de hade för lite kunskap 

(Boychuk-Duchscher, 2008).  Flertalet kände sig inte nog förberedda för det arbete som 

väntade dem (Pellico-Honan et al, 2009). De hade lågt självförtroende i början av sin karriär 

men med tiden utvecklades det. I Fagerberg och Kihlgrens (2000)  studie framkommer det att 

nya sjuksköterskor har för lite kunskap för att kunna ge en god vård.  Nya sjuksköterskor vill 

arbeta patientcentrerat och tycker att det är viktigt att se till patienternas behov (Fagerberg & 

Kihlgren, 2000). Det är vanligt att nya sjuksköterskor upplever att de har för lite kunskap men 

Andersson och Edberg (2010) poängterar att rutiner är olika på olika avdelningar och att de 

inte kan förvänta sig att de skall kunna allt. Det är däremot av största vikt att nya 

sjuksköterskor vet var de kan finna informationen, kunna utvärdera och ifrågasätta 

informationen för att sen kunna ta in och hantera den (Andersson & Edberg, 2010). För att 

underlätta för nya sjuksköterskor tror vi att det är viktigt att informationen som efterfrågas är 

lättillgänglig. Finns det specialistsjuksköterskor med god kompetens kan även dessa 
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underlätta för nya sjuksköterskor. Specialistsjuksköterskorna kan användas som ett verktyg 

för att delge viktig information samt arbeta utifrån vetenskaplig beprövad erfarenhet.  

 

Under temat utvecklingsmöjligheter framkom det att introduktionsprogram var uppskattat 

bland nya sjuksköterskor. Programmen ledde till att sjuksköterskorna blev mer integrerade i 

arbetet, fick ett gott stöd och fick tid för reflektion. Att börja som ny sjuksköterska inom 

akutsjukvård är utmanande (Patterson, Bayley, Burnell och Rhoads, 2009). Det innebär en 

variation av patienter, ett stressigt arbetsklimat och många nya sjuksköterskor upplever detta 

som skrämmande. Genom introduktionsprogrammen växte kunskapen bland nya 

sjuksköterskor snabbare, självförtroendet stärktes och de nya sjuksköterskorna tog sig an sin 

roll och klarade av att bemästra den enklare (Patterson et al, 2009). Möjligheten till att delta i 

ett introduktionsprogram anser vi borde vara större och det borde finnas möjligheter till att få 

utvecklas genom olika rotationsprogram. Det kan vara bra och lärorikt för nya sjuksköterskor 

att bedriva vård av patienter med olika sjukdomstillstånd, då ökar kompetensen och 

kunskapsområdet blir bredare.  

 

I USA funderade många sjuksköterskor på att säga upp sig efter en kort tid i yrket (Wu et al, 

2011).  I en studie av Spence-Laschinger (2012) upplevde nya sjuksköterskor att de inte var 

missnöjda med sitt arbete eller sitt yrkesval. De nya sjuksköterskorna hade låga intentioner att 

avsluta sin anställning och ännu lägre intentioner att lämna sjuksköterskeyrket. Resultatet 

visade att nya sjuksköterskor väljer sjuksköterskeyrket för att de vill göra skillnad och för att 

känna sig uppskattade. Detta anser även Fagerberg och Kihlgren (2000) i sin studie. De nya 

sjuksköterskorna upplever att de åstadkommer något som är meningsfullt och detta är viktigt 

både för sjuksköterskorna och för patienterna. Vi anser att det är viktigt att fokusera på att ge 

nya sjuksköterskor en god introduktion och tid för att komma in i den nya rollen. De nya 

sjuksköterskorna behöver tas om hand om så att de vill fortsätta i yrket. 

 

Metoddiskussion 

Till analysförfarandet användes Evans (2002) metod som är en vedertagen analysmetod vid 

kvalitativa studier. I analysprocessen genomfördes de olika analysstegen mycket noggrant för 

att få ett informationsrikt innehåll som avspeglade ursprungsmaterialet. Detta för att få ett så 

trovärdigt resultat som möjligt. Mycket tid har lagts på analysförfarandet för att inte förlora 

kärnan i resultatet.  
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Valet av artiklar styrdes utifrån syftet och strävade efter att få en så bred överblick som 

möjligt. Artiklarna som ingick kom från hela världen vilket stärker litteraturstudiens 

trovärdighet. Flertalet artiklar kom fram till samma problematik vilket visar på att resultatet är 

överförbart. Enligt Lincoln och Guba (1985) innebär överförbarhet i vilken utsträckning 

fynden kan överföras till en annan grupp. Alla artiklar söktes fram i databaserna PubMed och 

Cinahl. Detta kan ses som en styrka då ett stort område har genomsökts. Även manuella 

sökningar gjordes utifrån studiens syfte för att få fram mer relevant data vilket ledde till att 

resultatet fick en större bredd.  För att få fram relevanta studier och forskningsresultat inom 

ämnet anlitades en bibliotekarie på ett medicinskt bibliotek. Detta underlättade 

datainsamlingen. 

 

Utifrån studiens syfte hade en intervjustudie kunnat användas för att få information från nya 

sjuksköterskor. Författarna arbetar på ett litet sjukhus och läser till specialistsjuksköterskor 

inom kirurgisk vård samt är insatta i hur arbetssituationen ser ut på kirurgavdelningar. Utifrån 

detta valdes en litteraturstudie istället för en intervjustudie för att få en bredare insyn i hur 

situationen ser ut dels i Sverige men även i övriga världen. Resultatet tyder på att upplevelsen 

av att vara ny sjuksköterska ser liknande ut världen över.  

 

Alla artiklar som inkluderades i litteraturstudien hade fokus på sjuksköterskans upplevelse 

förutom en artikel som hade sjuksköterskestudenter som informanter. Detta kan ses som en 

svaghet då det inte var studiens syfte men författarna tog med denna artikel då vi fick följa 

studenternas väg till att bli legitimerade sjuksköterskor. Det kan snarare ses som en styrka då 

övergången från student till sjuksköterska blir mer tydlig. Enbart artiklar från 2000-talet 

inkluderades. Detta på grund av att sjukvården har förändrats de senaste åren. Hade äldre 

artiklar inkluderats hade artiklarna inte speglat dagens arbetssituation för nya sjuksköterskor. 

 

Studier som handlade om sjuksköterskor på onkologen eller medicinavdelningar exkluderades 

i resultatet trots att de hade bra information att delge. Dessa exkluderades då klientelet av 

patienter är annorlunda. Akutsjukvård och kirurgisk vård inkluderades då de var relevant för 

insynen i hur det är att arbeta på olika kirurgavdelningar. 

 

Alla artiklar granskades gemensamt genom Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 

Granskningsmallen är noga utarbetad och validerad vilket styrker vetenskapligheten i 
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artiklarna. Granskningsmallen är använd i andra forskningssammanhang vilket styrker 

litteraturstudiens vetenskaplighet och tillförlitlighet. Enligt Lincoln och Guba (1985) stärks 

trovärdigheten när materialet bearbetas av mer än en person. 

 

Allt material till litteraturstudien har bearbetats gemensamt. Detta styrker litteraturstudiens 

trovärdighet då det ger extra utrymme för ett kritiskt förhållningssätt och för kritisk analys. 

Det fanns en förförståelse och egen erfarenhet av att vara ny sjuksköterska på kirurgen. Trots 

detta har noggrannhet med att inte förvanska eller omvandla innehållet eftersträvats. Under 

hela skrivprocessen har ett öppet sinne legat i fokus för att utelämna egna tankar och 

värderingar i resultatet. Något som har tagits i stor beaktning under hela skrivprocessen är 

etiska överväganden. Alla artiklar skall ha fört ett etiskt resonemang samt haft etiska tillstånd 

om sådana erfordrats (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

Kliniska implikationer: 

 

  Utbilda fler mentorer och erbjud mer handledarutbildningar, på så sätt höjs 

kompetensen hos mentorer och nya sjuksköterskor får en bättre introduktion. 

 Introduktionsträffar behövs för att nya sjuksköterskor skall få återkoppla och erhålla 

mer kunskap 

 Utarbeta rutiner på akutvårdsavdelningar som nya sjuksköterskor har tillgång till 

SLUTSATS 

Att börja arbeta som nyutexaminerade sjuksköterska inom akutsjukvård är en stor chock för 

många sjuksköterskor där de upplever att de få ta ett stort ansvar för svårt sjuka patienter 

utanför sin kompetens. Nya sjuksköterskor har ett stort behov av stöd när de påbörjar sin 

karriär på akutvårdsavdelningar.  För att uppnå en trygghet i yrket pekar resultatet mot att ett 

individuellt introduktionsprogram och ett kollegialt stöd under det första året är direkt 

avgörande för att övergången in i yrket skall utvecklas positivt. 
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Bisholt (2011) 

Nurse Education 

Today 

 

 

The professional 

socialization of 

recently graduated 

nurses – 

Experiences of an 

introduction 

program 

Syftet var att beskriva 

och analysera hur 

nyexaminerade 

sjuksköterskor är 

integrerade i 

professionen. 

Nyexaminerade 

sjuksköterskor (n=16)  från 

fyra  medicin/kirurgiska 

avdelningar   intervjuades 

och observerades. 

De nya sjuksköterskornas 

kunskap ifrågasätts av övrig 

personal och tvivel på de nya 

sjuksköterskornas professionella 

skickligheter ifrågasätts.  Nya 

sjuksköterskor upplevde att de 

inte kunde leva upp till 

förväntningarna som det nya 

yrket innebar.  

 

Etnografisk 

metod. 

Grad 2 

77% 

Boychuk 

Duchscher J. E 

(2001) JONA 

Out in the Real 

World 

Newly graduated 

Nurses in Acute-

care Speak Out 

Syftet var att utforska 

upplevelsen av 

omvårdnad hos 

nyexaminerade 

sjuksköterskor inom 

akut vård. 

Nyexaminerade 

sjuksköterskor (n=5) 

intervjuades genom 

semistrukturerade intervjuer 

efter två månader samt efter 

sex månader. Dessa skrev 

dagbok varje månad för att 

reflektera. 

Deltagarnas upplevelser 

förändrades över tiden, i början 

var man beroende av äldre 

sjuksköterskor och hade svårt att 

ta kritik. Mer förtroende på den 

egna förmågan utvecklades. Med 

tiden ifrågasatte sjuksköterskorna 

sitt handlande och kände ansvar 

över omvårdnadsåtgärderna. 

Fenomenologisk 

metod. 

Grad 2 

77% 

Boychuk 

Duchsher 

(2008) Journal 

of Advanced 

Nursing 

Transition Shock: 

the initial stage of 

role adaption for 

newly graduated 

Registered Nurses 

Syftet var att utveckla 

ett teoriskt ramverk 

för chefer, utbildare 

samt yrkesutövare för 

att hjälpa 

nyexaminerade 

sjuksköterskor.   

Deltagarna fyllde i ett 

frågeformulär och förde 

dagbok varje månad. 

Därefter skedde en 

diskussion i fokusgrupper 

samt information 

inhämtades från fyra  

kvalitativa studier. 

 

Resultatet visar på att nya 

sjuksköterskor upplever ofta oro, 

osäkerhet och instabilitet i sitt 

arbete. Ramverket fokuserar på 

ansvar, relationer och kunskap för 

att hjälpa den nyexaminerade 

sjuksköterskan. 

Grounded theory. Grad 2 

75% 

Clark & Holmes 

(2006) 

International 

Journal of 

Nursing Studies 

Fit for practice? An 

exploration of the 

development of 

newly qualified 

nurses using focus 

groups 

Syftet var att belysa 

hur kompetensen 

utvecklas bland nya 

sjuksköterskor samt 

hur deras chefer och 

medarbetare uppfattar 

detta. 

Genom en kombination av 

12 fokusgrupper (med 6-10 

deltagare i varje) och 

individuella intervjuer 

användes en intervjuguide. 

105 deltog och av dessa var  

25 nyexaminerade 

sjuksköterskor.  Alla 

intervjuer blev inspelade. 

 

 

Nya sjuksköterskor upplevde att 

de förväntades fullfölja uppgifter 

som de inte var tillräckligt mogna 

för. Enligt sjuksköterskor kan 

mentorskap hjälpa nya 

sjuksköterskor att utveckla klinisk 

kompetens. 

Innehållsanalys. Grad 1 

80% 
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Delaney (2003) 

Journal of 

Nursing 

Education 

Walking a Fine 

Line: Graduate 

Nurses’ Transition 

Experiences During 

Orientation 

Syftet var att beskriva 

och utforska 

nyexaminerade 

sjuksköterskors 

övergång från student 

till sjuksköterska. 

Nyexaminerade 

sjuksköterskor som ingick i 

ett introduktionsprogram 

intervjuades (n=10) 

Nya sjuksköterskor upplevde 

olika känslor när de började sitt 

yrke. Stress var en vanlig känsla. 

Mentorer hade en viktig roll i 

övergången och påverkade deras 

utveckling. De nya 

sjuksköterskorna upplevde en stor 

skillnad mellan att vara en student 

och att stå på egna ben.  

Fenomenologisk 

metod. 

Grad 2 

73% 

Etheridge 

(2007) The 

Journal of 

Continuing  

Education in 

nursing 

Learing to Think 

Like A Nurse: 

Stories From New 

Nurse Graduates 

Syftet var  att 

beskriva upplevelsen 

nya sjuksköterskor 

har om kliniska 

bedömningar och hur 

de ska lära sig göra 

adekvata kliniska 

bedömningar 

Nya sjuksköterskor  som 

arbetar inom medicinsk 

kirurgisk akutvård 

intervjuades genom 

semistrukturerade intervjuer 

efter 1 månad och efter 2-3 

månader inom yrket. 

Uppföljande intervjuer hölls 

sedan efter 8-9månader.  

Resultatet visar på att efter nio 

månader som ny sjuksköterska 

hade de utvecklat förmågan att 

fatta komplexa kliniska 

bedömningar och tänka kritiskt. 

När de började var de chockade 

över vilket ansvar som yrket 

innebar.  

 

 

Fenomenologisk 

metod. 

Grad 2 

71% 

Glynn & Silva 

(2013) Nurse 

Educator 

Meeting the needs 

of new graduates in 

the emergency 

deparment :A 

qualitative study 

evalauating a new 

graduate internship 

program 

Syftet var att belysa 

förväntningar och 

erfarenheter hos nya 

sjuksköterskor på 

akuten som går ett 

praktikprogram.  

Sjuksköterskor intervjuades 

(n=8). 

De nya sjuksköterskornas 

förväntningar på programmet 

sammanställdes i tre teman.  Att 

ta till sig ny kunskap, att blir mer 

skicklig och att få hjälp i 

övergången från student till 

sjuksköterska. 

Kvalitativ metod. Grad 1 

86% 

Horsburgh & 

Ross (2012) 

Journal of 

Clinical Nursing 

Care and 

compassion: the 

experiences of 

newly qualified 

staff nurses 

Syftet att utforska 

nyexaminerade 

sjuksköterskors syn 

på god vård och 

faktorer som påverkar 

vården som ges. 

Totalt 42 nya sjuksköterskor  

intervjuades i fokusgrupper, 

där  fyra till elva personer 

deltog. 

Deltagarna upplevde att de var 

utelämnade för att klara sig 

själva. En del upplevde att 

övergången till ny sjuksköterska 

var skrämmande. 

Stöd/mentorskap upplevdes 

positivt och var ett bra sätt att få 

prata ut och stärkte deras förmåga 

att ge god vård.  

Grounded theory. Grad 2 73% 

Jackson (2004) 

Accident and 

Emergency 

Nursing 

 

The experince of a 

good day: A 

phneomenological 

study to explain a 

good day as 

experienced by a 

newly qualified RN 

Syftet att beskriva 

nyexaminerade 

sjuksköterskor 

upplevelser av en bra 

dag och hur en bra 

dag påverkade deras 

syn på omvårdnad. 

Nya sjuksköterskor (n=11) 

deltog i ett rotationsprogram 

med inriktning mot 

kirurgisk vård. Dessa 

intervjuades ostrukturerat 

med öppna frågor. 

 

En bra dag beskrevs genom fem 

olika teman. Att göra något bra, 

goda relationer till patienten, 

känslan av att uppnå något, få 

jobbet genomfört och samarbete. 

Fenomenologisk 

metod. 

Grad 1 95% 
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Lee et al (2012) 

Journal of 

Clinical Nursing 

Struggling to be an 

insider: a 

phenomenological 

design of nwe 

nurses´transition 

Syftet var att förstå 

övergången från 

student till 

sjuksköterska hos 

sjuksköterskor i 

Taiwan. 

Sjuksköterskor deltog i 

gruppintervjuer som pågick 

i 8 veckor (n=16). 

Sjuksköterskorna upplevde 

problem med att passa in på 

jobbet, det var svårt att bli 

accepterad av de mer erfarna 

sjusköterskorna och de möttes av 

många svårigheter.  

 

 

 

Fenomenologisk 

metod. 

Grad 1 

82% 

MaCarthy 

(2005) Journal 

of Clincal 

Nursing  

Translating person-

centred care: a case 

study of preceptor 

nurses and their 

teaching practices 

in acute care areas  

Syftet var att belysa 

hur handledare tolkar, 

operationalisera, 

dokumenterar och lär 

ut person-centrerad 

vård när de vägleder 

elever i en akut 

kirurgisk miljö. 

Sex handledare deltog i 

studien. Data samlades in 

genom observationer, 

granskning av journaler 

samt semistrukturerade 

intervjuer. 

Resultatet visar på att handledare 

har en begränsad kunskap om 

person-centrerad vård. 

Handledare var skeptiska till 

sjuksköterskeutbildningens 

teoretiska del och mer fokus 

borde ligga på den praktiska 

kunskapen för att kunna ge en  

säker vård. 

 

 

Innehållsanalys. Grad 1  

82% 

Mooney (2006) 

International 

Journal of 

Nursing Practice 

 

 

 

 

Professional 

socialization: The 

key to survival as a 

newly qualified 

nurse 

Syftet var att belysa 

nya sjuksköterskors 

uppfattning av att bli 

en nyfärdig 

sjuksköterska. 

Genom ett teoretiskt urval 

hölls djupgående intervjuer 

med 12 sjuksköterskor på 

ett sjukhus som varit 

legitimerade i 6-10 

månader. 

Nya sjuksköterskor upplever 

frustration över alla rutiner som 

skall läras in och de känner sig 

osäkra på praktiska moment. De 

känner sig ofta sårbara och 

maktlösa. NS upplevde att det var 

viktigt att passa in och vara en del 

i ett team för att arbetet skulle 

flyta på så smidigt som möjligt. 

 

 

Grounded theory. Grad 2 

77% 

Newton & 

McKenna 

(2006) 

Internatinal 

Journal of 

Nursing Studies 

The transitional 

journey through the 

graduate year: A 

focus group 

Syftet var att utforska 

hur nya 

sjuksköterskor 

utvecklar sin kunskap 

och skicklighet under 

tiden som de deltar i 

ett program. Även att 

identifiera faktorer 

som hjälper eller 

försvårar 

utvecklingen. 

Sjuksköterskor (n=25) från 

fyra olika sjukhus i 

Australien som deltog i ett 

program för nyexaminerade 

sjuksköterskor inkluderades 

i studien. Deltagarna i 

fokusgrupper mellan 4-

6månader, 11-12 månader 

samt 4-6 månader efter 

avslutat program. 

 

 

Resultatet presenteras i sex 

teman, känslan att vara förbered, 

sjuksköterskans verklighet, att 

passa in, självförtroende och att 

klara av akuta situationer. Dessa 

faktorer hade en inverkan i 

sjuksköterskans utveckling. 

Innehållsanalys. Grad 2 

77% 
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O´shea & Kelly 

(2006) Journal 

of Clinical 

Nursing 

The lived 

experiences of 

newly qualified 

nurses on clinical 

placement during 

the first six months 

following 

registration in the 

Republic of Irland 

Syftet var att utforska 

upplevelsen av att 

vara ny sjuksköterska, 

under de 6 första 

månaderna i Irland. 

Sjuksköterskor (n=10)  från 

6 olika avdelningar valdes 

ut genom strategiskt urval. 

Dessa intervjuades under en 

tre veckors period.  

Nya sjuksköterskor upplever sitt 

yrke som stressigt. Stress beror 

främst på det stora ansvaret som 

den nya rollen innebär. Att inte 

känna sig förbered förstärker nya 

sjuksköterskors oro. Positiva 

aspekter med yrket är känslan av 

att göra skillnad och känna sig 

betydelsefull.  

Fenomenologisk-

hermeneutisk 

metod.  

Grad 1 

88% 

Pellico et al. 

(2009) Nursing 

Outlook 

What newly 

licensed registered 

nurses have to say 

about their first 

experiences 

Syftet var att få en 

djupare förståelse om 

nya sjuksköterskors 

uppfattning av sitt 

yrke 

Nyexaminerade 

sjuksköteskors reflektioner 

analyserades för att få en 

djupare förståelse (n=612). 

De svaren som analyserades 

kom från en större studie. 

Resultatet visar att 

sjuksköterskorna upplevde press, 

stress och dålig kommunikation 

med kollegor. Sjuksköterskorna 

kände sig inte nog förberedda för 

sin yrkesroll. 

Sekundär analys. Grad 2 

71% 

Pennbrant et al 

(2013) Nurse 

Education 

Today 

Mastering the 

professional role as 

a newly graduated 

registred nurse 

Syftet var att utveckla 

en modell för att 

beskriva 

nyexaminerade 

sjuksköterskors 

professionella 

utveckling under 

deras första år som 

sjuksköterska. 

Från två kohortstudier 

deltog 330 deltagare som 

fick svara på ett kvalitativt 

frågeformulär. 

Resultatet visar att bemästra 

rollen som ny sjuksköterska är en 

pågående process som innefattar 

upplevelser, interaktioner samt 

arbetsmiljön.   

Kvalitativ metod. Grad 1  

93% 

Phillips et al 

(2013) Nurse 

Education in 

Practice 

A secondary data 

analysis examining 

the needs of 

graduate nurses in 

their transition to a 

new role 

Syftet var att 

identifiera faktorer 

som nyexaminerade 

sjuksköterskor tror 

hjälper de i 

övergången från 

student till 

legitimerad 

sjuksköterska. 

I studien deltog 67 

nyexaminerade 

sjuksköterskor. 

Fokusgrupper med öppna 

frågor. 

Nyexaminerade sjuksköterskor 

värderar arbetsklimatet och sättet 

att komma in en ny arbetsgrupp 

som viktiga faktorer i en lyckad 

övergång. 

Sekundär analys. Grad 2 

77% 

Pinchera (2012) 

Research Corner 

Newly licensed 

nurses: A look at 

their first 18 

months 

Syftet var att förstå 

upplevelsen av att 

vara ny sjuksköterska 

under deras 18 första 

månaderna som 

anställda. 

Fem sjuksköterskor som 

arbetar på 

medicinskt/kirurgisk 

avdelning intervjuades med 

ostrukturerade intervjuer. 

Negativa känslor övervägde de 

positiva, med tiden blev de nya 

sjuksköterskorna mer bekväma i 

sin roll. Relationer påverkade 

deras praktiska utveckling. Stöd 

från kollegor  hade en central roll 

för en positiv utveckling. 

 

 

 

Fenomenologisk 

metod. 

Grad 1 

84% 
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Turner & 

Goudreau 

(2011) 

Journal for 

Nurses in Staff 

Development 

From Student to 

Emergency Nurse 

Syftet var att belysa 

hur nya 

sjuksköterskor som 

deltog i ett 

seminarium upplever 

sitt första år på akuten 

Nyexaminerade 

sjuksköterskor (n=5) deltog 

i ett seminarium samt i 

intervjuer. Alla deltagare 

arbetade på akuten och hade 

startat sin karriär där.  

Seminariet integrerade de nya 

sjuksköterskorna i arbetsteamet 

och hjälpte de nya 

sjuksköterskorna att utvecklas. 

De upplevde seminariet som 

lärorikt, stöttande och som ett 

tillfälle för reflektion. 

Innehållsnalys. Grad 1 

82% 

Wiles et al. 

(2013) Journal 

for Nurses in 

Professional 

Development 

What Do I Do 

Now? 

Syftet var att 

undersöka 

upplevelsen av att 

vara nyexaminerad 

sjuksköterska samt 

deras förmåga till att 

fatta kliniska  

bedömningar  inom 

akut sjukvård. 

Nyexaminerade 

sjuksköterskor (n=4) och en 

specialist sjuksköterska 

intervjuades genom öppna 

frågor. Följdfrågor ställdes 

för att få mer information. 

För att förtydliga 

deltagarnas svar ringdes 3 

deltagare upp. 

Resultatet presenteras med tre 

teman; Utveckla självförtroende i 

praktiken, söka hjälp och fatta 

beslut.  Samtliga sjuksköterskor 

var rädda för att göra fel och 

därigenom sänktes 

självförtroendet. För att ge en god 

vård sökte sjuksköterskor hjälp 

hos medarbetare. En del 

sjuksköterskor fick bra med stöd 

och andra inte. Tunnelseende 

kunde påverka beslutsfattande 

negativt. 

Hermeneutisk-

Fenomenolgisk 

metod. 

Grad 2 

71% 



 

 

 

 


