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ABSTRACT 

 

BACKGROUND 

Many newly qualified nurses are naturally experiencing some uncertainty about working in 

their future profession. Some of the uncertainty is to be absolutely without experience in a 

responsible job where patient safety is most important. Patricia Benner has developed a nursing 

theory which describes the importance of clinical experience. According to her, theory and 

clinical experience together is fundamental to develop into an independent and knowledgeable 

nurse. 

 

METHODS 

Seven nurses participated in individual interviews. These inductive approach according to 

Kvale's model for a qualitative content analysis. Meaningful units developed and then 

condensed, encoded, formed to subcategories and finally placed in appropriate categories. 

 

AIM 

To describe newly graduated nurses' experiences of conducting a patient-safe work. 

 

RESULTS 

The informants described uncertainty and fear of making mistakes as the dominated 

experiences. These feelings meant that graduates nurses experienced great stress both before , 

during and after work . They described the same time , the uncertainty and the fear of making 

mistakes could be positive, considering patient safety , because they felt that they tried to be 

extra careful . 

 

CONCLUSIONS 

These newly graduated nurses experienced a lot of uncertainty , but patient safety did not have 

to be threatened, because they of their uncertainty was very careful . 

 

KEYWORDS: Newly graduated nurses, patient safety 
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SAMMANFATTNING 

 

BAKGRUND 

Många nyexaminerade sjuksköterskor upplever naturligt en viss osäkerhet inför arbetet i sitt 

kommande yrke. En del av osäkerheten består i att vara helt utan yrkeserfarenhet i ett 

ansvarsfullt arbete, där patientsäkerheten är grundläggande. Patricia Benner beskriver i sin 

omvårdnadsteori det viktiga med den kliniska erfarenheten. Tillsammans med teorin är den 

kliniska erfarenheten grundläggande för att kunna utvecklas till en självständig och kunnig 

sjuksköterska. 

 

SYFTE 

Att beskriva nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av att utföra ett patientsäkert arbete. 

 

METOD 

Sju sjuksköterskor deltog i individuella intervjuer. Dessa med induktiv ansats enligt Kvales 

modell för en kvalitativ innehållsanalys. Meningsbärande enheter har tagits fram och sedan 

kondenserats, kodats, bildat subkategorier och slutligen placerats under lämpliga kategorier. 

RESULTAT  

Osäkerhet och rädsla för att göra fel var dominerade upplevelser som informanterna beskrev. 

Dessa känslor medförde att nyexaminerade sjuksköterskor upplevde stor stress både före, under 

och efter ett arbetspass. De beskrev samtidigt att osäkerheten och rädslan för att göra fel kunde 

vara positivt med tanke på patientsäkerheten, eftersom de upplevde att de försökte vara extra 

noggranna.  

SLUTSATS 

Dessa nyexaminerade sjuksköterskor upplevde en stor osäkerhet, men patientsäkerheten 

behövde inte hotas, då de på grund av deras osäkerhet var mycket noggranna.  

 

NYCKELORD: Nyexaminerade sjuksköterskor, patientsäkerhet 
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BAKGRUND 

Många nyexaminerade sjuksköterskor upplever naturligt en viss osäkerhet inför arbetet i sitt 

kommande yrke. En del av osäkerheten består i att vara helt utan yrkeserfarenhet i ett 

ansvarsfullt arbete, där patientsäkerheten är grundläggande (Wangensteen, Johansson & 

Nordström, 2007). Även osäkerhet kring saknad av kompetens och kunskap framhävs av 

nyexaminerade sjuksköterskor, vilket gör att de inte känner sig redo för sitt kommande yrke, 

inte minst att omsätta den teoretiska kunskapen i verkliga situationer (Clark & Holmes, 2007). 

  

För att kunna ge patienter en god och säker vård har Socialstyrelsen (2005) tagit fram en 

kompetensbeskrivning som tydliggör sjuksköterskans profession och yrkesutövning. I 

kompetensbeskrivningen finns rekommendationer om förhållningssätt, yrkeskunnande, 

kompetens och erfarenhet som spelar stor roll för att kunna utföra ett patientsäkert arbete. I 

patientsäkerhetslagen (2010:659) kapitel 3 § 1-4 står skrivet om vårdgivarens skyldighet att 

bedriva ett patientsäkert arbete och i Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 2 § kan även läsas 

hur patientens behov av säkerhet i vården måste tillgodoses. Dessa behov kan vara allt från rätt 

diagnostisering och medicinering till ett respektfullt bemötande från vårdpersonalen. 

  

Tidigare forskning konstaterar brister i kunskap om stadgar och lagar hos 

sjuksköterskestudenter vilket skulle kunna resultera i bristande patientsäkerhet (Kappborg och 

Berterö, 2009). Det finns även forskning som konstaterar bristande kunskap kring läkemedel. 

I en studie från Nya Zeeland undersöks hur nyexaminerade sjuksköterskor tillämpar sin 

farmakologiska kunskap vid administrering av läkemedel på ett patientsäkert sätt. 

Sjuksköterskorna som deltog i studien visade god kompetens i att tillämpa kunskap om korrekt 

dosering, indikation, observation på eventuella biverkningar och administrering. Bristande 

kunskap hos sjuksköterskorna identifierades vid förståelse av läkemedels verkningsmekanism 

samt läkemedels biotillgänglighet och halveringstid. I samma studie konstateras en del styrkor 

i sjuksköterskornas arbete med läkemedel, men trots detta finns många områden för förbättring 

för att öka säkerheten för patienterna (Lim & Honey, 2014). 

  

I en studie av Gerrish undersöktes om sjuksköterskestudenter i sista termin är redo för sitt 

kommande yrke. Studien visade att det finns en stor klyfta mellan teori och praktik och att 

avdelningschefernas förväntningar på nyexaminerade sjuksköterskor var orealistiska. De 
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nyexaminerade sjuksköterskorna upplevde att de blev inkastade i yrket och att detta inte är den 

bästa övergången från student till sjuksköterska. Gerrish ansåg att  den nyexaminerade 

sjuksköterskan behandlades som arbetskraft alldeles för tidigt och att deras lärande inte var en 

prioriterad fråga. Därför borde ett obligatoriskt handledningsprogram införas på 

vårdavdelningar för att den nyexaminerade sjuksköterskan ska få bra och givande 

inskolningsveckor (Gerrish, 2000). 

  

En annan studie från Irland undersöktes nyexaminerade sjuksköterskors upplevda erfarenheter 

de sex första månaderna på arbetet. En kvalitativ studie där 10 sjuksköterskor intervjuades. I 

resultatet beskrev sjuksköterskorna sina första erfarenheter av att vara på avdelning som 

stressande. Stressen var främst relaterad till alla de skyldigheter som innefattar den nya rollen 

som ansvarig för patienterna. Sjuksköterskorna var extra oroliga över hanteringen av 

oförberedda situationer som uppkom. Sjuksköterskorna beskrev dock att de vid dessa 

oförberedda situationer inte haft några problem med att be om hjälp, vilket har hjälpt dem att 

vara mindre oroliga vid en ny oväntad situation. Författarna konstaterar att stödjande system 

bör införas för att nyexaminerade sjuksköterskor ska känna sig förberedda i sin nya yrkesroll 

(O`Shea & Kelly, 2007). 

  

I England undersöktes skillnaden mellan nyexaminerade sjuksköterskors och erfarna 

sjuksköterskors förväntningar på den nyexaminerade sjuksköterskans framtida arbetsinsats. En 

kvalitativ studie där sammanlagt 105 nyexaminerade sjuksköterskor och erfarna sjuksköterskor 

intervjuats. Resultatet visar att erfarna sjuksköterskor har lägre förväntningar på de 

nyexaminerade sjuksköterskorna, medan de nyexaminerade sjuksköterskorna själva tror att de 

förväntas kunna utföra uppgifter de känner en osäkerhet av att utföra. Författarna konstaterar 

att behovet av tillräckligt stöd är avgörande för att kunna utveckla sina kunskaper, färdigheter 

och självförtroende och därmed forma en säker och trygg sjuksköterska (Clark & Holmes, 

2007). 

  

I Sverige gjordes en liknande studie, men där man istället gjorde jämförelser mellan 

sjuksköterskestudenter skattning på deras egen kompetens och erfarna sjuksköterskors 

skattning på sjuksköterskestudenternas kompetens. Sjuksköterskestudenterna går sista 

terminen på utbildningen. Studien var av kvantitativ metod och bestod av enkäter. 106 

sjuksköterskestudenter och 136 erfarna sjuksköterskor deltog i undersökningen. Resultatet 
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visade att både sjuksköterskestudenterna och de erfarna sjuksköterskorna ansåg att 

studenternas kompetens i form av förmåga av att utföra omvårdnad var mycket bra. Den etiska 

medvetenheten bedömdes också som mycket bra från båda parter. Däremot bedömdes 

planering och prioritering av insatser som mindre bra, också där utav båda parterna (Lofmark, 

Smide & Wikblad, 2006). 

  

Tidigare forskning där man istället för att studera sjuksköterskans kompetens, studerat den 

nyexaminerade sjuksköterskans egna tankar och upplevelser kring att vara nyexaminerad. I en 

studie från Sverige undersökte man hur nyexaminerade sjuksköterskor upplevde sitt första år 

som sjuksköterska. Studien var av kvalitativ metod där 12 sjuksköterskor intervjuades. 

Resultatet beskriver hur sjuksköterskorna upplevde sitt första år som en tuff start, där känslor 

av kaos och osäkerhet dominerade. Osäkerheten grundade främst i rädsla för iordningställande 

och administrering av läkemedel som därmed kunde komma att äventyra patientens säkerhet. 

Trots kaos och osäkerhet under första året beskriver sjuksköterskorna också en upplevelse av 

tillväxt och utvecklig, samt en positiv inställning till de utmaningar som väntas dem. 

(Wangensteen, Johansson & Nordström, 2007). 

 

En annan svensk studie undersöks sjuksköterskestudenter mellan 1993-1995 hur de själva 

upplever sin kompetens och kompetensutveckling från examen och 3-5 år framåt. 

Respondenterna skattade sin kompetens som ganska stabil vad gäller både praktiska och sociala 

färdigheter vid examen, samt att de uppgav att de med tiden blev ännu säkrare på nämnda 

punkter. Däremot minskade användningen av evidensbaserad forskning med tiden efter 

examen, då man istället förlitade sig på rutiner. Detta kan enligt författarna utgöra en fara för 

patienterna då ny evidensbaserad forskning utesluts (Björnström, Athlin & Johansson, 2008). 

  

Kunskap och kompetens ökar ju längre i utbildningen man befinner sig. För att kunna utveckla 

en förberedd sjuksköterska är det viktigt att följa studenterna och ha en öppen dialog kring hur 

de upplever sig själva kunna utföra ett patientsäkert arbete. Detta för att tillgodose studenterna 

med den utbildning som behövs (Stevanin et al., 2015). Sjuksköterskeutbildningen innehåller 

både teoretiska och praktiska moment. Utifrån sjuksköterskeprogrammets utbildningsplan kan 

läsas att praktiken utgör ungefär en fjärdedel av utbildningstiden, alltså 28 veckor (Uppsala 

universitet, 2015). Genom att omsätta teori i praktik redan under utbildningen ökar 

förutsättningarna för en mer förberedd sjuksköterska i sitt kommande yrke (Benner, 1993). 



6 
 

Teoretisk referensram 

Patricia Benners omvårdnadsteori fokuserar på sjuksköterskors inlärning och 

kunskapsutveckling i förhållande till erfarenhet. Benner menar att god erfarenhet och teori inte 

kan utesluta varandra, men poängterar att utan klinisk erfarenhet kan man inte utvecklas till 

expert. 1982 publicerades hennes bok “Från novis till expert” som precis som titeln beskriver 

förklarar sjuksköterskans utveckling från novis till expert. Utvecklingen delas in i fem steg; 

Novis, avancerad nybörjare, kompetent, skicklig och expert. De olika stegen beskriver hur 

sjuksköterskan går från att endast göra det hon blir tillsagd utan egen initiativförmåga, till att 

se patienten och omvårdnaden som en helhet och därmed kunna utföra ett självständigt och 

patientsäkert arbete. 

  

Novis kännetecknas av nyexaminerade sjuksköterskors svårigheter att hantera nya situationer 

samt brist på erfarenhet. Detta medför att sjuksköterskan kräver regler och tydliga riktlinjer att 

följa som underlättar val av handlingar. Avancerad nybörjare utgör de sjuksköterskor som lärt 

sig att hantera situationer utifrån upplevelser och erfarenheter. Kompetent innefattar 

sjuksköterskan som arbetat från två till tre år inom samma område. Sjuksköterskan kan nu 

hantera situationer som uppstår och har utvecklat långsiktiga mål vilket resulterar i ökad 

effektivitet i omvårdnaden av patienten. Skicklig kännetecknas av förmågan att kunna förutse 

händelser samt tolka situationer i sin helhet och därmed tillämpa förebyggande åtgärder.  

Expert innebär att regler och riktlinjer är inte längre nödvändiga för att uppfatta situationer i 

sin helhet, utan sjuksköterskan använder sig istället utav instinktivt tänkande (Benner, 1993). 

  

Benners omvårdnadsteori stämmer bra in på den här studien som undersöker hur 

nyexaminerade sjuksköterskor med liten klinisk erfarenhet upplever att de utför sitt arbete ur 

ett patientsäkert perspektiv. 

Problemformulering 

Tidigare studier beskriver både styrkor och brister i kunskap och erfarenhet hos den 

nyexaminerade sjuksköterskan. Bristerna i erfarenhet visar sig kunna påverka 

patientsäkerheten negativt. Benner hävdar i sin omvårdnadsteori att klinisk erfarenhet är 

primärt för att utvecklas till en väl upplyst och skicklig sjuksköterska, något som den 

nyexaminerade sjuksköterskan omöjligt kan ha uppnått. Därför är det av intresse att undersöka  

nyexaminerade sjuksköterskors upplevelser av att kunna utföra ett patientsäkert arbete. 
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Syfte 

Syftet med studien är att undersöka nyexaminerade sjuksköterskors upplevelser av att kunna 

utföra ett patientsäkert arbete. 

METOD 

Forskningsdesign 

Då studien avser att undersöka nyexaminerade sjuksköterskors upplevelser har den genomförts 

som en kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade frågor. 

  

Urval 

Undersökningsgruppen för studien är nyexaminerade sjuksköterskor, som rekryterades från 

kirurgavdelningar på ett mellansvenskt sjukhus. Urvalet är de sjuksköterskor som funnits 

tillgängliga på kirurgavdelningar, anmält sig frivilligt och uppfyllt inklusionskriterierna.   

Inklusionskriterier för studien är nyexaminerade sjuksköterskor som arbetat mellan sex 

månader och ett år.. Sju sjuksköterskor anmälde intresse till att delta i studien, och sju intervjuer 

genomfördes. 

 

Datainsamlingsmetod 

Intervjuerna är utformade enligt en semistrukturerad intervjudesign, där samma frågor ställs 

till samtliga informanter och frågorna har öppna svarsmöjligheter. Denna intervjudesign valdes 

för att ge informanterna chans att besvara frågorna utan inverkan och så lite påverkan som 

möjligt från intervjuarna. Om frågorna är för detaljerade kan de förstöra interaktionen genom 

att intervjuaren är styrd av intervjuguiden som därmed kan påverka informanten och dennes 

svar (Danielsson, 2012). Intervjufrågorna har utarbetats för att ge svar på studiens syfte. Innan 

intervjuerna genomfördes, testades frågorna på två oberoende sjuksköterskor. 

Sjuksköterskorna hade båda två arbetat i ett och ett halvt år. I och med att de inte arbetat så 

länge kunde de minnas känslan av att vara nyexaminerad och därmed också bedöma om 

intervjufrågorna var relevanta för studiens syfte. Intervjuguiden bestod av tre huvudfrågor 

varav två av dem hade tillhörande underfrågor, se bilaga 2. 
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Tillvägagångssätt 

 Vi bokade in ett möte med respektive avdelningschef för att informera om studien och höra 

om nyexaminerade sjuksköterskor kunde tänkas delta i studien. Vi kontaktade sedan de 

nyexaminerade sjuksköterskor som ville delta i studien för att bestämma tid och plats för 

intervju. Intervjuerna hölls i ett rum i nära anslutning till arbetsplatsen. Samtliga intervjuer 

transkriberades och analyserades av oss för att nå fram till resultatet som besvarar studiens 

syfte. 

Tillstånd 

Tillstånd från verksamhetscheferna inhämtades innan studien. 

  

Dataanalys 

Studien följer Kvales rekommendation att kartlägga materialet så det blir tillgängligt för analys 

(Kvale, 1997). Efter bandinspelning av intervjuerna transkriberades intervjuerna ordagrant för 

att undvika misstolkningar. Transkriberingarna granskades av båda författare ett flertal gånger 

innan innehållsanalyserna påbörjades. Intervjutexterna analyserades enligt en kvalitativ 

innehållsanalys med hjälp av en mall där alla avkodade intervjuer sattes in och numrerades i 

en tabell. Mallen är uppbyggd av meningsbärande enheter, kondenserade meningsenheter, 

koder, subkategorier och kategorier. Intervjutexterna analyserades och relevant text för de olika 

rubrikerna togs ut. Text som var relevant för studiens syfte togs ut ur varje transkribering som 

en meningsbärande enhet. Under “kondenserade meningsenheter” skrevs det som är 

gemensamt för intervjuerna, som avgränsar de meningsbärande enheterna. Koderna verkar som 

etiketter på de kondenserade meningsenheterna med få ord som beskriver texten. Utifrån de 

kondenserade meningsenheterna formades slutligen subkategorier och kategorier som bands 

ihop och gav svar på syftet (Danielsson, 2012). Se tabell 1.  

 

  



9 
 

Tabell 1. Exempel på kvalitativ innehållsanalys 

Menings- 

bärande enhet 

Kondenserad 

enhet 

Kod Subkategori Kategori 

Jag kan ju inte allt om 

precis alla läkemedel 

så man blir ju lite 

orolig att man givit fel 

dos ibland även om 

man kollat upp det 

mer än tre gånger. (eh) 

och det kan ju faktiskt 

leda till att jag i värsta 

fall har ihjäl en 

patient. 

Sjuksköterskan 

upplevde en oro 

med att utföra en 

arbetsuppgift på 

ett patientsäkert 

sätt. 

Upplevelse av 

oro 

Att uppleva 

stress 

Upplevelsen av 

stress och oro 

  

Resultatet presenteras genom en beskrivning inom ramen för studiens syfte. Resultatet 

redovisas även med citat från transkriberingarna för att skapa trovärdighet (Danielsson, 2012). 

PROJEKTETS BETYDELSE 

Projektets resultat har betydelse för att få en inblick i hur nyexaminerade sjuksköterskor 

upplever att de utför ett patientsäkert arbete. Patientsäkerhet är grundläggande för god vård och 

omvårdnad (SFS, 2010:659), och studiens resultat är därför ytterst relevant för hälso- och 

sjukvården. Resultatet av att studera hur den nyexaminerade sjuksköterskan upplever sig kunna 

utföra ett patientsäkert arbete kan användas i vidare utvecklingsarbete för att förbättra 

tryggheten för såväl patienter som sjuksköterskor. 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Innan intervjuerna fick deltagarna information om syfte, att intervjuerna skulle ske via 

ljudupptagning, insamlad data behandlas konfidentiellt, att deltagandet var frivilligt och när 

som helst kunde avbrytas i enlighet med lag om etikprövning av forskning på människor (SFS 

2003:460) §16. Enligt CODEX (2015) ska informationen vara lättförståelig och adekvat så 

informanten själv ska kunna ta ställning om att vilja delta i studien, vilket denna studie tagit 
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hänsyn till. Deltagarna informerades även om att studien är en kandidatuppsats som inte är 

avsedd för publikation och har därför inte gått igenom etiska kommittén. 

RESULTAT 

Efter analys utifrån Kvales modell för innehållsanalys har två kategorier med fem 

subkategorier tagits fram. Se tabell 2. 

 

Tabell 2. Kategorier och subkategorier 

Kategorier 

  
Upplevelsen av stress och oro 

  

  
Upplevelsen av osäkerhet i yrkesrollen 

  
Subkategorier 

  

Att uppleva stress 

  

  

Ansvarskännande 

  

Kollegors stöd 

  

  

Rädd att inte göra rätt 

  

Brist på erfarenhet och kunskap 

  

  
  

  

Upplevelsen av stress och oro 

Att uppleva stress 

Samtliga informanter beskrev första tiden som nyexaminerad sjuksköterska som väldigt 

stressig. Fler informanter beskrev att stressen främst orsakas av osäkerhet och bristande 

erfarenhet. De uppgav också att de inte har lärt sig rutiner än, som då resulterar i svårigheter 

att prioritera vad som är viktigast och därmed skapar stress. De beskrev även att rädsla och 

osäkerhet till att vara den som fattar beslut gör dem väldigt stressade. 
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“..man är osäkrare och att man kanske, just det här med beslut, man har ju inte samma kliniska 

erfarenhet och blick [ja], liksom att kunna bedöma sånt. Det kan ju ibland leda till lite stress” 

(Informant 3) 

 

En informant beskrev hur stressen påverkar livet utanför jobbet. Att nervositeten finns redan 

dagen innan de ska arbeta. Stressen är sedan ihållande från arbetsdagens början till det att den 

slutar. Samma informant påpekade också att jobbet fanns med i tankarna även på lunchrasten, 

då denne satt och tänkte på vad som inte fick glömmas. Efter ett jobbpass snurrade tankarna 

om oro för hur det skulle gå nästa dag på jobbet. Informanten berättade vidare att en 

uppgivenhetskänsla om hur man skulle orka fortsätta att ha en underliggande stress dygnet runt. 

 

“Att man hela tiden känner en stress. Att man, jag kunde vara nervös när jag gick till jobbet 

på morgonen såhär hur dagen skulle bli och sen så var man liksom stressad ända till man gick 

hem för att det är alltid någonting liksom på agendan och innan man har lärt sig att strukturera 

upp allting och liksom så få… Man hade ju liksom lunchrast men det kändes som att man 

fortfarande var, man liksom jobbade i tankarna och tänkte vad man skulle göra sen och så…” 

(Informant 1)  

 

En annan informant beskrev hur denne inte kunde föreställa sig att det skulle vara så högt 

tempo, medan en annan sa att den var förberedd på det värsta, just för att det hör till yrket att 

det är stressigt. Samma informant beskrev att man inte går med andan i halsen hela tiden utan 

att man faktiskt har tid att sätta sig ner och läsa på det man är osäker på. Denna informant 

beskrev också hur arbetsbelastningen på avdelningen avgör hur stressad man känner sig. En 

avdelning med lagom arbetsbelastning gör att den nyexaminerade sjuksköterskan upplever det 

mindre stressigt.  

 

“För stressigt är det, det vet man ju om när man utbildar sig [mm], det hör ju lite till yrket. 

Men just, man går ju inte med andan i halsen hela tiden och man hinner sätta sig ned och läsa 

på saker också” (Informant 7) 

 

En informant beskrev hur vardagarna under dagtid är lugnare än helger och kvällspass. 

Informanten förklarade att det då finns fler folk på plats som kan hjälpa till om det skulle bli 
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stressigt och för mycket att göra. Kvällspassen är mer stressiga då det är mindre bemanning 

och inga läkare på plats för direkt konsultation.   

  

”Men eh sen så, jag tycker väl att vardagar dagtid, då tycker jag att det är helt coolt, det kan 

vara vissa kvällspass eller helgpass som det kan vara jobbigt på grund av att det är mindre 

bemanning och att läkarna inte är här och det är jour. Det värsta är väl typ  när läkarna inte 

vill komma när man söker dom och dom bara vill operera hehe eller står på operation och man 

ba jaha, och det här ställningstagandet om man ska söka eller inte söka och är det tillräckligt 

viktigt för att dom ska typ, nån ska, gå ifrån en operation eller liksom så.” (Informant 3) 

Kollegors stöd 

Samtliga informanter beskrev att de alltid finns kollegor som stöd att fråga om de är osäkra på 

något. Att känna stöd och uppbackning medför en känsla av att kunna klara av allt och att 

ingenting är omöjligt. En informant beskrev att hen har en chef som alltid ser till att det finns 

en erfaren sjuksköterska på varje pass för att de nyexaminerade ska känna sig trygga och att 

det alltid ska finnas någon att fråga med lång erfarenhet. 

  

”Om man ser på våran avdelning så är det ju väldigt bra bemannat och vår chef är jättebra 

och liksom är noga med att man känner sig trygg och det funkar och att det alltid är nån erfaren 

på passet och så men om man ser på grannavdelningen så är det ganska stor skillnad på hur 

det har varit med eh erfaren personal och hur man blir lämnad och sådär.. Så det tror jag är 

viktigt, att det liksom är bra organiserat.” (Informant 1) 

 

En annan informant förklarade att hon upplever att hon alltid har personal omkring sig som 

stöttar och hjälper till. När ett akutlarm går så är det inte bara hon som springer, utan det gör 

alla. Hon berättade att det känns mer som att det  är personalen tillsammans som har hand om 

patienten och inte bara hon själv trots att hon är den ansvariga sjuksköterskan. 

  

”När akutlarmet går så är det ju inte bara jag som springer till min sal, utan då springer ju 

alla. Typ så det… Man känner ju verkligen att man har folk i ryggen och det underlättar 

otroligt, verkligen. Alltså man känner ju sig fortfarande grön även om det gått ett år nu så man 

frågar ju fortfarande och man får ju alltid hjälp. Det känns mer som att det… Ibland kan det 
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kännas som att det är VI som har hand om patienterna och det gillar jag, inte främst kanske 

jag som ansvarig sjuksköterska utan det, man hjälps ju åt absolut.” (Informant 6) 

  

Läkarna bidrar till känsla av trygghet för en nyexaminerad sjuksköterska beskrev ytterligare en 

informant. Att behöva ringa jourläkare när de ordinarie läkarna inte är tillgängliga bidrar till 

att skapa osäkerhet. God kontakt med läkargruppen är uppskattat då det upplevs som lättare att 

ta kontakt och ställa frågor. Relationen till läkargruppen kan vara avgörande för vilka och hur 

många frågor som kan ställas utan att behöva känna sig dum och jobbig. 

  

”Eh ja asså det är väl att man är osäkrare och att man kanske, just det här med beslut, man 

har ju inte samma kliniska erfarenhet och blick, liksom att kunna bedöma sånt. Det kan ju 

ibland leda till lite stress och så, det är ju lite olika. Jag tycker verkligen att det beror på om 

läkarna är här och vilken läkare det är som man känner sig avslappnad med. Jag tycker att det 

är väldigt mycket, vilken läkare och sådär men det…” (Informant 3) 

  

Det framkom även av informanterna att det kan vara positivt när det inte finns personal att 

fråga och att akuta händelser är utvecklande som ansvarig sjuksköterska för patienten.  I dessa 

situationer blir den nyexaminerade sjuksköterskan tvungen att ta ett kliv framåt och att 

undersöka saker själv för att sedan ta ett beslut, vilket kan ses som lärorikt och utvecklande i 

sin roll. 

  

”Även fast man har haft praktiker så skiljer det sig ändå eftersom att när det händer 

akutsituationer då står man ändå där själv med huvudansvaret eller vad man ska säga… Även 

om man har fantastiska kollegor och det underlättar så är det ju helt plötsligt att man tar inte 

klivet tillbaka längre utan man måste istället ta klivet framåt.” (Informant 6) 

Brist på erfarenhet och kunskap 

De flesta informanter beskrev att saknaden av erfarenhet och klinisk blick kan göra dem osäkra 

och stressade. Bristen på erfarenhet kan resultera i svårigheter att bedöma olika situationer, om 

det är kritiskt och allvarligt med en patient eller om det inte är något som är oroande eller 

brådskande. De förklarade även att man ibland inte har tillräckligt med kunskap för att kunna 

svara på patienternas frågor kring deras sjukdom eller behandling. I dessa fall får den 

nyexaminerade sjuksköterskan förklara att de inte vet svaret, men att det ska ta reda på det 
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omgående. De flesta informanter har inga problem med att säga det till patienterna då de menar 

att det är bättre att vara rak och ärlig än att verka osäker och vela framför patienten. 

  

”Ja det är väl mer i så fall att man är osäkrare men jag tycker inte att jag känner mig liksom 

så osäker i bemötandet med patienterna och dom får ju inte direkt veta att om jag är osäker på 

något jag ska göra. Det är ju något jag tar utanför med mina kollegor om det inte är något 

akut så. Sen säger man ju inte alltid att man är nyexad, det står ju inte direkt ”ny på jobbet” . 

När man gick inskolning och sådär, då talade man ju om det för patienten. Ibland kan man ju 

inte svara på frågor så då säger man ju att man återkommer, att man måste fråga kanske en 

kollega eller så.” (Informant 3) 

  

Informanterna påpekar att brist på erfarenhet och klinisk blick alltid kommer att saknas hos en 

nyexaminerad sjuksköterska. Utan en längre tid av kliniskt arbete är det omöjligt att ha skaffat 

sig erfarenhet. Detta kommer alltid vara ett problem och något negativt för den nyexaminerade 

sjuksköterskan men det är så det måste få vara och det är något alla går igenom. En informant 

menade även att bristen på erfarenhet kan ses som positivt då det leder till att söka svar på de 

frågor och problem som uppstår. 

  

”Men det är väl erfarenheten som brister och den måste få brista. Det är ju klart det är negativt 

men så måste det ju få vara. Samtidigt så driver det ju en till att söka svar också så negativt 

och positivt hehe återigen. Det går hand i hand lite… ” (Informant 6) 

 

Fler informanter beskrev att den bristande erfarenheten som positiv då man som ny är lite 

oförstörd på något vis. Man ser patientmöten, situationer och arbetet med nya fräscha ögon 

samtidigt som man har färsk kunskap från skolan och är uppdaterad. Det kommer alltid nya 

studier och nationella riktlinjer som de som arbetat en längre tid kan ha missat ta del av. 

  

”Men jag tror väl att man är nogrannare och att man har allting fräscht från skolan och så. 

Och sen att man kan asså nya rutiner som kanske såna här nationella riktlinjer och sånt som 

inte dom kanske har fått veta då eftersom dom inte har , ja man kanske inte sitter och söker 

runt alltid.” (Informant 3) 
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En av informanterna hävdade att man jobbar mer patientsäkert ju längre man arbetat, medan 

de andra informanterna menade att bristen på erfarenhet gör dem osäkra och rädda för att göra 

fel, vilket resulterar i att de är extra noga som bidrar till ett mer patientsäkert arbete. 

 

”Jag tror faktiskt också att osäkerheten bidrar till att man tittar tre gånger extra vilket gör att 

man inte äventyrar patientsäkerheten… Så det skulle kanske kunna vara så att 

patientsäkerheten gynnas, men jag vet inte.” (Informant 4) 

Upplevelsen av osäkerhet i yrkesrollen 

Ansvarskännande 

Samtliga informanter förklarade att de flesta nyexaminerade sjuksköterskor känner ett väldigt 

stort ansvarskännande, de vill göra ett bra jobb. De flesta informanterna beskrev hur de är rädda 

att missköta sig på något sätt, att de ska missa någonting som kan gå ut över en patient eller 

annan personal.  

  

“Jag var också nervös över att man skulle missa någonting, typ att man skulle glömma nånting 

eller nån omläggning som skulle göras eller… Nåt läkemedel som skulle ges och... Att man 

skulle missa nånting liksom. Att man missköter sig på nåt sätt så att det går ut över patienterna 

eller nån i personalen eller någonting sånt…” (Informant 1) 

 

En informant beskrev hur hon känner sig otillräcklig när det är ont om tid då det medför ett 

halvdant arbete. En annan beskrev hur man är lite nervös och mer försiktig med patienterna 

just för att man vill att de ska känna sig väl bemötta. 

 

“Sen negativt… Ja det är väl mer i så fall att man är osäkrare men jag tycker inte att jag känner 

mig liksom så osäker i bemötandet med patienterna och dom får ju inte direkt veta att om jag 

är osäker på något jag ska göra.” (Informant 3) 

  

Sjuksköterskeyrket innebär ett stort ansvar. Informanterna förklarade hur ansvaret får dem att 

söka svar på frågor inom områden de är osäkra på samtidigt som ansvaret är utmanande både 

på ett positivt och ett negativt sätt. Ansvaret bidrar till att man blir tvungen att ta ett kliv framåt. 

Detta upplevs som läskigt men även lärorikt. 
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“När man kommer från studietiden så, ja men man kastas in i någonting, även fast man har 

haft praktiker så skiljer det sig ändå eftersom att när det händer en akutsituationer då står man 

ändå där själv med huvudansvaret eller vad man ska säga… Även om man har fantastiska 

kollegor och det underlättar så är det ju helt plötsligt att man tar inte klivet tillbaka längre 

utan man måste istället ta klivet framåt. Så det är väl en utav skillnaderna men det är positivt, 

verkligen! Man lär sig fort då, det är utmanande både på ett positivt och negativt sätt eller vad 

man ska säga. Det kan vara läskigt också, det är väl en negativ sak att man kan känna att det 

är mycket ansvar men man är ju aldrig ensam så det är bra…” (Informant 6) 

 

Några informanter beskrev även att ansvaret som nyexaminerad sjuksköterska bidrar till oro 

som även kan sitta kvar efter att arbetsdagen slutat. 

 

“Och att jag, speciellt där i november, december när allt kändes strunt liksom då vaknade jag 

upp alltså minst varannan timme och ba ”Har jag gett antibiotikan?” eller ”Har jag gjort det 

här?” [ja]. Det har jag börjat komma ifrån nu men jag kan fortfarande göra det om jag har en 

stressig kväll [mm] och så. Men däremot om jag jobbar dag [mm] och sen jobbar, alltså inte 

jobbar förrän dag nästa dag, då brukar det inte vara några problem.” (Informant 7) 

Rädd att inte göra rätt 

De flesta informanter uppgav att de känner rädsla för att göra fel, som kan komma att skada 

patienten. En informant berättade om oron för att ge potenta läkemedel som kan ha ihjäl en 

patient om det ges fel. De beskrev vidare att deras osäkerhet och rädsla får dem att vara extra 

noggranna. Många av informanterna sa att deras rädsla för att göra fel, får dem att alltid 

dubbelkolla en extra gång och att de aldrig skulle göra någonting de inte är helt säkra på om 

det är rätt. En av informanterna berättade att denne kan fråga om något som denne egentligen 

kan svaret på, endast för att vara 110% säker. 

 

“Jag är så jävla livrädd för att göra nått fel. Typ att man på nått sätt skadar patienten. Typ ger 

fel läkemedel å så, så jag skulle aldrig göra nått som jag är osäker på om det är rätt. Alltså 

jag kan fortfarande fråga om saker som jag vet att jag vet svaret på typ. Jag vet att jag gjort 

rätt. Men vill ändå typ höra det från någon så man är 110% säker “ (Informant 2) 
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En informant beskrev vikten av att ta sig tid. Genom att göra det, oavsett om man egentligen 

inte hinner osv, så ska inte patientsäkerheten äventyras. En annan informant sa att det alltid 

finns hjälp till att klargöra en sak man är osäker på, så som att kolla i vårdhandboken eller fråga 

en annan kollega om hjälp. 

 

“Jag gör aldrig något som jag inte är helt säker på hur man ska göra. Om det är nåt från att 

blanda något läkemedel till nån omläggning eller någonting så, då är det ju antingen bara att 

man har med sig nån annan [mm] in som kan titta på en när man gör det eller att man slår upp 

i Vårdhandboken eller vi har ju såhär kvalitetshandbok här så den kan man liksom kolla i och 

så. Så att man chansar aldrig. Hur stressigt det än är så chansar man inte på hur någonting 

ska göras [nej] utan man kollar alltid upp det innan” (Respondent 1) 

  

En informant uppgav att stressen bidrar till att det blir svårare att göra rätt när det hände många 

saker samtidigt, vilket då kan leda till att det riskerar säkerheten för patienterna. 

 

“Sen kan ju även stressen bidra, händer det många saker samtidigt så är det självklart att det 

blir svårare att göra rätt“ (Informant 6) 

 

De flesta informanter ansåg däremot att den nyexaminerade sjuksköterskor mer gynnar 

patientsäkerheten än att riskerar den eftersom de är så noggranna på grund av sin osäkerhet. 

Rädslan att inte göra rätt och utsätta patienten för fara är deras största farhågor och de gör 

allting för att undvika det. De flesta tyckte även att de jobbar mer patientsäkert än erfarna 

sjuksköterskor, då de anses göra saker på rutin utan att tänka efter en extra gång. 

 

“Jag tror faktiskt också att osäkerheten bidrar till att man tittar tre gånger extra vilket gör att 

man inte äventyrar patientsäkerheten [mm]… Så det skulle kanske kunna vara så att 

patientsäkerheten gynnas” (Respondent 4) 

 

METODDISKUSSION 

Studien har genomförts som en kvalitativ intervjustudie med en induktiv ansats, det vill säga, 

författarna har samlat information, analyserat och dragit slutsatser från empiriska 
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erfarenheter. Studien har följt de etiska regler enligt lag om etikprövning av forskning på 

människor (SFS 2003:460) §16.  

 

Informanterna bestod av nyexaminerade sjuksköterskor som arbetat mellan sex och tolv 

månader, utan avbrott för mammaledighet, tjänstledighet eller längre tids sjukskrivning. 

Tidsspannet fastställdes utifrån att sjuksköterskorna fått chans att komma in i sin roll samtidigt 

som de inte arbetat för länge för att inte anses som nyexaminerade. En annan inklusionskriterie 

var att sjuksköterskorna skulle arbeta på kirurgiska avdelningar, då de har liknande 

arbetsuppgifter och arbetar under samma förutsättningar. Att studera nyexaminerade 

sjuksköterskor från både medicinska och kirurgiska avdelningar hade gett studien ett annat 

syfte då två grupper istället hade jämförts. Då informanterna var en homogen grupp anses 

trovärdigheten vara hög.  

 

Enligt Thomsson (2010) anses 6-10 informanter vara ett rimligt antal i denna sortens studie. 

Sju nyexaminerade sjuksköterskor tillfrågades och samtliga valde att delta i studien. Efter 

analys av fem intervjuer kunde författarna se att liknande svar återkom i intervjuerna och kunde 

därmed uppge en mättnad. Detta bedöms vara en styrka då inget bortfall förekom. Deltagandet 

i studien var självvalt och författarna hade ingen relation till informanterna, vilket är en annan 

styrka då intervjuerna inte har påverkats av det. Informanterna fick själva bestämma när 

intervjuerna skulle hållas och samtliga intervjuer utfördes på deras respektive avdelning. Detta 

kan bidra till en känsla av trygghet och informanten kan då känna sig avslappnad och får 

därmed lättare uttrycka sina känslor och tankar. Att spela in en intervju kan tänkas vara en 

nackdel då informanten kan känna sig obekväm. Innan intervjuerna påbörjades informerades 

informanterna tydligt om att inspelningarna raderas efter att transkriberingarna genomförts och 

ingen obekväm reaktion från informanterna uppmärksammades under intervjuerna. 

Inspelningarna anses istället som en styrka för studien då författarna kunde fokusera på att 

lyssna och vara närvarande under intervjuerna istället för att behöva anteckna det informanten 

sa. Informanterna fick även information om studiens syfte, att insamlad data behandlas 

konfidentiellt och att deltagandet var frivilligt och kan avbrytas när som helst enligt lag om 

etikprövning av forskning på människor (SFS 2003:460) §16. Att vara tydlig med 

dennainformation anses gynnsamt för studien då informanterna inte behöver känna sig tvingade 

att prestera på ett speciellt sätt och att intervjuerna sker på deras villkor. Informationen öppnade 
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också upp för infomanterna att ställa frågor och reflektera kring studiens utformning. 

 

Intervjuerna hade semistrukturerade frågor där huvudfrågorna var desamma till samtliga 

informanter, men att följdfrågor fanns att ta till beroende på vad informanten svarade. 

Informanterna kunde därmed berätta utifrån sina egna upplevelser som resulterade i att 

författarna fick både djupa och trovärdiga svar utan att riskera påverka informanten. Författarna 

anser att metoden för studien varit tillfredsställande, då den givit svar på det syfte som var 

ämnat att studera.  

 

Tidsperioden för inhämtat material ägde rum under juni och juli månad. Varje intervju tog 

mellan 20-30 minuter.  

 

Transkriberingarna har analyserats utifrån en kvalitativ innehållsanalys, vilket ger författarna 

ett strukturerat resultat som är lätt för läsaren att förstå. Med hjälp av kodning och kondensering 

kan både samband och skillnader mellan alla intervjuer lättare avläsas. En kvalitativ studie ger 

ett resultat som innefattar personers subjektiva upplevelser. Eftersom författarna själva snart är 

nyexaminerade sjuksköterskor är de väl insatta i ämnet, kan följa informanternas resonemang 

och sätta sig in i informanternas situation. Författarna har även ställt sina förutfattade meningar 

åt sidan, för att inte riskera att påverka informanten. Detta styrker studiens giltighet. Båda 

författarna har även varit delaktiga under samtliga intervjuer och analyserat transkriberingarna. 

Detta är en fördel då tolkningen blir mer trovärdig och därmed styrker studiens trovärdighet.  

Studiens noggrannhet stärks av att författarna utformat noggranna frågor och följt 

analysmetoden noggrant. 

 

Studien anses replikerbar med noggrant utformade frågor, väl beskrivna  inklusions- och 

exklusionskriterier, noggrant följd analysmetod samt en uppnådd mättnad.  

 

RESULTATDISKUSSION 

Upplevelsen av stress och oro 

Samtliga informanter beskrev den första tiden som nyexaminerad sjuksköterska som mycket 

stressig. Stressen orsakas framförallt av osäkerhet och bristande erfarenhet. En informant 

berättade hur stressen höll i sig från arbetsdagen början tills den slutade. Det kunde ta sig 
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uttryck i att inte kunna koppla av på rasterna. Detta stämmer med studien av  Wu, S., Zhu, W., 

Wang, Z., Wang, M. & Lan, Y. (2007), som visade att nyexaminerade sjuksköterskor upplevde 

så pass stor stress att det på lång sikt kan vara skadligt för hälsan. 

 

En annan informant upplevde att arbetsbelastningen avgjorde hur stressad hon känner sig. 

Lagom arbetsbelastningen minskar följaktligen känslan av stress. Personalbrist på avdelningen 

påvisar stor svaghet, då nyexaminerade sjuksköterskor behöver handledning (Ross & Clifford 

2002, Rungapadiachyd et al. 2006). En informant beskrev hur vardagarna under dagtid är 

lugnare än helger och kvällspass. Informanten förklarade att det då finns fler folk på plats som 

kan hjälpa till om det skulle bli stressigt och för mycket att göra. Kvällspassen är mer stressiga 

då det är mindre bemanning och inga läkare på plats för direkt konsultation.  Vi anser att även 

om stressen inte upplevs inverka på patientsäkerheten så är den ogynnsam för sjuksköterskans 

välmående. Välmående sjuksköterskor främjar både patienter, kollegor och arbetsmiljön. 

Patientsäkerheten kanske inte brister, men däremot kan en stressande miljö få sjuksköterskan 

att vara mindre trevlig. En sjuksköterska som har för mycket att tänka på kan glömma att 

bemöta patienter med värdighet och respekt. Vi anser att resultatet av lugna och trygga 

sjuksköterskor inte bara gynnar den direkta patientkontakten utan har även god effekt på hela 

samhället. Vi vill inte att sjuksköterskor slutar arbeta eller sjukskriver sig på grund av psykiska 

faktorer. Detta är både negativt ur den aspekten att det blir rörigt på avdelningarna men är 

framförallt mycket kostsamt för samhället. 

 

Samtliga informanter beskrev det betydelsefulla i att ha kollegornas stöd som backar upp och 

finns till hands för frågor och att rådgöra med. Några informanter beskrev även det positiva 

med att det inte alltid finns kollegor att fråga då de istället blev tvungna att ta egna initiativ 

vilket de ansåg var utvecklande. God kontakt med läkargruppen beskrevs också som viktigt då 

det resulterar i trygghet och en känsla av att våga fråga och konsultera med dem i större 

utsträckning. En studie från Irland styrker detta resultat då den beskriver stress och osäkerhet 

relaterat till sin nya arbetsroll men understryker det positiva med att ha stöd från kollegor som 

underlättar arbetet avsevärt (O`Shea & Kelly, 2007). 

 

Informanterna förklarade att man som nyexaminerad sjuksköterska alltid kommer att brista i 

erfarenhet men också i kunskap, vilket studien av Clark & Holmes (2007)  styrker. Detta ansågs 
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negativt men är samtidigt något som drabbar alla. Samtidigt menade de flesta informanterna 

att osäkerheten och bristen på erfarenhet och kunskap istället gynnade patientsäkerheten då det 

medförde att de nyexaminerade sjuksköterskorna arbetade mer noggrant. Osäkerheten består i 

att vara helt utan erfarenhet i ett ansvarsfullt arbete där patientsäkerheten är grundläggande 

(Wangensteen, Johansson & Nordström, 2007) 

Benner förklarar i sin omvårdnadsteori hur den kliniska erfarenheten är grundläggande för att 

utvecklas till en kunnig och framgångsrik sjuksköterska. De nyexaminerade sjuksköterskorna 

i denna studie styrker det som Benner beskriver. Bristen på erfarenhet bidrar till rädsla att göra 

fel som även skulle kunna resultera i bristande patientsäkerhet. I sin teori förklarar Benner 

också hur sjuksköterskan utvecklas i fem steg för att slutligen bli expert inom sitt område och 

att dessa steg är oundvikliga för sjuksköterskan i sin utveckling. En av informanterna beskrev 

just det att erfarenheten brister i början vilket den också måste få göra. Utan kliniskt arbete kan 

sjuksköterskan följaktligen inte utvecklas och skaffa sig den erfarenheten som krävs för att bli 

expert (Benner, 1993). 

Upplevelsen av osäkerhet i yrkesrollen 

Samtliga informanter beskrev att de kände ett stort ansvar för patienternas mående och 

tillfrisknande vilket bidrar till rädsla att missa något som då kan skada patienten. En informant 

berättade även att hon känner sig otillräcklig när det är ont om tid och en annan informant 

förklarade nervositeten över att bemöta patienter då hon vill göra gott intryck. Flera informanter 

menade att ansvarskännandet bidrar till att de söker svar på frågor samtidigt som det är 

utmanande på både ett positivt och negativt sätt. Ansvaret bidrar till att man blir tvungen att ta 

ett kliv framåt. Detta upplevs som obehagligt men även lärorikt. Monney (2007) beskriver att 

stöd från arbetskollegor är något som behöver förbättras. I Tastan et al. (2013) studie ansåg 

hälften av de nyexaminerade sjuksköterskorna att de fått den hjälp och det stöd de behövde i 

början av sin karriär. De upplevde dock en kort och otillräcklig introduktion för att kunna känna 

sig trygga för att stå på egna ben. 

 

De flesta informanterna uppgav att de känner rädsla för att göra fel som kan skada patienten. 

Rädslan att inte göra rätt medför att de nyexaminerade sjuksköterskorna dubbelkollar 

läkemedel en extra gång och menade att de aldrig skulle göra något de inte är helt säkra på är 

rätt. Att ta sig tid är grundläggande för att inte göra fel i sitt arbete och brista i patientsäkerheten 



22 
 

menade en av informanterna. Flera informanter menade till och med att de arbetar mer 

patientsäkert än erfarna sjuksköterskor då de aldrig utför arbetsuppgifter på rutin. Resultat är 

följaktligen viktigt för att kunna behålla sjuksköterskans noggrannhet längre framöver i 

karriären. Informanterna i denna studie beskrev hur de sjuksköterskor som arbetat en längre tid 

går mer på rutin och då ofta missar att hålla sig uppdaterad om nytt inom forskning och nya 

studier. Detta anses vara en nackdel då omvårdnaden som utförs kanske inte alltid är 

evidensbaserad.  

 

Ett bifynd i studien som vi noterade var en märkbar skillnad mellan de sjuksköterskor som 

arbetat i tolv månader jämfört med de som arbetat i sex månader. Under intervjuerna kunde 

tydliga kontraster urskiljas i deras svar. De som arbetat i tolv månader beskrev att de var 

betydligt mindre stressade och kände sig mer trygga i sin yrkesroll. De förklarade även att de 

inte var lika rädda för att göra fel och hade utvecklat metoder för att undvika att problem 

uppstår. Detta gjorde de genom att arbeta preventivt och läsa exempelvis på innan de ska utföra 

något de är osäkra på. Men dessa informanter understryker även att man måste få göra fel för 

att lära sig. Utifrån detta kan resultatet tolkas som att de sjuksköterskor som arbetat längre har 

fått mer erfarenhet och är mer insatta i de rutiner avdelningen har vilket medför en ökad 

trygghet trots att det endast skiljer sex månader i arbetserfarenhet. Det kan även vara så att de 

inte har upplevt misstagen som de gjort som så farliga och därmed har osäkerheten och rädslan 

att göra fel avtagit med tiden. 

SLUTSATS 

Att vara nyexaminerad sjuksköterska skulle eventuellt också kunna gynna patientsäkerheten 

mer än att riskera den, då dessa informanter på grund av deras osäkerhet var mer noggranna 

och därför dubbelkontrollerade allt en extra gång. Idag råder stor brist på sjuksköterskor och 

många av de nyexaminerade sjuksköterskorna väljer att sluta arbeta bland annat på grund av 

stress och osäkerhet (Yeh & Yu 2009). Vi anser att antalet respondenter är för få för att kunna 

dra slutsatser om att arbetet kan användas i vidare utvecklingsarbete . Mer forskning inom 

området krävs för att studiens resultat ska kunna användas till att hjälpa universitet att utforma 

en undervisning som gör nyexaminerade sjuksköterskor så väl förberedda som möjligt inför 

sitt kommande yrke. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 - Informationsbrev 

 

Till Dig som är sjuksköterska och tog examen för sex till tolv månader sen. 

 

Vi är två sjuksköterskestudenter i termin sex på Uppsala universitet som skriver ett 

examensarbete där syftet är att studera nyexaminerade sjuksköterskors upplevelser av att 

kunna utföra ett patientsäkert arbete. Studiens resultat baseras på intervjuer där Du som 

informant besvarar ett antal frågor relaterade till det ovannämnda ämnet.  

 

Intervjuerna kommer att ske i nära anslutning till Din arbetsplats och beräknas ta ca 20 

minuter. 

 

Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas. Insamlad data hanteras konfidentiellt, 

vilket betyder att dina svar inte kan härledas till dig.  

 

Vid frågor, vänligen kontakta någon av oss: 

 

Sara Karlemark, 0737-896098 eller sara.karlemark@gmail.com 

Emelie Vahlström, 0768-380510 eller emelie_wahlstrom@hotmail.com  

Ann Lögde, ann.logde@pubcare.uu.se (Handledare) 

 

Tack på förhand, 

Sara Karlemark & Emelie Vahlström 

 

(Underskrifter) 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

 

- Ålder? 

- Kön? 

- Har du någon tidigare vårderfarenhet? 

- Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 

 

      - Kan du berätta hur Du upplever det att vara nyexaminerad sjuksköterska? 

- Positiva upplevelser 

- Negativa upplevelser 

 

- Kan du berätta hur Du upplever patientarbetet som nyexaminerad sjuksköterska? 

- Positiva upplevelser 

- Negativa upplevelser 

 

- Kan du berätta hur Du upplever att arbeta på ett patientsäkert sätt? 
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Bilaga 3 – Medgivandebrev 

 

Till Dig som är verksamhetschef. 

 

Vi är två sjuksköterskestudenter i termin sex på Uppsala universitet som skriver ett 

examensarbete där syftet är att studera nyexaminerade sjuksköterskors upplevelser av att 

kunna utföra ett patientsäkert arbete. Studiens resultat baseras på intervjuer där de deltagande 

sjuksköterskorna på avdelningen besvarar ett antal frågor relaterade till det ovannämnda 

ämnet.  

 

Intervjuerna kommer att ske i nära anslutning till arbetsplatsen och beräknas ta ca 20 minuter. 

 

Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas. Insamlad data hanteras konfidentiellt, 

vilket betyder att svaren inte kan härledas.  

 

Vid frågor, vänligen kontakta någon av oss: 

 

Sara Karlemark, 0737-896098 eller sara.karlemark@gmail.com 

Emelie Vahlström, 0768-380510 eller emelie_wahlstrom@hotmail.com  

Ann Lögde, ann.logde@pubcare.uu.se (Handledare) 

 

(Underskrifter) 

 

 


