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Abstrakt 
Att gå från student till nyutexaminerad sjuksköterska kan upplevas som en chock och             
för många kan det vara svårt att göra kliniska bedömningar och påvisa klinisk             
kompetens inom yrket. Det kan vara svårt att ta det nya ansvaret och arbeta              
patientsäkert då steget från student till sjuksköterska kan vara utmanande. Syfte: Att            
beskriva nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av sitt första arbetsår. Metod: I          
denna litteraturstudie med induktiv ansats har data analyserats med kvalitativ          
innehållsanalys med manifest ansats. Resultat: De nyutexaminerade sjuksköterskorna        
upplevde första tiden på sin arbetsplats som utmanande. Att anpassa sig till en ny              
arbetsmiljö och utvecklas i sin profession innebar en omställning som tog mycket            
energi men var nödvändigt för att utvecklas i sitt yrke. Att ta på sig ett ansvar och                 
arbeta patientsäkert var en överväldigande känsla som de nyutexaminerade         
sjuksköterskorna inte alltid var förberedda på, men som underlättades med rätt stöd från             
handledare samt mer erfarna sjuksköterskor. Att bli en i teamet innebar en känsla av              
bekräftelse på att ha lyckats som sjuksköterska. Studien ökar kunskapen om hur det kan              
upplevas att vara nyutexaminerad sjuksköterska på en arbetsplats, vilket kan utgöra ett            
stöd även för arbetsgivare vid anställning av en nyutexaminerad sjuksköterska och vilka            
förväntningar de kan ställa som arbetsgivare. Vidare studier behövs för att se hur             
upplägget på de olika introduktionsprogrammen skulle kunna påverka        
övergångsperioden för den nyutexaminerade sjuksköterskan, vilket inte framkommer i         
den här studien. 

Nyckelord: Nyutexaminerade sjuksköterskor, första året, omvårdnad, 
övergångsprocessen.  
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Sjuksköterskor spelar en viktig roll i samhället idag för att utveckla en effektiv sjukvård. Att vara 

hängiven sitt yrke och känna ett starkt engagemang beskrivs som en drivkraft inom professionen 

men är också viktigt för den personliga utvecklingen. Att utveckla nya färdigheter och att lära sig 

ett nytt område beskrivs som positivt och utmanande även om det till en början kan kännas svårt 

(García-Sierra, Fernández-Castro & Martínez-Zaragoza, 2017). 

Sjuksköterskor har ett stort ansvar gentemot patienter och deras anhöriga och en av 

sjuksköterskan kärnkompetenser säker vård, bygger på att minimera risken för vårdskada samt 

att sträva efter effektiv och individuell vård (Nygårdh, Sherwood, Sandberg, Rehn & Knutsson, 

2017). I ett flertal studier (Furåker & Nilsson, 2010, 2012; Josefsson, Sonde & Wahlin, 2008) 

beskrivs att sjuksköterskor inom olika verksamheter förstår vilken kompetens som krävs för att 

arbeta som sjuksköterska. Där framkommer att det krävs en allmän kompetens i form av att 

kunna analysera, tolka och utifrån detta dra slutsatser och även att kunna se samband. Resultaten 

i dessa studier visar också att förmågan till att samverka och kommunicera med andra människor 

för att skapa kontaktnät är viktigt, samt att det också krävs ett intresse av sjuksköterskor för att 

ständigt utvecklas i sitt arbete. Vidare beskriver Nygårdh et al. (2017) att informatik är en viktig 

del att använda sig av för att informera, kommunicera och finna ny kunskap, men även för att 

minimera risker samt att förhindra att fel uppstår. Enligt Furåker och Nilsson (2019, s. 15) har 

sjuksköterskor också en specifik kompetens inom omvårdnad, vilket innebär det patientnära 

arbetet samt det vetenskapliga kunskapsområdet integreras för att kunna ge en god omvårdnad 

till patienten. I kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (Swenurse, 2017) beskrivs vikten av att 

en människa får behålla möjligheten att ta självständiga beslut för att kunna hålla kvar vid en god 

hälsa, uppnå förbättringar eller återfå sin hälsa efter sjukdom. I detta kan sjuksköterskan vara ett 

stöd och tillämpa en personcentrerad vård som innebär att vara lyhörd inför varje patients 

specifika önskemål gällande sin egen vård. Relationen mellan vårdpersonal, patient samt 

anhöriga ska präglas av empati och respekt (Nygårdh et al., 2017). 

Sjuksköterskan ska även förhålla sig till etiska riktlinjer och erbjuda patienter hjälp att hantera 

sjukdom, funktionsnedsättning eller andra hälsoproblem för att kunna uppleva livskvalitet fram 

till livets slut (Swenurse, 2017). Något som säkerställer att ge bästa möjliga vård är att arbeta 

evidensbaserat för att tillmötesgå patienter och anhörigas förväntningar, samt att värdera ny 
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kunskap och omsätta den i praktiken. Ett sätt att utvärdera ny kunskap och få användning av den 

är genom kvalitetsförbättring, vilket innebär att sjuksköterskan använder information och data 

för att ändra och undersöka metoder och arbeten för att höja kvaliteten och säkerheten i vården 

(Nygårdh et al., 2017).  

För att uppnå god kvalitet behövs ett samarbete mellan de olika yrkeskategorierna inom vården 

samt att kommunikationen mellan vårdpersonal bör bygga på respekt och lyhördhet, detta då alla 

har olika erfarenheter inom sina respektive professioner (Nygårdh et al., 2017). Duchscher 

(2009) beskriver övergången från att vara student till att bli en självständig yrkesutövare som 

bestående av tre nivåer; att göra, att vara och att veta. Den första nivån, att göra, innebär att 

anpassa sig till den nya rollen som sjuksköterska. Vid nästa nivå, att vara, upplever 

sjuksköterskan att den har en annan förmåga att lösa problem och att de också är kunnigare när 

det gäller det praktiska arbetet. Den tredje och sista nivån, att veta, innebär att sjuksköterskan 

börjar känna sig mer trygg i sin roll och med det ansvar yrket kräver. Att arbeta självständigt i 

team när sjuksköterskan är på den första nivån kan vara utmanande och Abraham et al. (2018) 

visar att i ett team där många är nya och saknar erfarenhet kan leda till att arbetsbelastningen 

ökar för övriga medlemmar i teamet. Enligt Dushscher (2009) är det vanligt att nyutexaminerade 

sjuksköterskor beskriver att de saknar den praktiska erfarenheten och inte har det självförtroende 

som behövs för att klara av att börja arbeta självständigt som sjuksköterska. Samverkan i teamet 

är dock viktigt för att säkerställa en patientsäker hälso- och sjukvård. För att det ska bli en 

gemensam utveckling av normer och riktlinjer är det viktigt att alla i vårdteamet får en chans att 

delta samt dela med sig av sin kunskap (Swenurse, 2017). Att inte få vara med och påverka kan 

leda till en känsla av maktlöshet hos personalen samt svårigheter i att tillmötesgå patientens 

behov då tydliga riktlinjer att arbeta efter saknas, vilket kan äventyra patientsäkerheten (Hegney 

et al., 2018).  

Litteraturgenomgången ovan visar att sjuksköterskor behöver ha kunskap inom många områden 

och en förmåga att möta och bemöta patienter utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. 

Sjuksköterskors kunskaper ska utgå från vetenskap och de ska ge god omvårdnad utifrån 

evidensbaserade metoder. Sammantaget visar tidigare studier att detta kan vara utmanande och 

att vara ny, kan innebära en högre arbetsbelastning i teamet. Vi anser att den här litteraturstudien 

är viktig för att öka kunskapen om vilket stöd nyutbildade sjuksköterskor upplever att de 
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behöver. Studien kan ge ökad kunskap för handledare som ger introduktion till nyanställda 

sjuksköterskor och kan resultera i tryggare arbetsmiljö för nya sjuksköterskor samt utgöra ett 

stöd för dem att bli självständiga aktörer vilket leder till ökad patientsäkerhet. 

Syftet med vår studie var att beskriva hur den nyutexaminerade sjuksköterskan upplever sitt 

första arbetsår. 

Metod  

För att besvara syftet med studien har vi genomfört en kvalitativ litteraturstudie. Analysmetoden 

som används är kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats (Graneheim & Lundman, 2004).  

Litteratursökning  

En pilotsökning genomfördes i databaserna CINAHL och PubMed för att få en översikt av 

vetenskapliga artiklar inom det valda ämnet. Då inga träffar av relevans för studiens syfte 

förutom dubbletter framkom vid sökning i PubMed användes CINAHL som enda databasen. 

Polit och Beck (2012, s. 100) menar att databasen CINAHL är en relevant databas inom 

omvårdnadsforskning. Headings i CINAHL användes för att hitta relevanta sökord. De sökord 

som användes var: New graduate nurses, Transition, First year, Students, Education, Nursing, 

Graduate, New Graduate Role, Transitional Programs och Experience. De booleska 

sökoperatorerna NOT, OR och AND användes för att bredda och begränsa sökningen (jfr 

Willman et al., 2016, s. 72–73). Vidare begränsades sökningen med Peer reviewed, att artiklarna 

skulle vara publicerade mellan 2009-2019, och vara skrivna på engelska. 

 

Litteratursökningen gjordes i två steg enligt tabell 1. Sökorden kombinerades på olika sätt och 

efter att ha granskat titel och abstrakt på de träffar som bedömdes kunna besvara studiens 

(n=182) syfte valdes 12 artiklar ut till kvalitetsgranskning.  
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Tabell 1. Översikt av litteratursökning 
 

Syftet med sökningen: Beskriva hur nyutexaminerade sjuksköterskor upplever sitt första arbetsår
 

CINAHL 2019-09-08 Begränsning: Engelska, Peer reviewed och publication 2009-2019

Söknummer *) Söktermer Antal träffar Antal valda 
 
1 FT New graduate nurses 5,717 
2 FT Transition 39,629 

3 FT First year 31,940 

4 S1 AND S2 AND S3 117 

5 (S1 AND S2 AND S3) NOT Students 75 5 

CINAHL 2019-09-20 Begränsning: Engelska, Peer reviewed och publication 2009-2019
 

Söknummer *) Söktermer Antal träffar Antal valda 
 
1 CH New Graduate Nurses OR 12,732  

Education, Nursing, Graduate OR  
New Graduate Role  

2 CH Transitional Programs  2,658  

3 FT experience 299,496 

4 S1 AND S2 AND S3 107 7 

 
*FT: fritextsökning, *CH: Cinahls mesh term 

 
Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskningen genomfördes med hjälp av SBU (2014) vetenskapliga protokoll för 

kvalitetsgranskning av kvalitativa artiklar. Granskningsmallen består av olika frågor såsom  hur 

urvalet gått till, är datainsamlingen relevant, råder analysmättnad samt är resultatet logiskt. Detta 

är några av frågorna i SBU:s granskningsmall. För varje positivt svar erhöll studien ett poäng och 

för negativt svar gavs inga poäng. När alla frågor var besvarade enligt mallen räknades poängen 

ihop till en summa som räknades om till procent. Procentsatsen användes för att bedöma studiens 

kvalitet. Referensramen var; låg kvalitet (60-69%), medelkvalitet (70-79%) och hög 

kvalitet(80-100%) (Willman et al., 2006, s. 95-96). Alla 12 artiklar som kvalitetsgranskades var 

av medel eller hög kvalitet (tabell 2). 
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Tabell 2. Översikt av vetenskapliga artiklar som ingår i analysen (n=12) 

Författare/år Typ av 
studie 

Deltagare Metod  
Datainsamling/ 
Analys 

Huvudfynd Kvalitet 
Hög, 
Medel, 
Låg  

Andersson & 
Edberg  
2010 
 

Kvalitativ      8 Berättande 
intervjuer/ 
Kvalitativ 
innehållsanalys 

Sjuksköterskor upplever en 
övergång från att vara nybörjare 
till att ''bli en äkta sjuksköterska 
och att de blir respekterade och 
accepterade i teamet. De vågar 
axla problem och kan prioritera 
uppgifter ett år efter examen 

Hög 

Cubit & 
Ryan  
2011 

Kvalitativ     6 Fokusgrupper 
Diskussioner/ 
Tematisk analys 

Nyutexaminerade sjuksköterskor 
upplever stress och ångest under 
sitt första arbetsår, med stöd och 
socialisering minskar stressen 
och ångesten. 

Hög 

Doughty, 
McKillop  
et al.  
2018 
 

Kvalitativ     8 Semistrukturerade 
intervjuer/ 
Tematisk analys 

Nyutexaminerade sjuksköterskor 
upplevde behov av mer praktik 
för att kunna utvecklas i kliniska 
färdigheter och att ett bra 
introduktionsprogram var viktigt 
för en god inlärningsmiljö. 

Medel 

Glynn & 
Silva et al. 
2013 
 

Kvalitativ       8 Semistrukturerade 
intervjuer studie/ 
Kvalitativ 
innehållsanalys 

Nyutbildade sjuksköterskor 
upplevde det viktigt att utvecklas 
i professionen och att få nya 
kunskaper för att bli mer 
kompetenta.Introduktionsprogra
m underlättar sjuksköterskornas 
övergång till att arbete 
självständigt. 

Medel 

Hörberg, 
Lindström et 
al.  
2017 
 

Kvalitativ    13 Semi- strukturerade 
intervjuer/Latent 
induktiv kvalitativ 
innehållsanalys 

De nyutexaminerade 
sjuksköterskorna upplevde en 
balansgång mellan att hantera 
känslor, förväntningar och att ha 
en konstant strävan efter 
professionell utveckling, vilket 
upplevdes som viktigt. 

Hög 

Malouf & 
West  
2011 
 
 
 
 

Kvalitativ      9 Serie av 
djupintervjuer/ 
Konstant 
jämförande analys 

A Nya sjuksköterskorna 
upplevde det viktigt att etablera, 
integrera och socialisera sig med 
vårdpersonal och att det var 
väldigt viktigt i processen till att 
känna sig som en sjuksköterska 

Hög 
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Författare/år Typ av 
studie 

Deltagare Metod  
Datainsamling/ 
Analys 

Huvudfynd Kvalitet 
Hög, 
Medel, 
Låg  

Murray, 
Sundin et al. 
2019 

Kvalitativ     11 Semistrukturerade 
intervjuer/ 
Tematisk analys 

Nya sjuksköterskor upplevde att 
administrering av läkemedel var 
en orsak till stress och ångest, 
andra faktorer var att hinna med 
tidsplanen och att inte göra 
misstag 

Hög 
 

Ostini & 
Bonner  
2012 

Kvalitativ       5 Semistrukturerade 
intervjuer/kvalitativ 
innehållsanalys 

Nyutexaminerade sjuksköterskor 
upplevde det som viktigt att få 
stöd, bli utmanade men också att 
hinna reflektera över 
introduktionsprogram och sin 
nya roll som sjuksköterska 

Hög 

Parker, Giles 
et al.  
2014 

Kvalitativ och 
Kvantitativ 

     282 Mixad metod 
fokusgrupper/ 
Tematisk analys 

Nyutexaminerade sjuksköterskor 
upplever att arbetsmiljön och 
handledningen påverkar deras 
övergångsprocess från ny till 
professionell.  

Medel 

Pennbrant, 
Nilsson  
et al.  
2013 
 

Kvalitativ      330 Kohortstudie/ 
konstant 
komparativ analys 
metod 
 
 

Sjuksköterskor upplever den 
professionella rollen som ett 
resultat av en pågående process 
som bygger på sjuksköterskors 
interaktion med 
omgivningsmiljön. 

Hög 

Regan, wong 
et al. 
2019 
 

Kvalitativ     42 Strukturerade 
intervjuer/induktiv 
innehållsanalys 

Sjuksköterskor upplever att 
återkoppling och stödjande 
handledare är viktigt för att 
underlätta övergången för en 
nyutexaminerad sjuksköterska. 
Otillräcklig bemanning och tung 
arbetsbelastning hämmar 
utvecklingen. 

Medel 

Walton, 
lindsay  
et al.  
2018 
 

Kvalitativ       27 Induktiv tematisk 
analys/ 
Kohortstudie  

Nyutexaminerade sjuksköterskor 
upplevde det viktigt med 
självförståelse och 
kommunikationsförmåga för att 
utveckla både personliga och 
professionella värderingar.  

Hög 
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Analys 

För att analysera data använde vi en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats enligt 

Graneheim och Lundman (2004). Vi läste resultatdelen i artiklarna individuellt ett flertal gånger, 

detta för att få en känsla av innebörden. Meningsenheter som svarade mot syftet extraherades 

från texten, översattes och kondenserades. Kondenseringen innebär att texten kortades ner men 

att kärnan i innehållet bevarades (Graneheim & Lundman, 2004). Vi numrerade artiklarna och 

textenheterna för att lättare hitta till originalkällan. Vid flera tillfällen under processen återgick vi 

till originalkällan för att minimera risken att tolka meningsenheterna. Vidare kategoriserades 

enheterna med liknande innebörd i flera analyssteg för att föra ihop resultatet till färre kategorier. 

Detta gjordes tills det inte gick att kategorisera mer. I varje steg i analysen hade vi syftet visuellt 

framför oss och behöll en manifest ansats som gjorde att vi inte tolkade resultatet. Analysen 

resulterade i 5 kategorier (tabell 3).  

 

Resultat  

Analysen resulterade i fem kategorier som presenteras i tabell 3 och resultatet beskrivs med 

brödtext och citat från originaltexten. 

  
Tabell 3. Översikt av kategorier (n=5) 

 
Att sträva efter att bli en i teamet. 

Att vara i behov av stöd och trygghet. 

Att anpassa sig till en ny arbetsmiljö. 

Att känna ansvar och arbeta patientsäkert. 

Att utvecklas i sin profession

 

 

Att sträva efter att bli en i teamet. 

De nyutexaminerade sjuksköterskorna beskrev i en studie (Hörberg et al., 2017) att vara ny på en 

arbetsplats innebar så mycket mer än att bara lära sig utföra god omvårdnad. Det var stressande 

att lära känna ny personal och att försöka passa in. Första månaderna ansågs vara den svåraste 

perioden. Sjuksköterskorna upplevde dock att det var viktigt att lära känna alla kollegor och att 
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skapa sociala band. Hur de uppfattades av andra var av stor betydelse (Malouf & West, 2011). 

Till en början upplevde de att det var svårt att kommunicera. För att stärka denna förmåga 

beskrev de att det var viktigt att de var öppna för att lära av erfarna sjuksköterskor och andra i 

teamet (Walton et al., 2018). De ville inte uppfattas som okunniga och var rädda för att erfaren 

personal skulle vara kritiska angående deras kunskapsnivå (Malouf & West, 2011; Pennbrant et 

al., 2013). De upplevde ibland en osäkerhet kring den egna förmågan. Detta var något som 

upplevdes som jobbigt att framföra till kollegor. De beskrev sig också uppleva det som svårt att 

inför erfarna kollegor stå på sig och hävda att de gjort rätt (Walton et al., 2018).  

 

I sometimes feel completely useless and incompetent when I have to work with some 
colleagues who are very critical of my skills, and I become nervous and start 
fumbling/clumsy (Pennbrant et al., 2013, s. 741). 
 

I studien av Parker et al. (2014) beskrev nyutexaminerade sjuksköterskor att de upplevde att om 

övrig personal inte var stöttande eller om de var otrevliga så innebar det att de fick ett dåligt 

självförtroende vilket ledde till att de inte kände sig som tillräckligt bra teammedlem. I en studie 

(Andersson & Edberg, 2010) beskrev de att det upplevdes som viktigt att först bli accepterad av 

kollegor och därefter av patienter. Att ständigt känna sig bedömd av andra ledde till känslor av 

ångest och det tog mycket energi. När de blev respekterade av kollegor gav det en bekräftelse på 

giltighet som teammedlem. I Parker et al. (2014) och Glynn och Sylva (2013) studier beskriver 

sjuksköterskor att det fanns en förväntan att de skulle prestera lika bra som övrig personal trots 

brist på erfarenhet. 

Att vara i behov av stöd och trygghet 

I flertalet studier (Cubit & Ryan, 2011; Ostini & Bonner, 2012; Parker et al., 2014; Pennbrant et 

al., 2013; Regan et al., 2019; Walton et al., 2018) beskrev nyutexaminerade sjuksköterskor det 

som positivt att känna stöd från en ansvarig sjuksköterska, handledare eller någon annan i 

vårdteamet.  Enligt andra studier (Glynn et al., 2013; Walton et al., 2018) upplevdes det som 

speciellt viktigt att kunna ställa frågor vid tunga eller stressiga arbetspass. När de 

nyutexaminerade sjuksköterskorna fick möjlighet att samtala med mer erfarna sjuksköterskor 

upplevde de att de blev mindre stressade, kände sig uppmuntrade och att de kunde lita mer på sin 

kompetens. I Pennbrant et al. (2013) studie framkom att även stöd hemifrån var viktigt.  
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Att inte känna till alla rutiner på avdelningen beskrevs också som svårt (Cubit & Ryan, 2011). 

Det upplevdes även negativt och stressande om en handledare ofta var frånvarande eller om de 

fick olika handledare (Doughty et al., 2018; Regan et al., 2019 ). De kunde vid sådana tillfällen 

vara tvungna att vända sig till andra sjuksköterskor och det upplevdes som stressande eftersom 

inte alla var så tillmötesgående och hade lättare att kritisera fel och brister. De upplevde en ökad 

press då de inte fick rätt handledning (Cubit & Ryan, 2011; Parker et al., 2014; Regan et al., 

2019) och undvek att ställa frågor för att inte verka inkompetenta. Med tiden blev det dock 

lättare att fråga om det var något de inte förstod (Malouf & West, 2011). 

If I hear something once that I don't understand I will note it down and I will go 
home and I will find out what that means… But I don`t want to be made as ”She`s 
stupid, she doesen`t know a simple thing” So I keep quiet. Pretending that I am 
understanding things (Malouf & West, 2011, s. 490). 

I Cubit och Ryan (2011) studie beskrev nyutexaminerade sjuksköterskor att övergången till 

självständig sjuksköterska upplevdes svår trots stöd, men att möta andra i liknande situation 

underlättade då de kunde reflektera kring problem och olika situationer med kollegor med 

liknande erfarenheter.  

Att anpassa sig till en ny arbetsmiljö. 

I studier (Douthty et al., 2018; Ostini & Bonner, 2012) beskrev de nyutexaminerade 

sjuksköterskorna att arbetsmiljön och atmosfären på avdelningen hade betydelse för hur de 

bemötta i arbetsgruppen. På vissa avdelningar var lättare att bli en del av teamet (Ostini & 

Bonner, 2012) medan det på andra avdelningar var lättare att anpassa sig beroende på hur 

arbetsmiljön var vilket påverkade hur de blev behandlade av övrig personal. Spänningar och 

ansträngda relationer mellan övrig personal och låg moral beskrevs som svårt att hantera. De 

menade att det var viktigt att övrig personal på avdelningen visste att de var nya så att de inte 

fick för hög arbetsbelastning (Doughty et al., 2018). Detta beskrevs särskilt viktigt då de enligt 

studien av Parker et al. (2014) beskrev sig ha otillräcklig kompetens för att kunna täcka upp vid 

personalbrist då de i regel fick mer ansvar än de kände sig bekväm med.  De beskrev också att de 

kände sig obekväma att byta till en ny avdelning då det upplevdes som svårt att sätta sig in i nya 

rutiner (Ostini & Bonner, 2012) eller att hitta all utrustning på avdelningen, vilket skapade 

känslor av panik och beskrevs som en svår utmaning (Cubit & Ryan, 2011). I motsats till detta 
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beskrev de i studien av Pennbrant et al. (2013) att en tillåtande atmosfär på arbetsplatsen och tid 

och utrymme för reflektion var viktigt under det första året. Positiva möten med patienter fick 

dem att växa i sin nya roll som sjuksköterska (Parker et al., 2014). 

after every rotation I was sort of comfortable in there and I didn't want to move to 
the next one…fear of the unknown…I have to start in a new place, meet new 
people, and everything, but once I was there after three weeks or so I was settled 
again, and got to like it… (Ostini & Bonner, 2012, s. 247).  
 

Att känna ansvar och arbeta patientsäkert 

De nyutexaminerade sjuksköterskorna beskrev i studier (Andersson & Edberg, 2010; Murray et 

al., 2019) att de kände en rädsla inför att göra misstag som kunde leda till vårdskador eller andra 

allvarliga konsekvenser. De beskrev det som viktigt att ha insikt om sin egen förmåga och 

kompetens (Murray et al., 2019) och att arbeta patientsäkert (Ostini & Bonner, 2012), vilket dock 

beskrevs utmanas av en hög arbetsbelastning. De beskrev också att de kände sig obekväma att 

ifrågasätta de erfarna sjuksköterskornas sätt att följa säkerhet och arbeta patientsäkert (Murray et 

al., 2019; Regan et al., 2019). Att då få möjlighet att observera genomförandet av nya 

arbetsuppgifter av en erfaren sjuksköterska upplevdes som meningsfullt och lärorikt (Hörberg et 

al., 2017; Ostini & Bonner, 2012; Regan et al., 2019). 

 

If you watch them you can learn quite a bit about time management, how you 
basically get everything done in an appropriate time (Ostini et al., 2012, s. 246). 
 

Nyutexaminerade sjuksköterskor beskrev i studier (Hörberg et al., 2017; Regan et al., 2019) 

beskrev att de till en början upplevde både rädsla och glädje vilket kunde vara utmanande. 

Inlärning beskrevs som en pågående process som var ett eget ansvar, det var viktigt att 

kontinuerligt hålla sig uppdaterad om senaste forskningen (Murray et al., 2019).  Att gå från 

nybörjare till den nya rollen inom professionen beskrevs av sjuksköterskor i Andersson och 

Edberg (2010) studie som svårt och att det var viktigt att känna sig säker för att inge förtroende 

hos patienter och kollegor. I situationer då det ställdes höga krav på dem kände de ändå 

osäkerhet (Andersson & Edberg, 2010). De som genomgått ett introduktionsprogram upplevde 

övergångsprocessen som mer givande än vad de trodde till en början, samt bidrog med viktig 
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kunskap för att lära sig se akuta situationer och för att arbeta patientsäkert (Ostini & Bonner, 

2012). 

 
 Every one of these patient categories you meet, you lose some of your insecurity or it 
is pushed away and diminishes and you realize that: wow! I actually managed this 
excellently (Hörberg et al., 2017, s. 67). 
 

Att utvecklas i sin profession 

I en studie (Walton et al., 2018) beskrev nyutexaminerade sjuksköterskor det som viktigt att 

hinna reflektera över sin stress samt att våga lita på egna bedömningar och på att de utfört 

arbetsuppgifterna på ett tillförlitligt sätt.  De beskrev att reflektion var viktigt kopplat till 

inlärning, bearbetning av traumatisk händelse, bekräftelse samt för att bygga sitt självförtroende 

(Hörberg et al., 2017; Regan et al., 2019; Walton et al., 2018 ). Till exempel beskrevs situationer 

där de behövde möta agiterade patienter som utmanande och där de nyutexaminerade kände en 

maktlöshet. Att våga agera i dessa situationer beskrevs som viktigt (Walton et al., 2018). De 

menade dock att det inte spelade någon roll hur mycket teoretisk kunskap de lärt sig, då de inte 

hade den praktiska förmåga som förväntades i till exempel oväntade och akuta situationer 

(Hörberg et al., 2017). De beskrev sig uppleva att utbildningen inte gav tillräckligt med 

beredskap/kunskap inför yrket och önskade att de hade fått mer praktik och träning i att 

interagera med patienter redan under studietiden (Murray et al., 2019; Pennbrant et al., 2014).  

 
 Reflecting on practice helps settle and make sense of situations which originally 
may have made me feel uncomfortable (Walton et al. 2018, s. 66). 

 

Nyutexaminerade sjuksköterskor beskrev i studien av Murray et al. (2019) att mycket energi gick 

till att oroa sig men allt eftersom blev det lättare att hantera sin tid mer effektivt och de kunde se 

utanför uppgifterna och se patienten i ett större perspektiv. De poängterade betydelsen av att få 

utföra alla arbetsuppgifter på avdelningen under sin introduktionsperiod för att bli trygg i sin roll 

(Pennbrant et al., 2013) och att studiedagar och teambildning underlättade för dem och gav en 

känsla att inte vara ensam om sin upplevelse (Cubit & Ryan, 2011). Att få ansvar att vara 

medicinskt ansvarig beskrevs av nyutexaminerade sjuksköterskor inge känslor av frihet och 

stolthet. Vid administrering och hantering av läkemedel kände de att de klarade av att ta ansvar 
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och vara självständiga (Hörberg et al., 2017). När de blivit mer erfarna beskrev de sig ha lättare 

att flytta fokus från sig själv till patienten. De kunde då känna arbetsglädje (Andersson & 

Edberg, 2010). 

 

Diskussion  

Syftet med denna studie var att beskriva nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av sitt 

första arbetsår. Analysen resulterade i fem kategorier som alla visar på vad som är viktigt under 

den nyutexaminerade sjuksköterskans första arbetsår. Kategorierna är; Att sträva efter att bli en i 

teamet. Att vara i behov av stöd och trygghet, Att anpassa sig till en ny arbetsmiljö, Att känna 

ansvar och arbeta patientsäkert och Att utvecklas i sin profession.  

I denna litteraturstudies resultat framkom att nyutexaminerade sjuksköterskor såg det som viktigt 

att få bli en i teamet. Detta för att kunna skapa sociala band och underlätta den första tiden i yrket 

som beskrevs som mest utmanande. Griffin et al. (2019) beskriver fördelar med ett 

välfungerande team samt vad som krävs för att bygga ett effektivt team. Ett välfungerande team 

har ett specifikt fokus med en gemensam grund och delad vårdmodell. Vidare tydliggör en 

gemensam filosofi syftet och målet med ett team samt blir en viktig del i team processen. Ett 

exempel på det är när teamet ger patienten konsekvent och samstämd information om en 

behandling. Vidare beskriver Griffin et al. (2019) att trots att team medlemmarna har samma mål 

och värdegrund så kan de ändå ha olika personliga åsikter vilket är viktigt att ha kännedom om 

för att känna sig bekväm i gruppen. Kommunikation och att kunna föra en bra dialog mellan 

kollegor bidrar till att känna igen olika färdigheter och roller och en trygghet till att våga 

ifrågasätta beslut. I vår studies resultat framkom att de nyutexaminerade sjuksköterskorna 

upplevde kommunikationen som svår och kände också rädsla för att bli ifrågasatt i sin 

kompetens. Detta i kombination med deras egen känsla av osäkerhet i rollen som sjuksköterska 

medförde att de inte vågade stå upp mot sina mer erfarna kollegor. Griffin et al. (2019) beskriver 

att det finns en risk med att inte låta ny personal bli en del av den gemensamma vårdfilosofin på 

en avdelning vilket kan leda till reducerad kvalitet av vårdteamets arbetsförmåga. Benner (1993) 

som beskriver utvecklingen till sjuksköterska som en process i fem steg; från novis till expert 

menar att utvecklingen sker genom en blandning av praktisk erfarenhet och teoretisk kunskap. 
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Enligt Benner saknar sjuksköterskor som är i första stadiet novis bakgrundsförståelse för nya 

situationer samt erfarenhet och behöver därför tydliga riktlinjer. Relaterat till vår studies resultat 

där det framkom att de nyutexaminerade sjuksköterskornas självförtroende förstärktes av teamets 

stöd och tillit till dem menar vi att det därför är viktigt att nyutexaminerade sjuksköterskor får en 

ordentlig introduktion för att få förutsättningar att snabbt bli en av teamet och därmed kunna 

utvecklas i sin profession.  

I den här studiens resultat framkom att nyutexaminerade sjuksköterskor har ett behov av stöd och 

trygghet från kollegor och annan personal. De hade ett behov av att kunna ställa frågor speciellt i 

stressade situationer. Enligt Benner (1993) hinner de sjuksköterskor som gått från novis till 

avancerad nybörjare nätt och jämt med sina uppgifter och har fortfarande svårt att se helheten 

Enligt Griffin et al. (2019) är det välfungerande teamet viktigt för att personal ska kunna dela 

upplevelser med varandra, vilket även ökar känslan av trygghet på arbetsplatsen. I vår studie 

framkommer att bristande kunskap om rutiner på avdelningen ytterligare ökade stressen hos 

nyutexaminerade sjuksköterskor som i även i dessa situationer önskade kunna fråga sina kollegor 

som dock inte alltid var så tillmötesgående. Coetzee et al. (2013) visar i sin studie att 

arbetsbelastningen påverkar patientsäkerheten och arbetsresultatet då förhållandet mellan patient 

och sjuksköterska inte är tillfredsställande. Ett välfungerande team i sin tur gynnar enligt Griffin 

et al. (2019) patientens möjlighet till delaktighet i beslut kring sin vård. I vår studie framkom att 

sjuksköterskorna sökte stöd hos andra som var i samma situation, det vill säga andra som också 

var nyutexaminerade. Vi menar att det för en patientsäker och god vård och omvårdnad bör 

finnas utrymme för introduktion med stabil handledning av erfarna sjuksköterskor för de 

nyutexaminerade sjuksköterskorna.  

Det framgår i litteraturstudiens resultat att nyutexaminerade sjuksköterskor påverkades av 

arbetsmiljön och att en tillåtande vårdmiljö är viktig, där det är högt i tak till att ställa frågor samt 

att de blir väl bemötta av erfaren personal. Kalisch et al. (2007) beskriver i sin studie att det 

krävs olika steg för att nå fram till god teamsamverkan. Visioner, värderingar och mål måste 

klargöras på arbetsplatsen samt träningstillfällen där träning i kommunikation anordnas i 

arbetsgruppen. En sådan intervention kan leda till mindre personalomsättning, lägre 

sjukfrånvaro, lägre fallrisk bland patienter samt högre patienttillfredsställelse. Griffin et al. 

(2019) beskriver i sin studie att effektivt lagarbete leder till hög trovärdighet inom ett team. Vi 
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menar att en diskussion bör föras på arbetsplatsen om att möjliggöra så att tid ska finnas till 

teamsamverkan för att gynna en positiv utveckling inom arbetsgruppen. Saknas detta och ersätts 

med enstaka lärotillfällen kan betydelsen gå förlorad samt kunna leda till att personal, såsom 

nyutexaminerade inte orkar stanna på arbetsplatsen. Kalisch et al. (2007) menar dock att 

teamsamverkan inte är något som sker på en gång utan är en fortgående läroprocess så att alla i 

arbetsgruppen får tillfälle att bli delaktiga. Detta medför en högre kvalitet på vården samt en 

ökad patientsäkerhet. I vår studie framkommer att nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde det 

som positivt att få tid för reflektion samt att möten med patienter stärkte dem i deras roll som 

sjuksköterskor. Enligt studien av Wheelan et al. (2003) hade enheter med team som fungerade på 

en högre nivå där teammedlemmar var mindre beroende, mer förtroendeingivande, mer effektiva 

samt bättre på att organisera sig en lägre patient dödlighet än andra enheter. Vi menar att detta 

visar på värdet av att stärka de nyutexaminerade sjuksköterskornas roll i teamet, vilket är en vinst 

för inte enbart teamet utan också för patienterna.  

 

Resultatet i denna studie visade att de nyutexaminerade sjuksköterskorna upplevde att det var 

viktigt att vara medveten om sin egen förmåga för att kunna arbeta patientsäkert och motverka 

vårdskador vilket de kände oro över. I dessa situationer beskrevs möjligheten att kunna observera 

en erfaren kollega eller handledare vid genomförandet medföra att de kände sig tryggare och 

säkrare när momenten skulle genomföras av dem själv. Resultatet i Chen och Lou (2014) visar 

att få ha en handledare och ingå i ett handledarprogram leder till ökad arbetstillfredsställelse, 

förbättrad kompetens samt att fler sjuksköterskor stannar på sina arbetsplatser. Benner (1993) 

beskriver att det tredje steget i utvecklingen från novis till expert, det vill säga det hon kallar för 

den kompetenta sjuksköterskan kan denne nu se sina handlingar mer långsiktigt och har lärt sig 

att prioritera arbetsuppgifter, dock saknas den erfarne sjuksköterskans snabbhet. Det är därför 

viktigt att lära av och se handledaren utföra sitt arbete. En handledare kan också bidra med 

professionell utbildning, rådgivande stöd, ge uppmuntran samt någon som går bredvid och delar 

den nyutexaminerade sjuksköterskans erfarenheter. I vår studies resultat framkommer värdet av 

ett introduktionsprogram med god handledning för övergången till en mer erfaren sjuksköterska 

med fördjupade kunskaper inom till exempel omhändertagande av patienter i akuta situationer. I 

Eriksson och Fagerberg (2008) studie framkommer att handledaren ibland kan känna sig 
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oförberedd i sin roll som handledare men att handledningen i sig bidrar till att utveckla den egna 

förmågan och skickligheten i yrket. Viktiga egenskaper för att handleda förutom den kliniska 

kompetensen är flexibilitet, känslighet och intuition för att veta vilken roll som passar till olika 

situationer under handledningsprocessen, samt kunna inge hopp och mod. Intressant att se är att i 

både studier av Chen och Lou (2014) och Eriksson och Fagerberg (2008) framkommer det att 

handledaren själv är i stort behov av kollegor som stöd under processen för att kunna ge en 

handledning av god kvalitet. För en fullgod handledning till nyutexaminerade sjuksköterskor 

menar vi att stöd är viktigt att få särskilt för en handledare med lite arbetslivserfarenhet. Enligt 

Chen och Lou (2014) upplever handledare den ökade arbetsbelastningen, rollkonflikter samt den 

stress det innebär om de inte får stöd i processen som handledare som utmanande.  

I vår studie framkom att de nyutexaminerade sjuksköterskorna upplevde osäkerhet speciellt i 

moment där läkemedel hanterades, varför handledarens stöd var extra värdefull för att kunna 

förhålla sig professionell och kontinuerligt sträva efter att arbeta med patientsäkerhet i fokus. Di 

Simone et al. (2018) visar i sin studie att just läkemedelshantering är ett kritiskt moment som 

kräver att personal hinner observera fel innan patienter får läkemedel. Förklaringen till 

läkemedelsfel är att det vid kritiska vårdmoment på till exempel akutvårdsavdelningar, finns 

patienter som har fler läkemedel, fler kroniska sjukdomar och personal därför tvingas ha kontroll 

över ett flertal olika läkemedel samtidigt. Karanjekar och Shrotriya (2015) menar dock att 

läkemedelsfel kan bero på ett flertal olika faktorer än enbart brist på erfarenhet, det kan vara val 

av läkemedel, fel läkemedelsform, fel dos, fel på preparatet men även brist på utbildning 

gällande effekter av olika läkemedel varför det är viktigt att medarbetare dubbel kontrollerar 

varandra vid läkemedelsadministrering. Wang, Chou och Lai (2019) beskriver att rätt 

förutsättningar och positiva förhållanden på arbetsplatsen leder till att personal lättare kan 

uppmärksamma faktorer som kan påverka patientsäkerheten. Vi menar att en diskussion bör 

finnas för att se att allt ansvar inte läggs på den enskilda sjuksköterskan och hens personliga 

kunskapsnivå. Karanjekar och Shrotriya (2015) menar att det vid rapportering av fel som uppstått 

är viktig att inte skuldbelägga någon utan ha fokus på att detta görs för att förebygga så att inte 

fel ska kunna uppstå.  
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De nyutexaminerade sjuksköterskorna i vår studie upplevde att positiva möten med patienter var 

viktigt och det framkom att för hög arbetsbelastning ledde till att den vård och omvårdnad de 

gav, inte längre blev personcentrerad utan mer uppgiftsorienterad samt att patienten inte längre 

var i fokus. Benner (1993) beskriver att fjärde stadiet från novis till expert; skicklig 

sjuksköterska, innebär att hen nu behärskar att se en helhet samt ser betydelsen av åtgärder och 

avvikelser i mönster. Att ta beslut är inte längre ansträngande som det var till en början. Utifrån 

vårt resultat kan vi se att för att nå dit är arbetsmiljön viktig för att trivas på en arbetsplats och för 

att våga föra sin talan samt ta egna beslut. Copanitsanou et al. (2017) visar att möjligheter till 

utveckling och utbildning med kommunikation som verktyg till att lära sig att förbättra relationer 

och lösa konflikter bidrar till en god arbetsmiljö. Sett till patienttillfredsställelse så är det flera 

faktorer som spelar in och patienter påverkas både direkt och indirekt av arbetsmiljön på en 

avdelning. Med direkt menas att patienten påverkas av den allmänna vårdmiljön på avdelningen 

och med indirekt menas att sjuksköterskans personliga engagemang samt emotionella förmåga 

påverkar patienten. Att få kontinuerlig vård är viktigt och patienter som vårdas av samma 

sjuksköterska upplever vården som mer positiv då det finns mer tid och mer möjligheter att få en 

bra och tydlig information. Sjuksköterskan i sin tur önskar att få ha kontroll över sitt arbete med 

inte för hög arbetsbelastning och en möjlighet att påverka sitt arbete. Detta menar vi visar på 

värdet av kontinuitet i vården, vilket också enligt vårt resultat främjar den nyutexaminerade 

sjuksköterskans utveckling till en expert inom sitt område omvårdnad.  

I vårt resultat framkom att utvecklas i sin profession som nyutexaminerad sjuksköterska kan 

upplevas stressande då teori ska omvandlas till praktik. Nyutexaminerade sjuksköterskor beskrev 

sig inte ha tillräcklig beredskap för att till exempel hantera oväntade situationer eller patienter 

som var utåtagerande. Arnetz, Zhdanova och Arnetz (2016) beskriver att patienter idag är mer 

välinformerade, krävande och involverade i deras egen vård. Detta sätter högre krav på hälso- 

och sjukvårdspersonal att förbättras och kommunikationen kan vara ett verktyg till att underlätta 

för att ge personcentrerad vård. Benner (1993) beskriver att när sjuksköterskan når sista steget i 

utvecklingsprocessen, det vill säga blir en expert, har denne en djupare kunskap om speciella 

åtgärder samt kan nu lättare fatta snabba och centrala beslut och med det krävs en god 

kommunikation. I vår studies resultat framkommer att de nyutexaminerade när de utvecklats i sin 

profession kunde se patienten från ett helhetsperspektiv och också fokusera mer på patienten och 
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dennes behov än sig själv. Arnetz, Zhdanova och Arnetz (2016) beskriver vikten av att involvera 

patienterna i deras vård för att gemensamt skapa en förståelse för vad patienten upplever som 

negativt i vården och därmed arbeta för att förbättra de positiva effekterna. För detta är 

kommunikationen viktig och vi menar att genom en gott bemötande kan en tillitsfull relation 

skapas med patienten. En nyutexaminerad sjuksköterska behöver dock stöd för att kunna 

utveckla sin förmåga att lyfta blicken från sina uppgifter till att identifiera patienters behov.  

Metoddiskussion 

För att besvara syftet med denna studie har en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats 

använts i enlighet med Graneheim och Lundman (2004). Studiens kvalitet har bedömts med hjälp 

av de olika begreppen inom trovärdighet som enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 298-302) är 

tillämpbara för kvalitativa studier. Dessa begrepp är: tillförlitlighet, pålitlighet, överförbarhet och 

bekräftelsebarhet.  

Tillförlitlighet innebär att det är viktigt att resultatet stämmer överens med ursprungskällan utan 

att resultatet har vinklats eller tolkats (Wallengren & Henricson, 2012, s. 487). 

Meningsenheterna som extraherades från resultatdelen i valda artiklar lästes ett flertal gånger 

igenom både gemensamt och separat för att inte tolka innebörden i texterna. Därefter översattes, 

kondenserades samt kategoriserades dessa. Citat har valts från artiklarna för att ge en direkt 

inblick av det ursprungliga materialet, vilket enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 325) stärker 

tillförlitligheten i studien. Resultatet i studien ska vara konsekvent och korrekt. Metoden ska vara 

beskriven så bra att studien skulle kunna göras om av annan forskare (Holloway & Wheeler, 

2010, s. 281). I metod och analysdel beskrivs tillvägagångssättet i denna studie tydligt med hjälp 

av en känd analysmetod. 

För pålitlighet i studien krävdes en bra analysprocess där kodningar i de olika artiklarna var 

tydliga och lätta att hitta tillbaka till vid förändring i processen (jmf Bengtsson, 2016). Under 

studiens gång har meningsenheter i artiklarna markerats för att kunna särhålla enheterna och 

lättare återgå till originalkällan. Det var viktigt att inte vara selektiva och vinkla resultatet, 

manifest ansats hölls under hela studien. Under dialog med handledare och studiekamrater har 

arbetet granskats ett flertal gånger vilket vi även bedömer stärker pålitligheten i denna studie. 
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Överförbarhet innebär att resultat kan överföras i liknande kontext och att resultatet kan vara 

relevant i annat sammanhang (Holloway & Wheeler, 2010, s. 281). Då kvalitativa studier 

innehåller ett mindre urval som är begränsat till egna upplevelser kan det leda till svårighet att se 

det i en kontext. Något som kan ses som en begränsning i vår studie är att vi sammanställt 

artiklar med nyutexaminerade sjuksköterskor som genomgått introduktionsprogram med dem 

som inte gjort det utan endast haft en introduktionsperiod. Dock har vi valt att inte ta med artiklar 

som utvärderar ett specifikt introduktionsprogram. En styrka i vår studie är att vi fokuserat på 

vårt syfte vilket är de nyutexaminerade sjuksköterskornas upplevelse oavsett deltagande i 

introduktionsprogram, det är viktigt då det är sjuksköterskans allmänna upplevelse under den 

första tiden på en arbetsplats som ska framgå i resultatet. Vidare har studier från länder med 

liknande arbetsmiljö använts, vilket ytterligare bedöms stärka överförbarheten. Författarna menar 

dock att läsarna ges möjlighet att bedöma till vilka kontext resultatet går att överföra. 

Bekräftelsebarhet uppnås då data som ingår i resultatdelen kan spåras tillbaka till 

ursprungskällan (Holloway & Wheeler, 2010, s. 303). Då vi anser att vårt resultat stämmer 

överens med vårt syfte samt att resultatet går att härleda till ursprungskällan då tydliga referenser 

finns ger det vår studie bekräftelsebarhet, samt att analysstegen är tydligt beskrivna. 

Slutsatser 

Syftet med vår studie var att beskriva hur nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde sitt första 

arbetsår. Det har visat sig utvecklande med både erfaren och ny personal på en arbetsplats, för att 

hjälpa, stötta och komplettera varandra. Tid för reflektion, utvärdering samt uppföljning är 

viktigt för att bygga ny kunskap och ger vägledning till den nyutexaminerade sjuksköterskan för 

att ge en god och evidensbaserad vård. Teamet spelar en betydande roll och det har framgått i 

vårt resultat vilken kunskap som krävs för att skapa effektiva team och den är viktig att delge. 

Vår studie kan bidra med ny kunskap för en handledare för att veta hur hen kan lägga upp sin 

handledning med tanke på att hög arbetsbelastning kan påverka den nyutexaminerade 

sjuksköterskan negativt samt att orealistiskt höga förväntningar leder till ökad stress. Vi anser 

även att vidare forskning gällande hur de olika universitetsutbildningarna för sjuksköterskor är 

upplagda vore intressant, då det som i vårt resultat visade sig att nyutexaminerade sjuksköterskor 

upplevde sig ha brist på kunskap inom området läkemedelshantering, samt var något de upplevde 
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sig sakna i sin utbildning. Även förslag på forskning gällande upplägget på de olika 

introduktionsprogrammen, skulle kunna visa hur övergångsprocessen påverkar de 

nyutexaminerade sjuksköterskorna. 
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