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Abstrakt 
 
Bakgrund: Många nyutexaminerade sjuksköterskor väljer att arbeta inom akutsjukvården 
direkt efter examen. Akutsjukvården ställer höga krav på personalens kompetens, vilket kan 
bli en utmaning för nyutexaminerade sjuksköterskor då arbetet exempelvis innefattar hög 
arbetsbelastning. Bristande erfarenhet kombinerat med akutsjukvårdens snabba tempo kan 
innebära en risk för patientsäkerheten. 
Syfte: Att beskriva nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av att arbeta inom 
akutsjukvård.  
Metod: Kvalitativ litteraturstudie med deskriptiv design, grundad på nio vetenskapliga 
studier. Systematiska sökningar har utförts i databaserna Cinahl och Medline. Studiernas 
resultat har analyserats och slutligen sammanställts genom en integrerad analys. 
Resultat: Nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde akutsjukvården som utmanande vilket 
ledde till en känsla av otillräcklighet. Ett bra stöd från kollegor och handledare visade sig 
stärka den kollegiala samhörigheten och främjade deras självförtroende. Trots en bra 
kunskapsgrund från sjuksköterskeutbildningen upplevdes yrket svårare än förväntat, något 
som med tid och tilltagande erfarenhet förbättrades.  
Slutsatser: En arbetskultur som uppmuntrar lärande anses nödvändigt för att skapa trygghet 
hos nyutexaminerade sjuksköterskor. Det bör leda till att de får bättre förutsättningar att 
komma in i yrkesrollen samtidigt som patientsäkerhet främjas. I framtida forskning 
rekommenderas att närmare studera hur arbetskulturen påverkar patientsäkerheten. 
 
Nyckelord: Akutsjukvård, Nyutexaminerad sjuksköterska, Patientsäkerhet, Stöd, Upplevelse. 
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1. INLEDNING 

Akutsjukvård är ett spännande och varierande arbete där sjuksköterskor får möta en bred 
patientgrupp. Att arbeta med akutsjukvård ställer höga krav på sjuksköterskans kompetens. 
Svårt sjuka patienter med hela dess komplexitet ska handläggas säkert och evidensbaserat. 
Sjuksköterskor ska ha kompetens att kunna prioritera mellan patienter, en patient med 
bröstsmärta bör exempelvis prioriteras före en patient med förkylningssymtom. De behöver 
även kunna begränsa sig i de situationer som kräver det, på så sätt minimeras risker såsom 
överbehandling och längre väntetider (Krey, 2011, 22 juni). Trots de höga kraven som 
akutsjukvård medför, med allvarligt sjuka patienter, är det många nyutexaminerade 
sjuksköterskor som väljer att påbörja sin karriär just där. 
 
Då båda uppsatsförfattarna har erfarenhet av att arbeta inom akutsjukvård och snart är 
nyutexaminerade sjuksköterskor fanns ett intresse av att studera nyutexaminerade 
sjuksköterskors upplevelser av att arbeta inom akutsjukvård direkt efter sjuksköterskeexamen. 
I litteraturstudien definieras sjuksköterskor vara nyutexaminerade upp till 18 månader efter 
sin första anställning.  
 

2. BAKGRUND  

2.1 Akutsjukvård 

Inom akutsjukvård är det vanligt med hög omsättning av sjuksköterskor vilket riskerar både 
patientsäkerhet och missnöje på arbetsplatsen eftersom arbetsbelastningen blir högre för den 
kvarvarande personalen. Den höga omsättningen kan bero på faktorer såsom bristande 
bekräftelse, samarbete och kommunikation inom arbetsgruppen. Det har visat sig att 
sjuksköterskor med mindre erfarenhet tenderar att känna lägre tillfredsställelse på 
arbetsplatsen (Helbing, Teems & Moultrie, 2017). Trots det söker sig flera nyutexaminerade 
sjuksköterskor till akutsjukvården då de lockas av variationen i arbetet och de stora 
utvecklingsmöjligheterna som akutsjukvården medför (Halcomb, Salamonsson, Raymond & 
Knox, 2011).  
 
Akutsjukvård bedrivs såväl inom slutenvård som utanför sjukhuset, det kan handla om akut 
omhändertagande på en akutmottagning, vårdavdelningar och mottagningar eller inom 
ambulans och primärvård. Att arbeta inom akutsjukvård ställer höga krav på sjuksköterskors 
kompetens då det är de som först kommer i kontakt med patienten. Sjuksköterskor får möta 
ett stort antal patienter under kort tid och ska då kunna prioritera vilka patienter som är i störst 
behov av vård och läkarbedömning. Mötet kan innebära alltifrån traumapatienter, svårt sjuka 
barn samt patienter med bröstsmärtor till patienter med lindrigare tillstånd. Prioriteras inte 
patienterna rätt kan konsekvenserna bli förödande. Det är därför viktigt att identifiera vilka 
patienter som är i behov av brådskande vård. Sjuksköterskor ska alltså prioritera patienter 
utifrån deras symtom och inte efter längst väntetid (Wikström, 2012).  

2.2 Nyutexaminerad sjuksköterska 

Redan som sjuksköterskestudent skapas en identitet i sjuksköterskeprofessionen genom 
inhämtande av både teoretisk och praktisk kunskap som speglar yrkets verksamhet 
(Finnström, 2014). Inom professionen förväntas sjuksköterskor kunna arbeta 
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professionsetiskt. Professionsetiken har tre kännetecken, inom ett vårdande yrke förväntas 
yrkesutövaren kunna arbeta i möten med patienter, agera i sådana patientmöten och bemöta 
dem på ett sakligt sätt utifrån sin professionella kompetens (Sandman & Kjellström, 2013). 
Den yrkesmässiga självbilden påverkas av hur sjuksköterskestudenten blir bemött under 
utbildningen och utvecklas sedan ständigt genom hela karriären (Finnström, 2014). Ortiz 
(2016) uppger att goda relationer och positiv feedback från handledare, arbetskollegor och 
andra professioner är viktigt för att nyutexaminerade sjuksköterskor ska kunna utveckla en 
god självbild och självförtroende inom yrkesrollen.  
 
Nyutexaminerade sjuksköterskor, i allmänhet, känner sig ofta förberedda efter examen, men 
väl ute i arbetslivet upptäcker många att de saknar erfarenhet av ansvar och beslutstagande. 
Det är inte heller ovanligt att de har svårt att anpassa sig på sin första arbetsplats eftersom de 
behöver lära sig mycket nytt. Sjuksköterskeutbildningen kan alltså inte förbereda studenterna 
fullt ut vad det innebär att arbeta som sjuksköterska eftersom erfarenhet är en stor del av 
helheten (Kelly & Ahern, 2008). Akutsjukvård kräver både teoretisk kunskap, praktisk 
kunskap i olika moment och tyst kunskap. Med tyst kunskap menas beprövad erfarenhet som 
uppnås genom att möta många patienter med olika sjukdomsförlopp under en längre tid. 
Utifrån den mångfacetterade kunskapen kan erfarna sjuksköterskor göra adekvata 
bedömningar vid bemötande av sina patienter. Att bygga upp en kunskapsbank tar tid och 
därför är det viktigt att nyutexaminerade sjuksköterskor börjar med uppgifter som de klarar av 
och erbjuds handledning vid nya situationer (Wikström, 2012). Även Dahlborg-Lyckhage 
(2014) betonar att sjuksköterskeyrket kräver kontinuerlig utveckling för att kunna förbättra 
sin omvårdnadskompetens och utföra patientsäker vård.  

2.3 Patientsäkerhet 

Begreppet patientsäkerhet innebär att patienter ska skyddas under hela vård- och 
behandlingstiden från att drabbas av vårdskador. Vårdpersonal har en viktig roll för att 
patientsäkerhet ska kunna upprätthållas och de behöver ha ett kontinuerligt säkerhetstänk 
kring patienten. Exempel på vårdskada kan vara feladministrering av läkemedel, bristande 
omvårdnad eller vårdrelaterade infektioner (Öhrn, 2014). Enligt en studie framkommer det att 
hög arbetsbelastning och tidsbrist ökar sjuksköterskors upplevelse av att patientsäkerheten 
riskeras. För att främja patientsäkerheten behöver personalstyrkan ökas i förhållande till 
arbetsbelastningen och befintlig personal bör behandlas väl så fler väljer att stanna kvar i 
yrket. På så sätt bevaras värdefull kompetens vilket bland annat medför att nyanställda kan 
erbjudas bättre inskolning (Teng, Shyu Lotus, Chiou, Fan & Man Lam, 2010).   
 
Enligt 4 §, kap. 6, i Patientsäkerhetslagen (PSL, SFS 2010:659) har sjukvårdspersonal en 
rapporteringsskyldighet vilket innebär att personalen är skyldig att rapportera risker eller 
misstanke om risker som kan utgöra vårdskada till vårdvigaren. Det framgår även i 1-3 §, kap. 
3 (PSL, SFS 2010:659) att vårdgivaren är ytterst ansvarig för att verksamheten upprätthåller 
de krav som finns för att bedriva hälso- och sjukvård. Vårdgivaren ansvarar för att de åtgärder 
som krävs vidtas för att förebygga vårdskador hos patienter. Vårdgivaren ska exempelvis 
utreda de avvikelserapporter som har riskerat eller lett till en vårdskada. Ödegård (2013) 
uppger att patientsäkerheten kan främjas genom en god säkerhetskultur vilken kan uppnås 
utifrån fyra integrerade komponenter. Arbetsplatsen ska ha en “rapporteringskultur” där 
anställda känner sig trygga att informera och rapportera eventuella misstag som kan riskera 
patientsäkerheten. Att kunna rapportera händelser utan att drabbas av negativa konsekvenser 
ska vara en självklarhet. Kulturen ska vara “schysst”, det innebär att det ska finnas tydliga 
riktlinjer för vad som är acceptabelt och inte. Den tredje komponenten bygger på en “flexibel 
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kultur” där arbetsplatsen ska ha förmåga att anpassa sig efter interna och externa krav. 
“Lärandekultur” är den sista komponenten som innebär att personalen ska få möjlighet att lära 
av sina misstag (Ödegård, 2013). 

2.4 Problemformulering 

Att komma ut i arbetslivet som nyutexaminerad sjuksköterska kan vara en utmaning på flera 
plan då kunskapen från sjuksköterskeutbildningen sätts på prov. Det kan bli särskilt 
utmanande inom akutsjukvården som innefattar ett högt arbetstempo då sjuksköterskor får 
träffa många patienter på kort tid. Inom akutsjukvården måste sjuksköterskan kunna 
identifiera och prioritera allvarliga sjukdomstillstånd, en kunskap som uppnås när teori 
kombineras med erfarenhet. Samtidigt måste patientsäker vård garanteras (J. Stinson, 2017).  
Frågan är om nyutexaminerade sjuksköterskor klarar av de utmaningar som akutsjukvården 
medför och samtidigt kunna bevara patientsäkerheten. Genom en förståelse av deras 
upplevelser bör akutsjukvården kunna ge nyanställda rätt förutsättningar att göra ett bra jobb 
och främja patientsäkerhet. 

3. SYFTE  

Att beskriva nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av att arbeta inom akutsjukvård.  

4. METOD OCH DESIGN 

För att besvara syftet gjordes en litteraturstudie med systematiska sökningar. En deskriptiv 
design och induktiv ansats har tillämpats. Litteraturstudie är en metod som innebär att 
vetenskaplig litteratur inom ett specifikt område sammanställs och granskas för att kunna 
besvara en särskild fråga, nämligen litteraturstudiens syfte (Kristensson, 2014).  

4.1 Sökstrategi 

Sökningen inleddes med att identifiera de meningsbärande orden i syftet, vilka var 
“nyutexaminerad sjuksköterska”, “upplevelse” och “akutsjukvård”. Databaserna Cinahl samt 
Medline tillämpades och sökord konstruerades utifrån Cinahl headings och Medlines MeSH-
termer. Exempel på sökord som användes i Cinahl var “new graduate nurses”, “emergency 
medical services” och “job experience”. I Medline användes sökord som “emergency 
nursing”, “emergency medical services” och “attitude”, se bilaga 1 för beskrivning av 
sökstrategi. För att utöka sökningarna användes lämpliga subheadings i förhållande till syftet. 
Subheadings innebär underkategorier av sökordet och finns som valbart alternativ i 
databaserna. Fritextsökningar användes när det var problematiskt att hitta tillräckligt med 
lämpliga begrepp utifrån syftet. I Medline var det exempelvis svårt att hitta en lämplig term 
för “nyutexaminerad sjuksköterska”, därmed användes “new* graduat* nurs*” som 
fritextsökning med trunkering för ett bredare sökresultat.  
 
Sökorden söktes var och en för sig innan de kombinerades med de booleska operatorerna 
AND och OR för att specificera sökningarna. Sökningen begränsades till engelskt språk och 
publiceringsår 2007-2017. Peer reviewed var en begränsning som användes i Cinahl. 
Sökningen gav 63 träffar i Cinahl och 122 träffar i Medline (se bilaga 1).  
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Då sökningarna inte gav ett tillräckligt resultat av användbara artiklar till litteraturstudien 
tillämpades även en manuell sökning. Det innebär att vetenskaplig litteratur söks i 
referenslistor från utvalda artiklar till litteraturstudien (Karlsson, 2017).  

4.2 Urval 

Under urvalet har de båda uppsatsförfattarna granskat titlar, abstrakt och artiklarnas helhet 
enskilt innan ett gemensamt urval gjordes. Vid det första urvalet lästes samtliga titlar varav 49 
artiklar valdes ut då de ansågs matcha litteraturstudiens syfte. I urval två granskades 
artiklarnas abstrakt för att få en tydligare bild av artiklarnas innehåll, vilket resulterade i att 30 
artiklar valdes. I urval tre lästes samtliga artiklar i sin helhet, sex artiklar som besvarade syftet 
inkluderades till litteraturstudien. Se bilaga 1 där urvalet redovisas. Från den manuella 
sökningen lästes ytterligare tre artiklar igenom och valdes ut för litteraturstudien. Två av 
artiklarna från den manuella sökningen publicerades före 2007 men inkluderades då de ansågs 
relevanta för litteraturstudien. I den manuella sökningen tillämpades alltså begränsningen 
publiceringsår 2001-2017 för att kunna inkluderas i litteraturstudien. 
 
Inklusionskriterierna för artiklarna var nyutexaminerade sjuksköterskor som vid sin första 
anställning arbetar inom akutsjukvård. Ett annat inklusionskriterium var att samtliga artiklar 
skulle innehålla ett etiskt resonemang. Artiklar som exkluderades var sjuksköterskor med 
specialistutbildning inom akutsjukvård samt sjuksköterskor inom akutsjukvården med mer än 
18 månaders arbetslivserfarenhet. Även review-artiklar och litteraturöversikter exkluderades.  

4.3 Granskning 

De återstående studierna efter urval tre och den manuella sökningen (en kvantitativ, sju 
kvalitativa samt en studie som var både kvalitativ och kvantitativ) kvalitetsgranskades utifrån 
Kristenssons (2014) granskningsmallar. Mallarna var uppbyggda med frågor om syfte, metod, 
resultat och diskussion. Granskningen skedde först enskilt och sedan gemensamt med hjälp av 
mallar anpassade efter kvantitativa eller kvalitativa studier. Studien som var både kvantitativ 
och kvalitativ granskades utifrån båda mallarna. De kvalitativa studierna granskades utifrån 
dess tillförlitlighet, överförbarhet, verifierbarhet samt giltighet. Redovisas de fyra 
komponenterna kan en ökad trovärdighet uppnås. Vid en kvantitativ ansats undersöktes 
studiens validitet, reliabilitet samt eventuell bias (Kristensson, 2014). I bilaga 2 redovisas 
studiernas vetenskapliga kvalitet i termer av styrkor och svagheter. Samtliga studier ansågs 
vara av tillfredsställande kvalité. 

4.4 Bearbetning och analys 

Uppsatsförfattarna har gemensamt sammanställt studiernas resultat genom en integrerad 
analys. Resultaten har lästs igenom för att identifiera eventuella likheter och skillnader. 
Därefter har kategorier identifierats utifrån studiernas resultat. Det innebär att resultaten 
sammanfattades utifrån gemensamma beståndsdelar som ansågs besvara litteraturstudiens 
syfte. Slutligen sammanställdes resultaten under de kategorier som identifierats (Kristensson, 
2014).  
 
Tre övergripande kategorier identifierades utifrån studierna, nämligen, “Ett utmanande 
arbete”, “Upplevelsen av stöd och handledning” och “Under ständig utveckling”. Under 
samtliga kategorier har två underkategorier skapats. 
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4.5 Forskningsetiska överväganden  

Forskningsetik innebär att etiska överväganden ska göras kontinuerligt under ett vetenskapligt 
arbete (Kjellström, 2017). Enligt Kristensson (2014) finns det fyra grundläggande etiska 
principer, autonomi-, nytto-, inte skada- och rättviseprincipen, som bör uppmärksammas vid 
granskningen av artiklar för att kontrollera om forskningen är etiskt grundad. Kortfattat 
betyder autonomiprincipen att studierna ska ha varit frivilliga och att studiedeltagarna har rätt 
att avbryta studiedeltagandet när de vill. De ska få information, anpassad efter deras förmåga 
att ta emot den. Nyttoprincipen innebär att en avvägning ska göras för att se om det finns 
några risker med forskningen. Inte skada-principen syftar till att minimera risken för att 
skada, det gäller alltifrån fysiska skador till att information rörande studiedeltagarna ska 
behandlas säkert och konfidentiellt. Rättviseprincipen innebär att alla studiedeltagare ska 
behandlas lika och på ett rättvist sätt. Ett etiskt resonemang kan identifieras i tidigare 
forskning om de etiska principerna har berörts. 
 
Samtliga artiklar i litteraturstudien använder sig av etiskt resonemang i sina studier eller är 
godkända av etisk kommitté. De grundläggande etiska principerna omnämns i majoriteten av 
artiklarna. Resultatet i samtliga artiklar lästes igenom och analyserades enskilt innan en 
gemensam analys utfördes. Innehållet från samtliga artiklar som svarade på litteraturstudiens 
syfte presenterades, oavsett om uppsatsförfattarna var av samma åsikt och uppfattning eller 
inte. 

5. RESULTAT 

I litteraturstudien ingick nio artiklar där majoriteten var av kvalitativ ansats. Studierna 
fokuserade på nyutbildade sjuksköterskor som arbetade med akutsjukvård i Australien, 
Storbritannien, USA eller i Kanada (se bilaga 2). Det sammanställda resultatet från studierna 
var beskrivna utifrån tre kategorier med tillhörande underkategorier (se tabell 1 nedan).  
 
Tabell 1. Presentation av vilka artiklar som berör de olika kategorierna med tillhörande 
underkategorier i resultatavsnittet. 
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5.1 Ett utmanande arbete 

Inom akutsjukvården får sjuksköterskor möta en bred patientgrupp och förväntas kunna 
handla snabbt vid akuta situationer. Nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde situationerna 
påfrestande då de kände sig otillräckliga, men arbetet upplevdes samtidigt spännande då ingen 
dag var den andre lik. Att vara ny på arbetsplatsen var utmanande då sjuksköterskor behövde 
lära sig nya rutiner och sätta sig in i arbetsplatsens informella regler. 

5.1.1 En oförutsägbar arbetsplats  

Skillnaden att gå från den trygga skolmiljön till att arbeta som färdig sjuksköterska inom 
akutsjukvården blev stor (O’Kane, 2011). Nyutexaminerade sjuksköterskor beskrev 
akutsjukvården som en stressig arbetsplats eftersom arbetet innebar möten med en bred 
patientgrupp. Patienternas tillstånd kunde förändras fort, utan förvarning, vilket gjorde att de 
behövde vara beredda på det oförutsägbara. Det oförutsägbara beskrevs även som spännande 
då de aldrig på förhand visste vilka patienter som skulle behandlas eller hur dagen skulle 
utvecklas (Patterson et al., 2009). Den första tiden som nyutexaminerad inom akutsjukvården 
beskrevs utmanande och det förekom tankar på att byta yrke då arbetet upplevdes vara för 
avancerat. Sjuksköterskor förväntas kunna handla snabbt, vid exempelvis ett hjärtstopp, vilket 
var något som beskrevs som svårt i början av anställningen. Vid sådana tillfällen kunde de 
uppleva att de fick “blackout” och hade svårt att klara av situationen. I början upplevdes 
situationerna påfrestande, men efter en tid med positiva erfarenheter och nöjda patienter 
minskade känslan av oro och tvivel på sig själva. De positiva upplevelserna vägde upp dagar 
som de kände sig otillräckliga (Hodges et al., 2008).  

5.1.2 Betydelsen av att förstå arbetskulturen 

Att påbörja sin karriär som sjuksköterska inom akutsjukvården beskrevs som roligt men 
krävande då de ville göra ett bra intryck på sina kollegor (Hodges et al., 2008). Det var 
mycket nytt att anpassa sig till såsom nya kollegor, rutiner och ny miljö (Farnell & Dawson, 
2006). Förutom att lära sig arbetsplatsens formella regler, såsom rutiner och policys, behövde 
de nyanställda lära sig de informella reglerna. Nyutexaminerade sjuksköterskor beskrev dem 
som arbetsplatsens sociala normer och värderingar men det ansågs även viktigt att lära känna 
sina arbetskollegor och förstå på vilket sätt som de umgicks med varandra. De informella 
reglerna blev enklare att förstå och anpassa sig till efter en tid som anställd (Hodges et al., 
2008). Det upplevdes viktigt att förstå arbetskulturen och kunna samverka med sina kollegor 
för att kunna göra ett bra jobb (Etheridge, 2007). I flera fall uppmuntrade kulturen till att 
ställa frågor, något som kunde upplevas svårt då de nyanställda ofta oroade sig för att 
uppfattas som obildade (Hodges et al., 2008).  

5.2 Upplevelsen av stöd och handledning 

Känslor som oro och bristande självförtroende var vanligt hos nyutexaminerade 
sjuksköterskor den första tiden som anställd. Stöd och ett bra bemötande från kollegor och 
handledare visade sig därför vara viktigt. Bemötandet från de erfarna kollegorna upplevdes 
olika, vissa beskrevs som välkomnande medan andra upplevdes ha en negativ attityd mot 
dem. En engagerad handledare som visade intresse för inskolning gjorde att de nyanställda 
blev tryggare i sin yrkesroll. 
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5.2.1 Betydelsen av ett gott bemötande 

Bemötandet från kollegor hade stor betydelse för hur den första tiden som anställd upplevdes 
(Saghafi et al., 2012). Nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde att de var beroende av 
kollegorna då de behövde ställa många arbetsrelaterade frågor och be om hjälp. Samtidigt 
kände de ett behov av att bli accepterade men då de inte klarade av att arbeta självständigt 
upplevdes frustration. För att bli accepterade och upplevas mer kompetenta uppgav 
sjuksköterskor att de, i början av anställningen, främst fokuserade på att lära sig praktiska 
moment (Boychuk Duchscher, 2001).  
 
Upplevelsen av bemötandet från de olika professionerna inom akutsjukvården varierade. 
Nyutexaminerade sjuksköterskor blev glatt överraskade över att det var så enkelt att prata 
med personalen (Saghafi et al., 2012). I de flesta fall upplevdes personalen som välkomnande, 
stöttande och uppmuntrande till inlärning (Glynn & Silva, 2013). Då de saknade erfarenhet av 
att hantera flera arbetsuppgifter parallellt var det svårt att veta hur arbetsuppgifterna skulle 
prioriteras. Därför behövde de förlita sig på sina erfarna kollegor vid behov av stöd och 
rådgivning (Boychuk Duchscher, 2001). Teamkänsla, att “vi gör det här tillsammans” 
underlättade för att våga ta sig an nya arbetsuppgifter då det alltid fanns någon att fråga vid 
behov av hjälp. När det exempelvis var stressigt upplevdes att personal avbröt sitt eget arbete 
för att hjälpa de nyanställda när det behövdes. Ett positivt mottagande från personalen hade 
god inverkan på upplevelsen av att vara ny på arbetsplatsen, bemötandet underlättade 
möjligheten att socialiseras in i den nya miljön (Farnell & Dawson, 2006). Stöd och positiv 
feedback ansågs även viktigt för att utveckla trygghet i yrkesrollen (Saghafi et al., 2012). I 
början av anställningen beskrevs självförtroendet som lågt eller obefintligt (Etheridge, 2007) 
och brist på kontroll medförde att nyutexaminerade sjuksköterskor kände sårbarhet (Farnell & 
Dawson, 2006). Positiv feedback resulterade i ett ökat självförtroende och arbetet upplevdes 
roligare samt mindre kravfyllt. Feedback från kollegorna var viktigt då det vägledde de 
nyanställda i sitt yrke, det hjälpte dem att reflektera över sitt arbete och utveckla sina 
kunskaper (Saghafi et al., 2012).  
 
De negativa upplevelserna grundade sig bland annat i negativa attityder från kollegor. Det 
framgick att det fanns erfarna sjuksköterskor som ansåg att akutsjukvård inte var en bra första 
arbetsplats, då det krävs erfarenhet för att klara av arbetet (Glynn & Silva, 2013). 
Nyutexaminerade sjuksköterskor beskrev att det fanns personal som inte förväntade sig att de 
skulle bli kvar länge på arbetsplatsen, och lade därmed ingen energi på att lära känna dem. 
Det medförde en känsla av utanförskap och ett behov av att hävda sin kompetens för att bli 
accepterad som en del av arbetsteamet. Det upplevdes finnas en stark hierarki på arbetsplatsen 
vilket ansågs underlätta orientering avseende vem de kunde fråga om råd. Det upplevdes 
obekvämt att be om hjälp från någon som var högt upp i hierarkin eftersom de personerna ofta 
verkade ointresserade av att hjälpa dem. Istället vände de sig till personal som de såg upp till 
och som hade några års erfarenhet av akutsjukvård (Saghafi et al., 2012). De nyanställda 
berättade att det fanns kollegor som ofta var på dåligt humör och påpekade om de inte svarade 
tillräckligt fort eller om något praktiskt moment tog tid. För att hantera bemötandet undveks 
därför de kollegor som upplevdes otrevliga (Boychuk Duchscher, 2001). Det upplevdes 
viktigt med ett öppet arbetsklimat som uppmuntrade till att ställa frågor och med erfaren 
personal som var positivt inställda till nya sjuksköterskor (Kelly & Courts, 2007). De som 
erbjöds ett inskolningsprogram tillsammans med andra nyanställda uppgav att de fick ett bra 
stöd av varandra då de befann sig i samma situation (Patterson et al., 2010). Ett bra stöd under 
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inskolningstiden inspirerade nyanställda till att vara en god förebild för de som kom nya efter 
dem (Farnell & Dawson, 2006).  

5.2.2 Vikten av en bra handledare 

 
En faktor som visade ha stor betydelse för upplevelsen av den första tiden inom 
akutsjukvården var handledaren. För att underlätta övergången från student till sjuksköterska 
fick majoriteten av de nyanställda följa en handledare. De uppgav att de till en början gick 
heldagar med handledaren men blev med tiden mer självständiga. De flesta upplevde att de 
hade en stöttande, förstående och engagerad handledare. För dem var upplevelsen positiv 
eftersom de kände sig tryggare i yrkesrollen (Glynn & Silva, 2013).  
 
Det förekom att nyutexaminerade sjuksköterskor som påbörjade sin karriär inom 
akutsjukvården erbjöds inskolning med två handledare. Upplevelsen av att kunna vända sig 
till två handledare vid frågor var positiv (O’Kane, 2011). Det ansågs vara viktigt att kunna 
ställa frågor till sin handledare utan att känna sig dumförklarad (Farnell & Dawson, 2006). 
Handledaren upplevdes vara ett bra bollplank och en trygghet då de alltid kunde diskutera 
olika arbetsmoment. Med en uppmuntrande handledare upplevdes lägre krav på sig själva och 
de lärde sig acceptera att de inte kunde allt från början (Etheridge, 2007).  
 
I de fall där handledaren var ointresserad blev upplevelsen negativ och genererade mer 
osäkerhet då de fick klara sig själva den första tiden som anställd (Glynn & Silva, 2013). Det 
var viktigt med en handledare som brann för sitt yrke och värnade om sina patienter (Kelly & 
Courts, 2007). De som dagligen hade olika handledare blev handledda på olika sätt, då deras 
handledare var av olika åsikter i olika situationer, vilket upplevdes försvåra inskolningen 
(Farnell & Dawson, 2006). 

5.3 Under ständig utveckling 

Nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde att de hade en bra grund från studierna inför det 
praktiska arbetet som sjuksköterska. Upplevelserna av förberedelsen inför sjuksköterskeyrket 
förändrades i arbetslivet eftersom deras syn på sin egen och andra professioners yrkesroller 
inte var som de hade förväntat sig. De tvivlade på sig själva och upplevde stora utmaningar 
men efter en tid utvecklades deras kunskaper och färdigheter. 

5.3.1 Förberedd men ändå inte 

Efter avslutad sjuksköterskeutbildning och inför sin första anställning ansåg nyutexaminerade 
sjuksköterskor sig vara väl förberedda inför sjuksköterskeyrket. De trodde att de hade en bra 
grund, både kunskapsmässigt och praktiskt, men när de väl började arbeta upplevde de sig 
vara bättre förberedda på att skriva uppsatser än att vårda patienter (Kelly & Courts, 2007). 
Övergången från akademiker till färdig sjuksköterska blev utmanande då de upplevde 
svårigheter i att hantera det ansvar som ingick i yrket och uppgav att det var något de inte 
hade tränat på i utbildningen. Nyanställda kände sig även oförberedda på att möta och vårda 
patienter med exempelvis bristande hygien. Det upplevdes obehagligt vilket kunde medföra 
att patienters behov åsidosattes. Med erfarenhet lärde de sig att bortse från det som upplevdes 
obehagligt för att istället kunna tillgodose patienters behov av vård (Boychuk Duchscher, 
2001). Det framkom en önskan från nyutexaminerade sjuksköterskor om att utbildningen 
skulle erbjuda mer klinisk erfarenhet genom praktik på olika kliniker, mer patientkontakt och 
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mer träning på att ta hand om patienter av olika allvarlighetsgrad. Nyutexaminerade 
sjuksköterskor hade då troligtvis upplevt sig vara mer redo inför arbetslivet (Kelly & Courts, 
2007).  
 
Inför sin första anställning trodde sjuksköterskor att läkaren hade allt ansvar för patientvården 
och var därför inte beredda på att själva behöva ta ställning i olika beslut (Etheridge, 2007). 
Övergången från student till sjuksköterska blev därför som en verklighetschock för de som 
inte förväntade sig att yrket skulle innefatta så hårt arbete och stort ansvar som det gjorde. Det 
upplevdes exempelvis svårt att hinna med alla uppgifter inom det tidspressade schemat 
(O’Kane, 2011). Sjuksköterskor upplevde att de hade höga förväntningar på sig själva vilket 
bidrog till att de ofta kände sig pressade (Farnell & Dawson, 2006). Vid utmaningar inom 
arbetet upplevdes en känsla av besvikelse eftersom de inte klarade av att möta kraven så som 
de hade föreställt sig (Boychuk Duchscher, 2001). Nyutexaminerade sjuksköterskor kände ett 
stort ansvar och beskrev att de var måna om att vårda sina patienter på ett korrekt sätt. För att 
försäkra sig om att de hade gjort rätt och tagit rätt beslut dubbelkollade de allt de gjorde 
(Patterson et al., 2010). Rädslan var stor för att missförstå information eller att riskera 
patientsäkerhet. Förmågan att bedöma om patienten behövde hjälp direkt eller om det kunde 
vänta till dagen efter upplevdes svårt (Etheridge, 2007).  

5.3.2 Vändpunkt 

Efter några månader som anställd inom akutsjukvården började sjuksköterskor känna sig 
tryggare i sin yrkesroll, samtidigt uppgav de att det fanns mycket kvar att lära. De upplevde 
en sorts vändpunkt som fick synen på sig själva att stärkas. Exempelvis när de upplevde sig 
bli en del av organisationen och kände gemenskap med sina kollegor. En vändpunkt kunde 
även beskrivas som när de började lära sig hur de ska agera i en akut situation (Hodges et al., 
2008). Efter en tid som anställd upplevdes ett stigande självförtroende i takt med att 
kunskaper och färdigheter förbättrades (Farnell & Dawson, 2006). 
 
Kunskapen från skolan upplevdes vara en bra grund men det beskrevs nödvändigt att 
komplettera kunskapen med de erfarenheter som sjuksköterskor fick i arbetet. Genom den nya 
kunskapen kunde de utveckla sin skicklighet, vilket beskrevs som att vara redo för det okända 
och att kunna agera lugnt i kritiska situationer på ett patientsäkert sätt (Glynn & Silva, 2013). 
Kunskapsnivån som krävdes för att arbeta med akutsjukvård upplevdes överväldigande då de 
oroade sig över hur de skulle kunna lära sig så mycket nytt. När de intervjuades en månad 
senare var de förvånade över hur mycket de hade utvecklats och lärt sig på kort tid. Saker som 
de aldrig trodde att de skulle klara av kunde de utföra utan problem (Farnell & Dawson, 
2006). Kunskapsutvecklingen bidrog exempelvis till att de kunde arbeta mer patientcentrerat 
med ett bredare perspektiv och de lärde sig att identifiera patienters individuella behov 
(Boychuk Duchscher, 2001). Att lära sig tänka kritiskt sågs som en viktig del i omvårdnaden, 
vilket utvecklas med erfarenhet. För nyutexaminerade sjuksköterskor blev det kritiska 
tänkandet en utmaning eftersom det var något de inte kunde läsa sig till. Att tänka kritiskt 
beskrevs som att vara medveten om alla eventuella konsekvenser som en patient kan utsättas 
för och samtidigt veta hur de ska hanteras (Etheridge, 2007).  

5.4 Resultatsammanfattning  

Nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde akutsjukvården som en tuff men spännande 
arbetsplats. Det höga arbetstempot i nya situationer fick dem att känna sig otillräckliga vilket 
påverkade självförtroendet. För att klara av den stressiga arbetsmiljön visade det sig vara 
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viktigt med ett bra stöd från kollegor och handledare vilket resulterade i en ökad trygghet och 
ett större självförtroende. När stöd saknades upplevdes en ökad osäkerhet och ett utanförskap. 
Övergången från student till sjuksköterska upplevdes överväldigande då de stod inför stora 
utmaningar. Det ledde till en känsla av tvivel och besvikelse på sig själva då de kände sig 
otillräckliga. Efter en tid upplevde sjuksköterskor att de utvecklade sina kunskaper och kom 
in i arbetskulturen, vilket resulterade i en ökad trygghet och ett stigande självförtroende. 

6. METODDISKUSSION  

Litteraturstudie är en bra metod för att sammanställa aktuell kunskap inom ett visst område. 
På så sätt är det möjligt att omsätta kunskapen i praktiken (Kristensson, 2014). För att få en 
mer uppdaterad bild av hur nyutexaminerade sjuksköterskor upplever att arbeta inom 
akutsjukvård hade det även varit lämpligt att göra en kvalitativ forskningsintervju 
(Danielsson, 2017). Då hade ett mer dagsaktuellt resultat uppnåtts och litteraturstudien hade 
enbart fokuserat på nyutexaminerade sjuksköterskor i Sverige. Litteraturstudiens deskriptiva 
design är vald utifrån dess syfte. Enligt Kristensson (2014) är det en lämplig design vid 
studier som fokuserar på att undersöka människors upplevelser av ett visst fenomen. 
 
En systematisk sökning genomfördes i två databaser för att hitta vetenskapliga artiklar 
relevanta för att besvara litteraturstudiens syfte. Utöver databaserna Medline och Cinahl 
gjordes en sökning i Psycinfo som också är inriktad på omvårdnad. Denna sökning resulterade 
dock inte i några användbara artiklar. Att söka i flera databaser som är inriktade på 
omvårdnad kan stärka arbetets trovärdighet eftersom det ökar möjligheten att hitta relevanta 
artiklar (Henricson, 2017). Då det var svårt att få fram tillräckligt med artiklar krävdes en 
bred sökning med många sökord som kombinerades med booleska operatorer. Även 
fritextsökningar krävdes för att få ett tillräckligt sökresultat. 
 
För att få en uppdaterad bild av kunskapsläget begränsades den systematiska sökningen med 
publiceringsår från 2007-2017 och engelskt språk för att kunna förstå artiklarna. Då engelska 
inte är uppsatsförfattarnas modersmål fanns risk för feltolkning. För att undvika feltolkning 
och därmed öka trovärdigheten, har översättningsverktyg använts vid behov. Peer review var 
också en begränsning vilket Henricson (2017) uppger kan stärka trovärdigheten då sökningen 
endast visar vetenskapliga artiklar. Litteraturstudien baseras på tidigare forskning från olika 
delar i världen vilket ger möjlighet till ett globalt och mångkulturellt perspektiv. Bredden kan 
ge studier ett mer omfångsrikt material och på så vis stärka dess tillförlitlighet (Kristensson, 
2014).  
 
Litteraturstudiens inklusions- och exklusionskriterier valdes ut för att kunna besvara hur 
nyutexaminerade sjuksköterskor upplever att arbeta inom akutsjukvård. Därför valdes artiklar 
bort som fokuserade på erfarna- och specialiserade sjuksköterskor. Efter det tredje och sista 
urvalet återstod inte tillräckligt med material för att genomföra en litteraturstudie, trots en 
bred sökning (se bilaga 1). Då det visade sig finnas en brist på studier inom området var det 
nödvändigt med en manuell sökning. Två av de tre artiklarna från den manuella sökningen 
matchade inte litteraturstudiens begränsningar då de var publicerade före 2007 men ansågs 
ändå vara relevanta för litteraturstudien. Därför ändrades begränsningen “publiceringsår” till 
2001-2017 vid den manuella sökningen för att kunna finna fler artiklar. Enligt Henricson 
(2017) är viktigt att datainsamlingen och urvalsprocessen beskrivs detaljerat för att öka 
litteraturstudiens reproducerbarhet, det vill säga möjligheten att få samma resultat utifrån 
samma sökning och urvalsprocess. För att kontrollera att sökningen är noggrant beskriven har 
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uppsatsförfattarna upprepat sökningen genom att stegvis följa metodavsnittet och sökmatrisen 
(bilaga 1). 
 
För att kunna bedöma studiernas kvalité granskades de kritiskt, både enskilt och gemensamt, 
vilket ökar litteraturstudiens trovärdighet (Kristensson, 2014). Med hjälp av 
granskningsmallarna kunde studiernas styrkor och svagheter identifieras, vilka redovisas i 
bilaga 2. Under analysarbetet har uppsatsförfattarna varit medvetna om sin förförståelse och 
har aktivt förhållit sig kritiska till denna för att inte spegla litteraturstudiens resultat. 
Henricson (2017) uppger att detta förhållningssätt kan stärka litteraturstudiens trovärdighet. 
För att förhålla sig objektiv vid analysprocessen av studierna har resultatinnehållet först 
analyserats individuellt innan det diskuterades för att undvika feltolkningar, därefter 
sammanställdes resultatet gemensamt till kategorier. Enligt Kjellström (2017) rekommenderas 
det förfarandet för att undvika subjektivitet och manipulation av artiklarnas resultat-innehåll.  
 
Det har förts en dialog med en tredje part som har kontrollerat att resultatbeskrivningen är 
rimlig och svarar på litteraturstudiens syfte. Studiers trovärdighet kan stärkas genom att en 
oberoende part får möjlighet att granska arbetet (Henricson, 2017) då det är enklare att hålla 
sig objektiv (Kristensson, 2014). En nackdel med litteraturstudien kan vara dess överförbarhet 
då sjukvårdssystemen skiljer sig åt i olika länder. Litteraturstudien baseras på forskning från 
olika länder, därmed bör det tas i beaktning att överförbarheten kan ifrågasättas i vissa 
avseenden (Priebe & Landström, 2017).  
 
Ett etiskt tänkande är särskilt viktigt när vetenskapliga arbeten grundar sig på undersökning 
av människor då det skyddar studiedeltagare från att utnyttjas, skadas eller kränkas 
(Kjellström, 2017). Därför är litteraturstudien endast baserad på studier som för ett etiskt 
resonemang eller artiklar som är godkända av en etisk kommitté. I studierna som 
litteraturstudien baseras på framkommer det att studiedeltagarna behandlades respektfullt, 
exempelvis genom att deras namn och personuppgifter skyddades samt avidentifierades. De 
informerades om studien och deras rättigheter vid deltagande samt vid eventuellt avbrytande 
av studiedeltagande.    

7. RESULTATDISKUSSION 

Förutom att lära sig praktiska moment samt arbetsplatsens struktur och rutiner behövde 
nyanställda sjuksköterskor lära sig arbetsplatsens sociala normer och värderingar. I 
litteraturstudien ansåg nyutexaminerade sjuksköterskor att detta var viktigt för att kunna passa 
in och bli accepterad som kollega. Det är vanligt att den första tiden som anställd upplevs 
utmanande och stressfylld (Zhang, Wu, Fang, Zhang & Kam Yuet Wong, 2016). Därför är det 
inte förvånande om de upplever akutsjukvården som en ännu större utmaning, eftersom det är 
en arbetsplats med högt arbetstempo och ett stort patientflöde.  
 
Arbetet inom akutsjukvården beskrivs i litteraturstudien som påfrestande vilket ledde till att 
sjuksköterskor började tvivla på sitt yrkesval. I en studie av Valdez och Calif (2008) stöds 
upplevelsen av tvivel hos nyanställda sjuksköterskor inom akutsjukvården. De upplevde 
osäkerhet i det självständiga arbetet eftersom de inte visste hur nya situationer skulle hanteras. 
I en annan studie framkommer det att nyutexaminerade sjuksköterskor upplever arbetet inom 
akutsjukvården som för avancerat och att ett kollegialt stöd saknades på arbetsplatsen. 
Uppfattningen kunde leda till att de valde att byta karriär (Hu, Zhang, Shen, Wu, Wu & 
Malmedal, 2017). Därför kan det anses nödvändigt att ett bra stöd finns i början av karriären 
för att främja en välmående personal som vill vara kvar i sin yrkesroll. I en studie av Gardiner 
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& Sheen (2017) uppger sjuksköterskor att stöd och uppmuntran var en förutsättning för att de 
skulle kunna utvecklas i yrkesrollen och öka sitt självförtroende. 
 
Arbetsrelaterade misstag riskerar patientsäkerheten och kan därmed leda till fler vårddygn och 
vårdrelaterade skador. Förutom att det har en skadlig inverkan på patienten drabbas samhället 
av ekonomiska förluster eftersom det går åt fler resurser och mer material (Hashemi, Khaliq 
& Blakeley, 2010). Det framkom i litteraturstudien att nyutexaminerade sjuksköterskor var 
rädda för att göra fel och riskera patientsäkerheten. Rädslan grundades i bristande erfarenhet 
där sjuksköterskor kände sig osäkra på hur de skulle agera i främmande situationer och hur de 
skulle prioritera patienterna. Enligt lag har sjukvårdspersonal skyldighet att rapportera 
avvikelser när patientsäkerheten riskeras (PSL, SFS 2010:659, kap. 6, 4§). Trots att 
sjukvårdspersonalen har ett stort ansvar för att upprätthålla patientsäker vård är det 
vårdgivaren som har det yttersta ansvaret enligt 1-3 §, kap. 3 i Patientsäkerhetslagen (PSL, 
SFS 2010:659). Därför kan det anses nödvändigt att vårdgivaren ser till att arbetsplatsen lever 
upp till rapporteringskravet och informerar sin personal att detta är en skyldighet som ska 
följas. Ödegård (2013) uppger även att personalen ska kunna erkänna sina misstag utan att 
drabbas av negativa konsekvenser.  
 
I åtta av de nio artiklarna beskrivs stöd, framförallt från handledaren, som en viktig faktor för 
att öka självsäkerhet och trygghet hos nyutexaminerade sjuksköterskor. Trots att arbetsplatsen 
innebar stress och utmaningar, var personalen den faktor som påverkade huruvida 
nyutexaminerade sjuksköterskor trivdes och hur de upplevde att de klarade arbetet. Resultatet 
tar upp både positiva och negativa upplevelser av stöd. Det kan därför vara viktigt att stödet 
från personal och handledare är uppmuntrande för att kunna upprätthålla en patientsäker 
kultur. Känner nyutexaminerade sjuksköterskor sig välkomna och trygga borde det leda till att 
fler känner sig trygga med att ställa frågor och erkänna eventuella misstag. Detta argument 
kan stödjas av Trossman (2017) som uppger att patientsäkerheten främjas genom en 
arbetskultur som uppmuntrar att ställa frågor vid osäkerhet. För att en patientsäker vård ska 
uppnås bör kulturen ha högt i tak, det innebär att personalen ska kunna erkänna och lära av 
sina misstag utan att drabbas negativt. I denna litteraturstudie var majoriteten av 
studiedeltagarna kvinnor, däremot framkommer det inte ifall män och kvinnor upplevde 
stödet från de erfarna kollegorna och handledaren på olika sätt. Litteraturstudien berörde inte 
heller någon skillnad avseende ålder. 
 
I litteraturstudien framkom det att nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde att erfarna 
kollegor kunde ha en negativ attityd mot dem när de inte lyckades uppfylla deras 
förväntningar. Attityden skulle kunna förklaras av att erfarna sjuksköterskor kan tycka att 
nyanställda brister i sin professionsetik. Enligt en norsk studie ansåg nämligen erfaren 
vårdpersonal att nyexaminerade sjuksköterskor inte alltid bemötte patienter professionellt och 
etiskt. Samtidigt tyckte erfaren personal att det inte var deras ansvar att lägga sig i de 
nyanställdas arbete, något som kunde skapa frustration när de observerade en problematisk 
situation utan att ingripa (Storaker, Nåden & Säteren, 2017). Det här kan ses som ett problem 
eftersom nyutexaminerade sjuksköterskor saknar yrkeserfarenhet. Därför bör det inte 
förväntas att de, fullt ut, kan leva upp till professionsetiken i början av anställningen. För att 
främja professionsetik, bättre omvårdnad och trivsel hos nyutexaminerade sjuksköterskor kan 
det därför anses viktigt att erfaren personal vägleder istället för att nedvärdera brister eller 
blunda för misstag. Det kan vara särskilt viktigt då det framkom i litteraturstudien att 
nyutexaminerade sjuksköterskor till en början fokuserade på praktiska moment, såsom 
provtagningar och katetersättning, i syfte att passa in på arbetsplatsen. Det ledde till att den 
patientcentrerade vården åsidosattes. Med erfarenhet kan sjuksköterskor bli tryggare i sin 
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yrkesroll och helhetsperspektivet främjas, det vill säga att den patientcentrerade vården kan 
integreras med de praktiska momenten. 
 
Nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde en brist i sin förmåga att tänka kritiskt och 
svårigheter att hantera det ansvar som akutsjukvården krävde av dem. Litteraturstudien 
belyser att nyutexaminerade sjuksköterskor upplever att de saknar praktisk och teoretisk 
träning inom just akutsjukvård från sjuksköterskeutbildningen. Detta stöds av tidigare 
forskning som visar på liknande upplevelser där studiedeltagare uppger att de har fått lite eller 
ingen erfarenhet av akutsjukvård från sjuksköterskeutbildningen (Halcomb et al., 2011). Det 
kan verka förvånande att sjuksköterskeutbildningar inte verkar inkludera mer akutsjukvård än 
vad som presenteras i litteraturstudien. Oavsett vilken inriktning nyutbildade sjuksköterskor 
väljer efter examen borde de få mer förberedelse inför akuta situationer eftersom de även kan 
förekomma utanför den akuta verksamheten. Det skulle kunna leda till en tryggare upplevelse 
vid akuta situationer. 
 
Vändpunkten, det vill säga då nyutexaminerade sjuksköterskor upplever ett ökat 
självförtroende och trygghet i yrkesrollen kan ses som viktigt att belysa då känslan av tvivel 
tycks avta med tiden. Upplevelsen av att börja sitt yrkesliv som sjuksköterska inom 
akutsjukvården beskrivs som en verklighetschock då arbetet upplevdes svårare än förväntat. 
En annan studie visar på att denna upplevelse även kan förekomma hos nyutexaminerade 
sjuksköterskor som arbetar utanför akutsjukvården (Martin & Wilson, 2011). Oavsett vart 
nyutexaminerade sjuksköterskor väljer att börja arbeta kan det vara tryggt att veta att det är 
naturligt att känna sig osäker och otillräcklig i början, men att det är en känsla som verkar 
avta. 

8. SLUTSATS  

Litteraturstudien har medfört en förståelse för hur nyutexaminerade sjuksköterskor upplever 
arbetet inom akutsjukvården under den första tiden som anställd sjuksköterska. 
Akutsjukvården upplevdes utmanande vilket ofta ledde till en känsla av otillräcklighet, oro 
och tvivel på sin förmåga. Litteraturstudien visar att nyutexaminerade sjuksköterskor har ett 
stort behov av att arbeta i en god arbetskultur med stöttande kollegor och handledare som 
uppmuntrar till lärande. En sådan kultur har visat sig stärka deras självförtroende och förbättra 
förutsättningarna att komma in i arbetslivet. Det kan även leda till att fler väljer att stanna 
kvar i yrkesrollen samtidigt som patientsäkerhet främjas. Trots att nyutexaminerade 
sjuksköterskor upplevde att de hade en bra kunskapsgrund från sjuksköterskeutbildningen 
upplevdes yrket svårare än förväntat, en upplevelse som med tid och tilltagande erfarenhet 
förbättrades. Detta anses viktigt att belysa för att inge ett lugn till framtida sjuksköterskor. 
 
Då litteraturstudiens forskningsområde inte är särskilt beforskat sedan tidigare 
rekommenderas att fler intervjustudier utförs för att öka kunskapen inom området. I framtida 
forskning vore det även intressant att studera närmare hur arbetskulturen inom akutsjukvården 
påverkar patientsäkerheten och vilka faktorer som främjar denna. Genom en sådan kunskap 
skulle åtgärder kunna sättas in där behov finns, i syfte att stärka patientsäkerheten.  
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Bilaga 1 - Sökmatris 
 
 

Sökning i Cinahl – 2017-11-10 Träffar 

S1 (MH "New Graduate Nurses") 4 857 

S2 "new* graduat* nurs*" 5 060 

S3 (MH "New Graduate Role") 450 

S4 "role transition" 280 

S5 "new graduate" 2 229 

S6 (MH "Job Experience") 8 166 

S7 (MH "Work Experiences") 5 103 

S8 (MH "Life Experiences+") 25 719 

S9 "experience" 166 976 

S10 (MH "Life Change Events") 6 057 

S11 (MH "Attitude+") 325 783 

S12 (MH "Employee Attitudes") 3 044 

S13 (MH "Emotions+") 92 115 

S14 (MH "Orientation") 2 438 

S15 (MH "Employee Orientation") 3 633 

S16 (MH "Emergency Medical Services+") 75 753 

S17 (MH "Emergency Medical Technicians") 9 253 

S18 (MH "Emergency Medical Technician Attitudes") 49 

S19 (MH "Emergency Nurse Practitioners") 292 

S20 "emergency department" 32 337 

S21 (MH "Critical Care+") 21 664 

S22 (MH "Critical Care Nursing") 17 898 

S23 (MH "Acute Care") 5 676 

S24 S1 OR S2 OR S3 OR S4 OR S5 5 749 

S25 S6 OR S7 OR S8 OR S9 OR S10 OR S11 OR S12 OR S13 OR S14 OR S15 550 555 

S26 S16 OR S17 OR S18 OR S19 OR S20 OR S21 OR S22 OR S23 137 171 

S27 
S24 AND S25 AND S26 
Search modes: Find all my search terms 134 

S28 
S24 AND S25 AND S26 
Limiters: Peer reviewed 109 

S29 
S24 AND S25 AND S26 
Limiters: Peer reviewed; english language 104 
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S30 
S24 AND S25 AND S26 
Limiters: Peer reviewed; english language; Published date 2007-2017 63 

Urval 1: Efter titelgranskning 41 
Urval 2: Efter abstraktgranskning 25 
Urval 3: Efter granskning av hela artikeln 6* 
  

Sökning i Medline – 2017-11-10 Träffar 

S1 (MH "Education, Graduate") 5 138 

S2 (MH "Education, Nursing, Graduate") 7 284 

S3 (MH "Education, Medical, Graduate") 25 503 

S4 "new graduate nurse" 121 

S5 "new* graduat* nurs*" 592 

S6 (MH "Life Change Events") 21 189 

S7 "experience" 554 060 

S8 (MH "Attitude") 43 413 

S9 (MH "Adaptation, Psychological") 84 738 

S10 (MH "Emotional Adjustment") 291 

S11 (MH "Orientation") 26 314 

S12 (MH "Emotions+") 204 522 

S13 (MH "Expressed Emotion") 1 613 

S14 (MH "Critical Care") 45 671 

S15 (MH "Emergency Medical Services") 37 522 

S16 (MH "Emergency Service, Hospital") 55 362 

S17 (MH "Emergency Medical Technicians") 5 333 

S18 (MH "Emergency Treatment+") 107 142 

S19 (MH "Emergency Nursing") 6 567 

S20 (MH "Emergency Medicine") 11 731 

S21 "emergency department" 69 369 

S22 "emergency room" 14 900 

S23 "new graduate role" 4 

S24 S1 OR S2 OR S3 OR S4 OR S5 OR S23 38 276 

S25 S6 OR S7 OR S8 OR S9 OR S10 OR S11 OR S12 OR S13 870 883 
S26 S14 OR S15 OR S16 OR S17 OR S18 OR S19 OR S20 OR S21 OR S22 284 654 

S27 
S24 AND S25 AND S26 
Search modes: Find all my search terms 213 
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S28 

S24 AND S25 AND S26 
Limiters: Published Date: 2007- 2017 
Search modes: Find all my search terms 128 

S29 

S24 AND S25 AND S26 
Limiters: Published Date: 2007- 2017 & English language 
Search modes: Find all my search terms 122 

Urval 1: Efter titelgranskning 8 
Urval 2: Efter abstraktgranskning 5 
Urval 3: Efter granskning av hela artikeln 2* 
* 2 av artiklarna fanns både i Cinahl och Medline.�
�
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Bilaga 2 – Artikelmatris 
 

Författare, år, titel, 
tidskrift, sidnr, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Boychuk Duchscher J. (2001). 
Out in the Real World: Newly 
Graduated Nurses in Acute-care 
Speak Out. The Journal of 
Nursing Administration, 31(9), 
426-439. Canada  

Att undersöka hur nyutbildade 
sjuksköterskor upplever 
sjuksköterskeyrket i praktiken.  

Metod & design: Kvalitativ studie med deskriptiv design.  
Population: Nyutbildade sjuksköterskor som jobbar inom 
akutvården inkluderades.  
Urvalsförfarande: Bekvämlighetsurval.  
Studiegrupp: (n=5) 5= kvinnor 0= män. 23-25 år.  
Datainsamlingsmetod: Semistrukturerade intervjuer vid 
två tillfällen. 
Analysmetod: Integrerad analys. 

Styrkor: Metod beskrivs tydligt med 
noggrann beskrivning av datainsamling 
samt dataanalys.  
Svagheter: Endast en författare vilket 
gör det svårare att förhålla sig objektiv. 
Det kan leda till sämre trovärdighet . 

Att övergå från student till sjuksköterska var 
överväldigande då ansvarsrollen var något de inte hade 
erfarit tidigare. Detta ledde till en besvikelse på dem själva 
eftersom de upplevde svårigheter med att axla det ansvar 
som krävdes av dem. Med tid och tilltagande erfarenhet 
stärktes självförtroendet. 

Etheridge, S. (2007). Learning 
to think like a nurse. The 
journal of continuing education 
in nursing, 38(1). 24-30. USA 

Att undersöka nyutexaminerades 
upplevelse av att lära sig göra 
kliniska vårdbedömningar. 

Metod & design: Longitudinell, fenomenologisk kvalitativ 
studie med deskriptiv design.  
Population: Nyutexaminerade sjuksköterskor som arbetar i 
akutsjukvården  
Urvalsförfarande: Bekvämlighetsurval  
Studiegrupp: Kvinnor, 22-26 år  
Datainsamlingsmetod: Semistrukturerade intervjuer vid 
tre tillfällen  
Analysmetod: Integrerad analys 

Styrkor: Röd tråd i studien, tydligt 
resultat som är lätt att förstå.  
Svagheter: Antal studiedeltagare 
framgår inte. Odetaljerad dataanalys. 

Att göra kliniska vårdbedömningar upplevdes till en början 
svårt. Sjuksköterskor upplevde ett stort stöd i sina 
handledare och uppskattade ett klimat där det var okej att 
inte ha kunskap om allting och ställa frågor. 
Sjuksköterskor upplevde bristande förmåga i kritiskt 
tänkande då det inte var något de lärde sig under 
utbildningen. 

Farnell, S., & Dawson, D. 
(2006). ‘It’s not like the wards’. 
Experiences of nurses new to 
critical care: A qualitative 
study. International journal of 
nursing studies 43. 319-331. 
doi: 
10.1016/j.ijnurstu.2005.04.007, 
United Kingdom 

1. Undersöka nyanställdas 
upplevelser av att vara nya inom 
akutsjukvården  
2. Identifiera vilka faktorer som 
påverkar deras erfarenheter 
under första halvåret  
3. Utvärdera de metoder som 
används för att underlätta 
sjuksköterskors utveckling, 
såsom utbildning och 
handledning. 

Metod & design: Longitudinell kvalitativ studie med 
deskriptiv design.  
Population: Sjuksköterskor som vid ett tillfälle anställdes 
till en akutvårdsenhet, utan tidigare erfarenhet av 
akutsjukvård.  
Urvalsförfarande: Bekvämlighetsurval 
Studiegrupp: (n=14) 11= kvinnor, 3= män.  
Datainsamlingsmetod: Semistrukturerade intervjuer av 
nyanställda sjuksköterskor. De intervjuades efter 1 månad, 
3 månader och 6 månader som anställda inom 
akutsjukvården.  
Analysmetod: Integrerad analys. 

Styrkor: Välarbetad metod, röd tråd 
med tydlig struktur genom hela studien.  
Svagheter: Flera syften, 
trovärdighetsbegreppen kan förtydligas.  

Att börja arbeta inom akutsjukvården beskrevs som en 
utmaning då sjuksköterskor kände en brist på kontroll och 
självförtroende. Orsakerna var bl.a. att de befann sig på en 
ny plats, med nya kollegor och nya rutiner. Ett positivt 
mottagande från personal hade god inverkan på 
upplevelsen av att vara ny på arbetsplatsen. Det positiva 
bemötandet underlättade för att socialiseras in i den nya 
miljön 

Glynn, P., & Silva, S. (2013). 
Meeting the needs of new 
graduates in the emergency 
department: a qualitative study 
evaluating a new graduate 
internship program. Journal of 
emergency nursing 39(2), 173-
178. 
doi:10.1016/j.jen.2011.10.007, 
USA 

Att undersöka nyutexaminerade 
sjuksköterskors förväntningar 
och erfarenheter vid deltagande 
av ett praktikprogram, designat 
för att stötta dem i deras roll som 
akutsjuksköterska.  

Metod & design: Kvalitativ studie med deskriptiv design  
Population: Nyutbildade sjuksköterskor som ingick i ett 
inskolningsprogram.  
Urvalsförfarande: Bekvämlighetsurval, ett bortfall pga. att 
personen hade sagt upp sig och ej gick att kontakta.  
Studiegrupp: (n=8) 8= kvinnor, 0=män. 24-54 år  
Datainsamlingsmetod: Strukturerat frågeformulär samt 
intervjuer Analysmetod: Innehållsanalys.  

Styrkor: Tydligt syfte, Tydlig och 
lämplig metod som är lätt att följa. 
Svagheter: Studiens beskrivelse av 
trovärdighetsbegreppen kan förtydligas.  

Sjuksköterskor upplevde att de utvecklade mycket ny 
kunskap och kompetens under inskolningsperioden, De 
beskrev även handledarens roll som mycket viktig då de 
var stöttande och hjälpte dem i rollövergången från student 
till sjuksköterska.  

Hodges, H., Keeley, A., & 
Troyan P. (2008). Professional 
Resilience in Baccalaureate-
Prepared Acute Care Nurses: 

Att belysa hur pedagogiska 
strategier kan utvecklas för att 
främja yrkesmässig flexibilitet 
och karriärlängd hos 

Metod & design: Kvalitativ studie, Hybrid-modell 
(teoretisk och empirisk data). 
Population: Nyutexaminerade sjuksköterskor som arbetat 
max 18 månader inkluderades  
Urvalsförfarande: Bekvämlighetsurval  

Styrkor: Tydlig metod och design.  
Svagheter: Resultatet saknar tydliga 
rubriker. 

Tre huvudteman identifierades. 1. Lära sig miljön: Att 
lära sig de formella och informella reglerna samt lära 
känna kollegorna. Det ansågs även viktigt att lära sig 
hantera de praktiska uppgifterna samt arbetstempot. 2. 
Krävande arbetsroll: Lära sig hantera känslor, stressfulla 
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nyutexaminerade sjuksköterskor 
inom akutsjukvård. 

Studiegrupp: (n=11) 10= kvinnor, 1= män. 23-31 år.  
Datainsamlingsmetod: Semistrukturerade intervjuer och 
fokusgruppintervjuer  
Analysmetod: Integrerad analys 

situationer och teamarbete. 3. Att utvecklas: Vändpunkter 
i yrkesrollen och sunt förnuft. 

Kelly, S., & Courts, N. (2007). 
The professional self-concept 
of new graduate nurses. Nurse 
Education in Practice 7, 332-
337. 
doi:10.1016/j.nepr.2006.10.004, 
USA 

1. Beskriva nivån av 
professionell självuppfattning 
hos nyutbildade sjuksköterskor. 
2. Undersöka deras 
professionella självuppfattning i 
förhållande till ålder, civilstånd 
och utbildningsnivå.  
3. Undersöka deras upplevelser 
av hur förberedande 
utbildningen var inför 
arbetslivet. 

Metod & design: Kvantitativ tvärsnittsstudie  
Population: Nyutbildade sjuksköterskor som arbetade med 
akutsjukvård eller på allmän medicinsk kirurgisk enhet. 
Alla deltagare hade avslutat sin utbildning inom de senaste 
6 månaderna.  
Urvalsförfarande: Bekvämlighetsurval  
Studiegrupp: (n=137), medelålder=26 år.  
Datainsamlingsmetod: Självskattningsskala med 
alternativen: 1) Håller inte med 2) tenderar att inte hålla 
med 3) tenderar att hålla med 4) håller med  
Analysmetod: Innehållsanalys 

Styrkor: Tydligt syfte, inklusions- och 
exklusionskriterier, 
datainsamlingsmetod  
Svagheter: Delvis otydligt resultat, 
otydlig information om urval, bias samt 
generaliserbarhet. 

Sjuksköterskorna kände sig väl förberedda 
kunskapsmässigt och praktiskt efter utbildningen. Dock 
saknade de förmåga att tänka kritiskt vilket många tyckte 
utbildningen skulle fokusera mer på.  

O´Kane, C. (2011). Newly 
qualified nurses experiences in 
the intensive care unit. Nursing 
in Critical Care 17(1), 44-51. 
doi: 10.1111/j.1478-
5153.2011.00473.x, United 
Kingdom 

Att undersöka nyutexaminerade 
sjuksköterskors upplevelse av att 
börja sin karriär inom 
intensivvården. Studien 
undersöker även likheter och 
skillnader mellan hur 
nyutexaminerade sjuksköterskor 
och erfarna sjuksköterskor 
upplever arbetet. 

Metod & design: Kvalitativ studie med deskriptiv design.  
Population: Nyutexaminerade sjuksköterskor som hade 
anställts till en intensivvårdsenhet.  
Urvalsförfarande: Bekvämlighetsurval  
Studiegrupp: Nyutbildade sjuksköterskor (n=8) & Erfarna 
sjuksköterskor (n=7)  
Datainsamlingsmetod: Fas 1: Semistrukturerad intervju av 
nyutbildade sjuksköterskor Fas 2: Intervju av erfarna 
sjuksköterskor i fokusgrupp.  
Analysmetod: Integrerad analys.  

Styrkor: Tydligt syfte och studiegrupp, 
datainsamlingsmetod.  
Svagheter: Otydligt urvalsförfarande av 
deltagare. Endast en författare vilket gör 
det svårare att förhålla sig objektiv. Det 
kan leda till sämre trovärdighet . 

Övergången från student till sjuksköterska upplevdes som 
en verklighetschock för de som inte förväntade sig att 
yrket skulle innefatta så hårt arbete och stort ansvar som 
det gjorde. Det upplevdes exempelvis svårt att hinna med 
alla uppgifter inom det tidspressade schemat Vid starten på 
deras karriär erbjöds de att gå en 8 veckor lång inskolning 
där de fick följa en eller två handledare. Något som visade 
sig vara uppskattat då det underlättade för de nyanställda 
att komma in i arbetet fortare.  

Patterson, B., Bayley, W., 
Burnell, K., & Rhoads, J. 
(2009). Orientation to 
emergency nursing: Perceptions 
of new graduate nurses. Journal 
of emergency nursing. 36, 203-
211. doi: 
10.1016/j.jen.2009.07.006, 
United Kingdom 

Att undersöka hur nyutbildade 
sjuksköterskor, inom 
akutvårdsverksamhet, upplever 
sin inskolning och 
akutsjukvården i början och i 
slutet av ett inskolningsprogram 
på sex månader. 

Metod & design: Kvalitativ och kvantitativ studie med 
deskriptiv design  
Population: Nyutbildade sjuksköterskor som gick ett 
inskolningsprogram, alla arbetade heltid  
Urvalsförfarande: Bekvämlighetsurval  
Studiegrupp: (n=18) 15=kvinnor, 3=män. 23-47 år.  
Datainsamlingsmetod: Semistrukturerade intervjuer och 
enkät om programmet efter 3 och 6 månader  
Analysmetod: Integrerad analys 

Kvalitativ granskning: 
Styrkor: Både kvantitativ och kvalitativ 
studie, tydligt resultat och mättnad 
uppnås genom tillräckligt många 
deltagare.  
Svagheter: Metoden kan utvecklas.  
Kvantitativ granskning:  
Styrkor: Tydlig datainsamlingsmetod  
Svagheter: Utfallsmått saknar tydlig 
beskrivning i metoden. Eventuell bias 
beskrivs inte. 

Sjuksköterskor ville arbeta inom akutsjukvården för att det 
är var ett varierande arbete med snabbt tempo. Deltagare 
upplevde första tiden som stressfull men att de snabbt 
utvecklades i deras sjuksköterskeroll och fick mycket ny 
kunskap efter en kort tid i programmet.  

Saghafi, F., Hardy, J., & 
Hillege, S. (2012). New 
graduate nurses’ experience of 
interactions in the critical care 
unit. Contemporary nurse 
42(1), 20-27. doi: 
10.5172/conu.2012.42.1.20,�
Australia 

Att undersöka interaktionen 
mellan nyutexaminerade 
sjuksköterskor och erfarna 
sjuksköterskor, läkare och 
patienter med familjer samt 
vilken effekt det har på de 
nyutexaminerade 
sjuksköterskorna. 

Mertod & design: Kvalitativ studie med deskriptiv design.  
Population: Sjuksköterskor som examinerats under de 
senaste 12 månaderna inkluderades. 
Urvalsförfarande: Bekvämlighetsurval  
Studiegrupp: (n=10). 9=kvinnor 1=man. 20-50 år.  
Datainsamlingsmetod: Inspelade semistrukturerade 
intervjuer  
Analysmetod: Integrerad analys 

Styrkor: Tydligt syfte & urval samt 
lämplig metod. Tydligt resultat med 
citatexempel.  
Svagheter: Eventuellt tydliggöra 
trovärdighetsbegreppen.  

Upplevelsen av bemötande och stöd varierade, det 
upplevdes finnas kollegor som inte var välkomnande och 
att det ibland kunde vara svårt att be om hjälp. Nyanställda 
sjuksköterskor upplevde interaktionen med läkare som 
lättare än vad de hade förväntat sig. Sjuksköterskor 
upplevde att stöttande ord från både personal och patienter 
betydde mycket för att öka deras självförtroende. 
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