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Sammanfattning 
Bakgrund: Sjuksköterskeutbildningen är en treårig högskoleutbildning som leder fram till en 
kandidatexamen i omvårdnad och en yrkesexamen som legitimerad sjuksköterska. Den 
legitimerade sjuksköterskan arbetar utifrån de sex kärnkompetenserna personcentrerad vård, 
samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap, säker vård och informatik. Yrket 
medför ett stort ansvar där det ställs höga krav på teoretiska såväl som praktiska kunskaper. 
Syfte: Att beskriva svenska sjuksköterskors upplevelser av de första åren som 
nyutexaminerad sjuksköterska. 
Metod: För att besvara syftet gjordes en litteraturstudie med systematisk sökning. Tio 
vetenskapliga artiklar söktes fram och granskades enligt granskningsprotokoll och 
analyserades med integrerad analys. 
Resultat: Sjuksköterskors första yrkesverksamma år präglades av upplevelser av 
kompetensutveckling, förmågor att tillämpa evidensbaserad omvårdnad, ledarskap och 
teamarbete samt av att bedriva säker vård.  
Flera faktorer bidrog till försämrat självförtroende hos nyexaminerade sjuksköterskor vilket 
orsakade osäkerhet. Stöd och tillit till kollegor samt tid för reflektion gav sjuksköterskor 
möjlighet att växa i yrkesrollen. 
Slutsats: Nyexaminerade sjuksköterskors anpassning till yrket hämmas av upplevelser av 
bristande kunskap, erfarenhet, handledning, ledarskap och teamarbete.  
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Inledning 
Att nyexaminerade sjuksköterskor är en utsatt grupp i vården jämfört med rutinerade 
sjuksköterskor i Sverige har diskuterats och lyfts fram i medier (Weilenmann, 2013; 
Haverdahl, 2002). Internationella studier har tidigare visat att nyexaminerade sjuksköterskor 
löper stor risk för stress och utmattning. Delvis på grund av otydliga krav utifrån samt hög 
arbetsbelastning (Lim, Bogossian & Ahern, 2010; Sveinsdottir, Biering & Rame, 2006). År 
2013 visade var tredje sjuksköterska tecken på utbrändhet under de första åren i yrket 
(Weilenmann, 2013). Sjuksköterskors känsla av att inte räcka till kan leda till självtvivel som 
sedan kan accelerera till ohälsa och tankar om att lämna yrket. Trots det har få åtgärder gjorts 
inom vården (Chang & Hancock, 2002; Sveinsdottir et al., 2006; Yeh & Yu, 2009). 
  
Sjuksköterskors upplevelser av de första åren i yrket är ett ämne som rör oss som 
sjuksköterskestudenter i allra högsta grad. Därmed önskar vi bidra till ökad förståelse för 
området. Genom att analysera hur det är att vara ny som sjuksköterska idag vill vi belysa 
eventuell problematik och synliggöra strukturer och processer som påverkar den första 
yrkesverksamma tiden. Inte minst för att det inom ett halvår är vår egen verklighet när vi tar 
examen.  

Bakgrund  
Sjuksköterskeprofessionen  
Sjuksköterskeprofessionens historia sträcker sig långt tillbaka och har under 1900-talet haft 
stor yrkesmässig utveckling på grund av flertalet avgörande händelser. Däribland införandet 
av sjuksköterskelegitimationen 1957 (Dahlborg-Lyckhage, 2014; Bentling, 2013; Svensk 
sjuksköterskeförening 2009). Sjuksköterskeyrket som profession innebär stor komplexitet där 
det för legitimation krävs att sjuksköterskan har den kunskap och förståelse, färdigheter och 
förmågor samt förhållningssätt som är nödvändiga för att kunna utöva yrket på ett sätt som 
leder till god och patientsäker omvårdnad (Finnström, 2014; Högskoleförordningen [HF], SFS 
1993:100).  
 
Professionen vilar på de sex kärnkompetenserna personcentrerad vård, samverkan i team, 
evidensbaserad vård, förbättringskunskap, säker vård och informatik (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017). Personcentrerad vård kännetecknas av att patienten står i 
centrum för vården. Sjuksköterskan ska utgå från patientens värderingar och upplevelser och 
anpassa vården utifrån den enskilda patientens fysiska och psykiska behov. Att samverka i 
team är en utmaning och handlar om att på rätt sätt kunna integrera teamets medarbetare för 
att tillsammans främja patienters hälsa. Evidensbaserad vård är vård på vetenskaplig grund 
och beprövad erfarenhet för att uppnå säker vård. Sjuksköterskan ska även bedöma om nyttan 
medför risker för patienten samt om omvårdnadsåtgärder är ekonomiskt, etiskt och socialt 
försvarbara. Förbättringskunskap och kvalitetsutveckling handlar om sjuksköterskans förmåga 
att organisera arbetet under ständig utveckling. På så sätt minskar risken att patienter drabbas 
av vårdrelaterade skador. Informatik utgår från att sjuksköterskan utvecklar ett väl fungerande 
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kommunikationssystem för patienter, anhöriga och medarbetare med syfte att främja säkrast 
möjliga vård. (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017).  
 
Sjuksköterskeutbildningen som i Sverige är treårig omfattar 180 högskolepoäng och leder till 
en kandidatexamen i omvårdnad samt en yrkesexamen som sjuksköterska. Legitimation söks 
hos Socialstyrelsen. För att erhålla sjuksköterskeexamen måste studenten uppvisa kunskaper 
för områdets vetenskapliga grunder, planering av vård- och hälsoarbete, kännedom om aktuell 
forskning och läkemedelshantering. En betydelsefull del av utbildningen utgörs även av den 
verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i olika verksamheter (HF, SFS 1993:100).  
 
Omvårdnad i vetenskap och praktik 
Omvårdnad accepterades offentligt som forskningsområde i Sverige 1973, men tog fart först 
1977 i och med högskolereformen (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Omvårdnad som 
kunskapsområde bygger på forskning, etik, kvalitet och utveckling kring människan och 
hennes hälsa och välbefinnande i samband med födelse, ohälsa, lidande och död. God 
omvårdnad eftersträvar en känsla av självständighet och att vara oberoende och, så långt det 
är möjligt, upplevelse av hälsa hos den vårdade personen (Svensk sjuksköterskeförening, 
2014). Grundläggande i omvårdnadsvetenskapen är att den utgår från personen och präglas av 
ett holistiskt synsätt där människan utgörs av kropp, själ och ande. Omvårdnaden ska således 
inte enbart handla om kroppen och det kroppsliga välbefinnandet utan måste även ta hänsyn 
till själ och ande. Människan bakom patienten bär på känslor och behov och är en viktig del 
av sin egen vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2014; Ekman, Swedberg, Taft, Lindseth, 
Norberg, Brink, Carlsson, Dahlin-Ivanoff, Johansson, Kjellgren, Lidén, Öhlén, Olsson, 
Rosén, Rydmark & Sunnerhagen, 2011). Omvårdnadens kvalitet är beroende av 
sjuksköterskans kompetens och bemötande. Med omvårdnadsvetenskap som bas ska all 
omvårdnad i praktiken vara evidensbaserad. Omvårdnaden utgår från omvårdnadsprocessen 
som är en systematisk problemlösningsmodell med syfte att individualisera omvårdnaden 
utifrån personens unika hälsosituation. Processen inleds med en bedömning av patientens 
nuvarande hälsotillstånd som efterföljs av planering av omvårdnadsåtgärder i syfte att uppnå 
ett förväntat hälsotillstånd (Florin, 2014).  
 
Sjuksköterskan är vårdens omvårdnadsexpert och ansvarar för och leder omvårdnadsarbetet. 
Ansvaret innebär att självständigt arbeta för kliniska beslut som medför möjligheter till att 
patienten förbättrar, bibehåller eller återfår sin hälsa. Det innebär även att ge patienten bästa 
möjliga välbefinnande och livskvalitet fram till döden. Sjuksköterskan har även ett personligt 
ansvar för sin yrkesmässiga utveckling vilket innebär att fortlöpande utvärdera sina egna 
styrkor respektive svagheter samt upprätthålla ett kritiskt förhållningssätt till dem (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskans ansvar presenteras även i en etisk kod 
framtagen av International Council of Nurses’ (ICN) utifrån fyra grundläggande 
ansvarsområden. Koden utgår från sjuksköterskans ansvar gentemot allmänheten, 
yrkesutövningen, professionen och samarbete. De fyra huvudområdena utgör referensramen 
för hur sjuksköterskan ska agera i olika vårdsammanhang ur ett etiskt perspektiv (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2014).  
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Arbetsmiljö  
God arbetsmiljö handlar om fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö. Den fysiska avser 
faktorer som buller, luftkvalitet och ljus. Den organisatoriska arbetsmiljön påverkas av 
chefskap, beslutsfattande, organisation och kommunikation. Slutligen avser den sociala 
arbetsmiljön kollegialt samspel till medarbetare och chefer. De tre områdena samverkar för att 
bidra till god arbetsmiljö (Arbetsmiljöverket [AFS], 2015:4). Enligt arbetsmiljölagen (SFS 
1977:1160) skall arbetsmiljön vara tillfredsställande där ohälsa och olycksfall förebyggs. 
Brister i sjuksköterskors arbetsmiljö som personalbrist och stressiga arbetssituationer riskerar 
orsaka vårdskador vilket i sin tur kan leda till dödsfall hos patienter (Nitzelius & Söderlöf, 
2008; Johansen & Cadmus, 2016). Tjugosju procent (n=54/222) av sjuksköterskorna inom 
akutsjukvård rapporterade i en studie höga nivåer av yrkesrelaterad stress (Johansen & 
Cadmus, 2016).  
 
Hög arbetsbelastning (Lee & Wang 2002; Chang & Hancock, 2002) och otillräckliga resurser 
i samband med begränsad återhämtning har visats vara faktorer som orsakar arbetsrelaterad 
stress bland hälso- och sjukvårdspersonal (McVicar, 2002; Lim, Bogossian & Ahern, 2010; 
Sveinsdottir, Biering & Ramel, 2006; Yeh & Ye, 2009). Även stöd från det övriga teamet i 
form av inadekvat feedback och bristfälliga möjligheter att konsultera och kommunicera med 
övrig vårdpersonal har bevisats påverka stressen. (Chang & Hancock, 2002; Sveinsdottir et 
al., 2006). Sjuksköterskors upplevelser av faktorer som påverkar stress berörs även av 
ogynnsamma relationer på arbetsplatsen och tvetydighet till den egna yrkesrollen vilket är 
återkommande i forskningen (Lim et al., 2010; Chang & Hancock, 2002; Yeh & Ye, 2009)  
 
Stress riskerar påverka såväl den fysiska och psykiska hälsan för sjuksköterskor. Långvarig 
stress kan ge upphov till ångest, sömnstörningar och försämrat självförtroende (Lim et al., 
2010; McVicar, 2002; Chang & Hancock, 2002). Tidiga tecken på stress är grubblerier, 
sömnsvårigheter och att ständigt känna sig spänd och uppvarvad. Efter hand uppstår 
koncentrationssvårigheter (Skärsäter, 2014). Det är därmed av stor vikt att förstå innebörden 
av att ta hand om sig själv för att kunna ge god vård till andra människor (Finnström, 2014).  
 
När blir sjuksköterskan kompetent? 
Kompetens beskrivs som mångtydigt och innebörden varierar beroende på kultur och 
profession. Nationalencyklopedin (2017) definierar kompetens som att besitta god förmåga 
för en viss verksamhet. Att vara kompetent som sjuksköterska innebär att kunna möta de krav 
som yrket ställer, att lösa problem, ha förmåga att tillämpa evidensbaserade kunskaper i 
praktiken (Svensk sjuksköterskeförening, 2014) samt anpassa sig till nya situationer (Nilsson 
Kajermo, Johansson & Wallin, 2014; Björkström, Athlin & Johansson, 2008). 
Erfarenhetskunskap har en betydande roll i sjuksköterskans yrkesutövning. Sjuksköterskan 
behöver såväl som faktakunskaper även utveckla sina erfarenhetskunskaper och sina praktiska 
färdigheter för att uppnå expertnivå. Dreyfus kompetensmodell beskriver sjuksköterskans 
kunskapsutveckling som består av fem olika stadier av kompetens. Novis, avancerad 
nybörjare, kompetent, skicklig och expert. De olika stadierna beskriver hur sjuksköterskan 
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utvecklas från att endast följa regler utan egen initiativförmåga, till att kunna uppfatta 
situationer som helheter och snabbt agera med lämpliga åtgärder (Benner, 1993).  
Att vara novis karakteriseras av svårigheter att hantera nya vårdsituationer på grund av 
saknade erfarenheter. Regler och tydliga riktlinjer krävs för att underlätta sjuksköterskors val 
av handling. Som avancerad nybörjare har sjuksköterskan lärt sig att hantera vårdsituationer 
utifrån erfarenheter och upplevelser. När sjuksköterskan når stadiet att vara kompetent 
kännetecknas det av förmågan att planera långsiktigt vilket kan öka effektiviteten i 
omvårdnaden av patienten. När sjuksköterskan visar förmåga att kunna förebygga händelser 
samt tolka olika vårdsituationer i sin helhet har hon uppnått kompetensstadiet att vara 
skicklig. Expert är sjuksköterska när hon kan agera utifrån sina insikter och erfarenheter och 
inte behöver söka information i författningar och riktlinjer. (Benner. 1993). Utländska studier 
av nyexaminerade sjuksköterskor visade att de upplevde en känsla av otillräcklig förberedelse 
och bristande självkänsla i den nya yrkesrollen (Kelly & Ahern, 2008; Feng & Tsai; 2012). 
Avsaknad av kunskap hos de nyexaminerade sjuksköterskorna medförde tvetydighet i 
sjuksköterskerollen. De nyexaminerade sjuksköterskorna hade fortfarande mycket kvar att 
lära sig på arbetet, men ju mer erfarenheter de erhöll desto säkrare blev de i sitt yrkesutövande 
(Kelly & Ahern, 2008; Björnström et al., 2008). Yrkeskompetensen utvecklas genom 
erfarenheter samtidigt som det krävs att sjuksköterskor kritiskt reflekterar och resonerar över 
sitt handlingssätt. Enligt Dreyfus kompetensmodell är en sjuksköterska kompetent efter två 
till tre år som yrkesverksam, men att det påverkas av den individuella kunskapsutvecklingen. 
En kompetent sjuksköterska kan se och reflektera över sina egna handlingar och behärska 
oförutsedda händelser som uppstår i den kliniska omvårdnaden (Benner, 1993).  

Problemformulering  
Övergången från sjuksköterskestudent till att bli kompetent i rollen som legitimerad 
sjuksköterska kan vara omtumlande. Yrket medför ett stort ansvar där det ställs höga krav på 
teoretiska såväl som praktiska. Dreyfus kompetensmodell visar att sjuksköterskans utveckling 
till att bli kompetent påverkas av den individuella kunskapsutvecklingen. Samtidigt visar 
internationella studier att nyexaminerade sjuksköterskor kände sig otillräckliga för den nya 
yrkesrollen. Studien vill undersöka svenska sjuksköterskors upplevelser av de första 
yrkesverksamma åren som nyutexaminerad sjuksköterska. En sammanställning av kunskap 
inom området kan bidra till ökad förståelse kring hur nyexaminerade sjuksköterskor i Sverige 
upplever sina första år samt hjälpa arbetsgivare att vidta åtgärder för eventuella hinder för att 
göra övergången från student till sjuksköterska enklare. Dessutom kan studien bidra 
nyexaminerade sjuksköterskor reflektion över den egna situationen.  

Syfte 
Att beskriva svenska sjuksköterskors upplevelser av de första åren som nyexaminerad 
sjuksköterska.  
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Metod 
Design 
Deskriptiv litteraturstudie med systematiska sökningar enligt Forsberg och Wengströms 
(2015) metod. Studien hade en deskriptiv design och utgick från peer reviewed publicerade 
vetenskapliga artiklar som söktes systematiskt, granskades kritiskt och sammanställdes.  
 
Sökstrategi 
Datainsamling skedde i november 2017. Databaserna som användes var CINAHL Plus with 
full text samt Medline. Inledningsvis gjordes en litteratursökning på ordet new graduate 
nurses i CINAHL som ämnesord tillsammans med den booleska sökoperatören AND Sweden 
som ämnesord för att få en överblick över tillgängliga artiklar inom ämnet. Även en sökning 
utan avgränsning till Sverige utfördes för att få en generell överblick över det internationella 
forskningsläget. Efter att ha fått en överblick av forskningsläget utformades syftet. Utifrån 
syftet skapades sökord och synonymer att basera sökningen på.  
 
Meningsbärande ord utifrån syftet identifierades. De meningsbärande orden var 
“nyexaminerad”, “sjuksköterska” och “upplevelser”. Populationen som undersöktes var den 
nyexaminerade sjuksköterskan. I CINAHL användes ämnesordlistan Cinhahl headings där 
orden “New graduate nurse” samt “Novice nurse” återfanns, i Medline fritextsöktes orden. I 
både CINAHL och Medline gjordes fritextsökningar även tillsammans med följande 
synonymer: newly graduated nurs*, newly qualified nurs* och recently graduated nurse. 
Trunkering användes för att inkludera böjningar av sökorden (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 
2016).  Experienc*, och attitud* söktes som fritext i både CINAHL och Medline med 
trunkering för att beskriva upplevelserna. Dessutom adderades fritextordet transition för att få 
fram resultat om övergången från student till sjuksköterska. Slutligen användes ämnesordet 
Sweden (Cinahl headings i CINAHL och MeSh-term i Medline).  
 
Ämnesord och fritextsökningar delades in i tre kategorier utifrån de meningsbärande orden för 
att sedan kombineras i sökblock genom booleska sökoperatörer. Inom sökblocken användes 
termen OR och mellan sökblocken termen AND. Begränsningar som tillämpades var att de 
skulle vara publicerade de senaste tio åren (2007–2017) och skrivna på engelska samt vara 
vetenskapliga originalartiklar. För sökmatris se Bilaga 1 - Sökmatris. 
 
Urval 
För att finna artiklar som svarade på litteraturstudiens syfte inkluderades studier som berörde 
nyexaminerade sjuksköterskor under deras första fem år i yrket. Studier som inte var gjorda i 
Sverige exkluderades. Även artiklar där studien fokuserat på sjuksköterskors upplevelser av 
utbildningen exkluderades om de inte även berörde studiedeltagarna efter examen. 
Översiktsartiklar exkluderades.  
 
I det första urvalet lästes 40 titlar varav 23 stycken gick vidare till andra urvalet där 
artiklarnas abstrakt lästes. Abstrakt lästes gemensamt av författarna. Av de 23 abstrakten 
ansågs 18 artiklar svara till syftet. I det tredje urvalet lästes de 18 artiklarna enskilt av 
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författarna för att sedan gemensamt diskutera vilka som fortfarande överensstämde med 
syftet. Elva artiklar återstod och gick vidare till granskning. Se bilaga 1 - sökmatris.  
 

Granskning 
Av de elva artiklar som svarade för studiens syfte genomgick kvalitetsbedömning med hjälp 
av ett granskningsprotokoll (Willman et al., 2016) för kvalitativa och kvantitativa studier. 
Alla artiklar granskades separat av författarna för att därefter diskuteras gemensamt utifrån 
syfte, metod och resultat. En artikel exkluderas på grund av låg tillförlitlighet med ursprung i 
urvalsprocessen. Resten ansågs ha medelhög/ hög kvalitet och inkluderas i studien. Slutligen 
bestod datainsamlingen av sex artiklar med kvalitativ metod och fyra med kvantitativ.  
 
Bearbetning och analys 
Bearbetning av insamlade data skedde genom integrerad analys (Kristensson, 2014). 
Inledningsvis lästes artiklarna upprepade gånger enskilt för att bidra till full förståelse av 
innehållet. Artiklarna lästes i sin helhet, men med fokus på studiernas resultatredovisning. 
Likheter mellan studierna identifierades individuellt av författarna i ett initialt skede. Efter 
omfattande genomläsning fortskred arbetet gemensamt. Diskussioner av studiernas 
resultatredovisningar och de fynd som gjorts av likheter bearbetades till kategorier som 
svarade till studiens syfte. Fyra kategorier identifierades (se tabell 1). Inom respektive 
kategori bearbetades studierna för att integrerat presentera det resultat studien kom fram till 
genom samtal mellan författarna.  
 

Forskningsetiska överväganden 
Lagen om etikprövning fastslår att all forskning som involverar människor bara får utföras om 
den har godkänts vid en etikprövning (SFS 2003:460). Etikprövningen ser till fyra principer 
utifrån autonomi, nytta, säkerhet och rättvisa. Autonomiprincipen innebär att all forskning ska 
ske med respekt för individens självbestämmande och att allt deltagande ska vara frivilligt. 
Nyttoprincipen innebär att den potentiella nyttan ska överväga risken för skada eller obehag. 
Inte skada-principen innebär att risken för skada ska minimeras genom hela studien. 
Rättviseprincipen innebär att alla deltagare ska behandlas rättvist och att deras medverkan ska 
ske på samma villkor (Kristensson, 2014).  
 
För att inkludera en artikel i studien krävdes att den skulle vara etiskt godkänd av en 
kommitté samt att någon form av etiskt resonemang presenterats i artikeln. Det kriteriet 
uppfyllde alla studier. Artiklarna i studien har bearbetats och analyserats. Materialet har 
hanterats objektivt och all data som besvarar syftet har inkluderats i studien. Insamlat material 
har återberättats troget till källan utan förskingring eller omformulering för att passa in. 

Resultatredovisning 
Studierna hade utförts i Sverige. Totalt deltog 3 339 personer i kvalitativa och kvantitativa 
studier. Att samma person deltog i flera studier kan inte uteslutas. Fördelningen mellan män 
och kvinnor i studierna mellan 10–20% män och 80–90% kvinnor. Analys av datainsamlingen 
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resulterade i fyra kategorier: upplevelser av kompetensutveckling, upplevelser av förmågor att 
tillämpa evidensbaserad omvårdnad, upplevelser av ledarskap och teamarbete samt 
upplevelser av att bedriva säker vård. Studiedeltagarnas erfarenhet av yrket efter examen 
varierade från sex månader till fem år efter examen. I majoriteten av studierna hade 
studiedeltagarna upp till ett års erfarenhet. 
 
Tabell 1. Resultatöversikt av litteraturstudien 
Vetenskapliga 
artiklar 

Upplevelser av 
kompetens-
utveckling 

Upplevelser av 
att tillämpa 
evidensbaserad 
omvårdnad 

Upplevelser av 
ledarskap och 
teamarbete 

Upplevelser 
av att bedriva 
säker vård 

Andersson & Edberg 
(2010a) 

x x x x 

Andersson & Edberg 
(2010b) 

x x x x 

Bisholt (2012a) x  x x 
Bisholt (2012b) x  x  
Ekström & Idvall (2013) x x x  

Ewertsson et al. (2015)    x 
Ivarsson & Nilsson 
(2009) 

x  x x 

Pennbrant et al. (2013) x  x x 
Rudman, Gustavsson & 
Hultell (2014) 

x  x x 

Wallin et al.  (2012)  x   

 
Upplevelser av kompetensutveckling   
Den första tiden i yrket handlade om att samla på sig erfarenhet och kunskap. Ökad kunskap 
ledde till att den professionella tilltron växte. Processen att utveckla professionell tilltro var 
starkt beroende av personliga faktorer som självförtroende och upplevelser av den egna 
kompetensen (Pennbrant, Nilsson, Öhlen & Rudman, 2013). Nyexaminerade sjuksköterskor 
beskrev att den första tiden till stor del präglades av stress (Rudman, Gustavsson & Hultell, 
2014; Pennbrant et al., 2013), utmattning (Rudman et al., 2014), hög arbetsbelastning 
(Pennbrant et al., 2013), svårigheter att prioritera arbetsuppgifter (Bisholt, 2012a) ständig 
tidsbrist (Ivarsson & Nilsson, 2009) och osäkerhet (Andersson & Edberg, 2010b). Nämnda 
faktorer hade en negativ inverkan på kompetensutvecklingen (Pennbrant et al., 2013).  
 
Sjuksköterskor beskrev upplevelser av att den tunga arbetsbördan påverkade möjligheterna att 
utvecklas och att det sällan fanns möjlighet att arbeta i egen takt utan att bli avbruten i arbetet. 
Det upplevdes inte enbart som stressande utan även påverkande den professionella 
utvecklingen. Kunskap beskrivs som en viktig roll i kompetensutveckling som främjas genom 
kontinuerlig utbildning och erfarenhet. Sjuksköterskor upplevde svårigheter att överföra 
teoretisk kunskap från utbildningen med den verklighet de mötte i professionen (Pennbrant et 
al., 2013). 
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Självständigt arbete och ansvar för det egna handlandet visade sig ha stor påverkan på 
nyexaminerade sjuksköterskors utveckling. Läkemedelshantering, rondarbete och eget 
beslutsfattande kring omvårdnaden var situationer då sjuksköterskor upplevde stor utveckling. 
Sjuksköterskor i flera studier upplevde ronden som utvecklande (Bisholt, 2012b) och att det 
ofta var ett öppet samtalsklimat där frågor välkomnades (Bisholt, 2012a). I en annan studie 
beskrev sjuksköterskor ronden som skrämmande där rädsla för att inte bli lyssnad på var 
överhängande (Andersson & Edberg, 2010a). 
 
Ansvarstagande och självständigt arbete ledde till utveckling av sjuksköterskors trygghet i sin 
yrkesroll och ledde till kompetensutveckling (Bisholt, 2012b; Andersson & Edberg, 2010b). 
Sjuksköterskor i flera studier upplevde att de utvecklades när de kände att de kunde hantera 
ansvaret och prioritera uppgifter och vilket gav självförtroende i patientmöten (Andersson & 
Edberg, 2010a; Bisholt, 2012b). Den första tiden upplevde sjuksköterskor att mycket tid och 
energi gick åt till att hitta system för att strukturera det egna arbetet, svårigheter att prioritera 
arbetsuppgifter samt att hitta sin identitet i yrkesrollen (Bisholt, 2012a; Andersson & Edberg, 
2010a). Sjuksköterskor i studien nämnde förmågan att hantera tid som en bekräftelse på att de 
började lämna nybörjarstadiet. I och med ökad trygghet fann de sig även i att acceptera att 
tiden inte räckte till alla dagar, utan att det på en vårdavdelning alltid kommer ny personal 
som kan ta vid (Andersson & Edberg, 2010a). 
 
Handledning och brist på handledning hade stor påverkan på nya sjuksköterskors upplevelse 
av den första tiden. I en studie upplevde nya sjuksköterskor att handledaren övervakade och 
hade ett kritiskt förhållningssätt till dem (Bisholt, 2012a). Sjuksköterskor beskrev i flera fall 
besvikelse över att introduktion och handledning inte erbjöds eller fungerade som 
överenskommet tillsammans med arbetsgivare (Ekström & Idvall, 2013). Handledning var 
mest frekvent i rutinmässiga situationer, där sjuksköterskor kände sig relativt trygga. Sämre 
fungerande handledning i komplicerade eller oväntade situationer vilket sjuksköterskor 
upplevde besvärligt efter introduktionen då de kände sig osäkra inför den typen av situationer 
(Bisholt, 2012a).  Goda relationer till chefer hade positiv inverkan på professionell 
utveckling. Sjuksköterskor blev mer motiverade till utveckling och bekvämare i sin yrkesroll 
när de upplevde stöd och uppmuntran från sin chef. De betonade även värdet av chefer som 
skapade stöttande och anpassade miljöer under introduktionen. Även positiva möten med 
patienter och deras närmast anhöriga gjorde sjuksköterskor medvetna om deras yrkesmässiga 
utveckling, vilket i sin tur ökade det professionella självförtroendet och tillfredsställelse till 
yrket (Pennbrant et al., 2013).  
 

Upplevelser av förmågor att tillämpa evidensbaserad omvårdnad  
Nyexaminerade sjuksköterskor upplevde otrygghet gällande tillämpningen av evidensbaserad 
omvårdnad på grund av bristande kunskap (Wallin, Gustavsson, Ehrenberg & Rudman, 2012; 
Andersson & Edberg, 2010b). Sjuksköterskor upplevde att de under utbildningen 
uppmuntrades till användning av forskning, men att de under den verksamhetsförlagda 
utbildningen (VFU) saknade det stödet, vilket medförde konsekvenser när de började arbeta. 
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Sjuksköterskor önskade mer stöd i tillämpning av evidensbaserad omvårdnad och 
forskningsresultat i klinisk omvårdnad (Wallin et al., 2012).  
 
Sjuksköterskors självförtroende (Wallin et al., 2012) och självkännedom (Ekström & Idvall, 
2013) visade sig ha betydelse för i vilken utsträckning de tillämpade forskningsresultat i 
praktiken (Ekström & Idvall, 2013; Andersson & Edberg, 2010a). Sjuksköterskor med mer 
kunskap om evidensbaserad omvårdnad använde i större utsträckning forskning i arbetet 
under de första fem åren. De sjuksköterskor som hade mer kunskap inom området hade i 
större utsträckning ett kritiskt tänkande jämfört med sjuksköterskor som ansåg sig ha mindre 
kunskap (Wallin et al., 2012; Andersson & Edberg, 2010a). Nyexaminerade sjuksköterskors 
tillämpning av evidensbaserad vård var relativt låg de första två åren i yrket. Efter andra året 
ökade användningen med en fortsatt ökning fram till femte året vilket då studien avslutades. 
Generellt var tillämpning av evidensbaserad omvårdnad låg bland nyexaminerade 
sjuksköterskor under de första fem åren efter examen (Wallin et al., 2012).  
 
Upplevelser av ledarskap och teamarbete 
Sjuksköterskor upplevde att ledarskapsrollen var otydlig och att den omfattade mycket mer än 
vad de tidigare hade trott. De beskrev hur de strävade efter att betraktas som ledare och de 
betonade ledarskapets komplexitet i samband med att vara ny i yrket. Förhållandet mellan 
ställda krav kontra bristande resurser försvårade ledarskapet. Att vara arbetsledare innebar ett 
ansvar att planera och organisera, bedöma och prioritera samt bibehålla kvaliteten av 
omvårdnaden (Ekström & Idvall, 2013). Avsaknad av erfarenhet (Ekström & Idvall 2013; 
Bisholt, 2012a; Andersson & Edberg, 2010b) och kunskap (Rudman et al., 2014; Andersson 
& Edberg, 2010b) medförde svårigheter för nyexaminerade sjuksköterskors att inta ett 
ledarskap (Ekström & Idvall, 2013). Genom att anta rollen som ledare för gruppen tränades 
och utvecklades sjuksköterskors kliniska blick. Utveckling av ledarskapet kunde enbart ske 
genom praktisk träning, vilket orsakade sjuksköterskors upplevelser av att vara oförberedd på 
rollen (Ekström & Idvall, 2013; Andersson & Edberg, 2010b). Viljan att utvecklas som ledare 
ledde till ökad självsäkerhet och resulterade även i förstärkt förtroende bland dem 
sjuksköterskan ledde (Ekström & Idvall, 2013). 
 
Samverkan i team visade att nyexaminerade sjuksköterskor kände sig mindre osäkra och 
vågade mer (Ivarsson & Nilsson, 2009; Pennbrant et al., 2013). Ett öppet klimat bidrog till att 
de vågade vända sig till handledare och kollegor vid osäkerhet vilket gav möjligheten av att 
växa i yrkesrollen. Det ledde i sin tur till förbättrat ledarskap och arbetsteknik (Andersson & 
Edberg, 2010b; Andersson & Edberg, 2010a; Ekström & Idvall, 2013). Stöd och uppskattning 
från kollegor medförde att sjuksköterskor kände sig mer självsäkra och trygga i sina 
arbetsuppgifter och i arbetsplatsens rutiner (Andersson & Edberg, 2010a; Bisholt 2012b; 
Bisholt 2012a; Pennbrant et al., 2013). Ett välfungerande samarbete med kollegor stärkte 
nyexaminerade sjuksköterskors självförtroende och deras anpassning till sjuksköterskerollen 
(Ekström & Idvall, 2013; Pennbrant et al. 2013).  
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Flera studier visade på att nya sjuksköterskor längtade efter att bli accepterade i arbetsgruppen 
(Andersson & Edberg, 2010a; Bisholt 2012b).  Hierarkiska strukturer på arbetsplatsen där nya 
sjuksköterskor upplevde sig som lägst i rang påverkade deras anpassning till yrket. 
Strukturerna märktes främst i samtal och genom att skratt, ironi, kritik och irritation användes 
mot dem (Bisholt, 2012b). En studie visade att sjuksköterskor upplevde krav från erfarna 
kollegor som en börda och att det var tufft att inte leva upp till deras förväntningar (Ekström 
& Idvall, 2013). Sjuksköterskor uppgav att det var svårt att få grepp om rutiner, regler och 
normer på arbetsplatsen, och att vad som var rätt eller fel först framkom när nya 
sjuksköterskor gjort fel. I det kände sjuksköterskor att de blev kritiserade och att kollegor 
hade specifika förväntningar på sjuksköterskors sätt att arbeta (Bisholt, 2012a). 
Sjuksköterskor upplevde att det fanns förväntningar på dem där de förväntades hjälpa både 
undersköterskor och läkare samtidigt som de hade sina egna arbetsuppgifter att hantera. 
Sjuksköterskor såg sig själva som en knytpunkt där allt skulle ske (Pennbrant et al., 2013).  
 
Upplevelser av att bedriva säker vård  
Nyexaminerade sjuksköterskor ansåg sig besitta god kompetens i användning av 
medicinteknisk utrustning och trygghet i genomförandet av praktiska moment det första året 
efter examen (Ewertsson, Gustavsson, Blomberg, Holmström & Allvin, 2015), men att de 
önskade sig mer träning för att känna sig trygga och för att kunna ge säkrare vård (Ewertsson 
et al., 2015; Andersson & Edberg, 2010b; Pennbrant et al., 2013). I en annan studie beskrev 
sjuksköterskor stor osäkerhet i användandet av medicinskteknisk utrustning. Exempelvis vid 
handhavandet av epidurala analgesipumpar och centrala infarter. Upplevelsen var att 
sjuksköterskor kände sig lämnade med uppgifter de inte hade kompetens till och att de inte 
kände sig rustade för de professionella krav som ställdes på dem som nyexaminerade (Bisholt, 
2012a; Pennbrant., 2013). 
 
Tidsbristen sjuksköterskor beskrev under den första yrkesverksamma tiden upplevdes påverka 
patienternas tillgång till information. Sjuksköterskorna ville använda pedagogiska metoder 
och anpassa informationen till patienten, men att det blev lidande på grund av tidsbrist. 
Sjuksköterskor beskrev det som att det under VFU handlat om att ta tid till att informera 
patienter, men att det i yrkeslivet istället handlade om att hitta tillfälle till information under 
tidspress. Sjuksköterskorna upplevde i det en rädsla för att deras stress skulle lysa igenom till 
patienter under tidspress (Ivarsson & Nilsson, 2009). Enligt en studie upplevde sjuksköterskor 
att deras fokus att bli accepterade av kollegor var större än på patienterna. Först när 
sjuksköterskor upplevde att de landat i professionen och hittat sin identitet kunde fokus 
förflyttas till patienternas behov (Andersson & Edberg, 2010a).  
 
Den första tiden i yrket beskrev sjuksköterskor som mycket påfrestande på privata relationer 
(Andersson & Edberg, 2010a; Pennbrant et al., 2013). Omställningen till obekväma 
arbetstider orsakade fatigue och begränsad social samvaro vilket hade negativ inverkan på 
sjuksköterskors fysiska och psykiska hälsa. De beskrev även att privata omständigheter som 
graviditet, föräldraskap, ekonomi och begränsade resurser bidrog till hämmad professionell 
utveckling (Pennbrant et al., 2013). Sett till sjuksköterskors vilja att omedelbart vilja lämna 
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professionen de första fem åren sågs marginella förändringar (1,7–5%) och att aktivt söka 
anställning utanför professionen (1,5–4%). De som ofta tänkte på att lämna professionen var 
minst till antalet första året (nästan en av tio) och flest tredje året då nästan en av fem ofta 
tänkte på att lämna (Rudman et al., 2014). Ingen signifikant skillnad mellan kön kunde 
identifieras. Se tabell 2. Vidare beskrev sjuksköterskor att osäkerhet och hög arbetsbelastning 
gjorde det svårt att släppa jobbet vid arbetspassets slut. Samtidigt cirkulerade tankar över oro 
för hur nästa jobbpass skulle bli (Pennbrant et al., 2013).      
 
Tabell 2. Från Rudman, Gustavsson & Hultell (2014). A prospective study of nurses’ 
intentions to leave the profession during their first five years of practice in Sweden.  

 
 

Resultatsammanfattning 
Nyexaminerade sjuksköterskor upplevde flera svårigheter i början av sin yrkesutövning, bland 
annat stress, hög arbetsbelastning, tidsbrist, bristande kunskap och erfarenhet samt det 
omfattande ansvaret. Nämnda faktorer bidrog till ett försämrat självförtroende vilket skapade 
en tveksamhet hos sjuksköterskans förmåga och kompetens, och steget från att vilja lämna 
yrket var inte långt ifrån. Nyexaminerade sjuksköterskor upplevde även att de utvecklades när 
de fick stöd och tillit från sina kollegor, tid för reflektion och ett öppet klimat gav möjligheten 
av att växa i yrkesrollen.  
 

Diskussion 
Metoddiskussion 
Metodvalet för studien var en litteraturstudie med systematisk sökning för att sammanställa 
relevant kunskap inom det aktuella området. Kristensson (2014) menar att styrkor med en 
litteraturstudie är att de uppfyller aktörers behov av sammanställd information av olika 
forskningsresultat för att lösa eller försöka förstå ett specifikt problem. Litteraturstudien kan 
även erbjuda kunskapsfördjupning och identifiera ”svarta hål” som behöver vidare forskning. 
Dessutom valdes en deskriptiv design för att besvara syftet som hade en beskrivande fråga 
vilket är lämpligt tillsammans med litteraturstudiens mål att beskriva ett fenomen eller 
förekomsten av något hos en population (Kristensson, 2014). Möjligheten fanns att göra en 
empirisk studie baserad på intervjuer med nyexaminerade sjuksköterskor vilket hade gjort att 
studien utgjordes av förstahandskällor utifrån sjuksköterskorna själva. Valet att göra en 
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litteraturstudie berodde på att de studier som tidigare genomförts var intervju- och 
enkätstudier. Litteraturstudier med sammanställningar av läget fanns inte.  
  
För studien valdes databaserna Medline och CINHAL plus with full text. Båda databaserna är 
relevanta då de omfattar en stor del av den omvårdnadsforskning som produceras 
(Kristensson, 2014). Sökningen gjordes enbart i dessa två databaser vilket kan diskuteras för 
studiens trovärdighet. Fler databaser hade kunnat ingå i sökningen för att ge ett bredare 
resultat och för att eventuellt hitta andra artiklar. Sett till studiens omfattning har dock 
begränsningar till valda databaser skett med hänsyn till dess områden på så vis att de bemötte 
syftet på bäst sätt. Då sökningen resulterade i tio artiklar att använda till studien vilket 
bedömdes som tillräckligt inkluderades inte ytterligare databaser. 
  
I sökstrategin identifierades meningsbärande enheter för att finna material som besvarade 
syftet. Exempelvis “nyexaminerad sjuksköterska” (“new graduate nurse” MH) och 
upplevelser (experiences). Det finns hos författarna en medvetenhet om att någon synonym 
fattas för att täcka meningsbärande enheter. Dessutom var majoriteten av sökorden 
fritextsökningar vilket riskerar påverka antalet träffar och dess aktualitet för studiens syfte. 
Däremot har de synonymer som finns som ämnesord inkluderats. För att få fram relevanta 
artiklar som svarade till studiens syfte användes booleska sökoperatörer. Med hjälp av 
booleska sökoperatörer ges möjligheten att kombinera sökord för att få anpassade träffar till 
syftet (Kristensson, 2014), vilket innebär att både öka sökningens sensitivitet och bredd. 
  
För att finna lämpliga artiklar som besvarade syftet lästes samtliga titlar som sökningarna 
resulterade i (40 stycken), 23 artiklars abstrakts lästes. 18 artiklar lästes i sin helhet och 11 
återstod för granskning där en (1) artikel exkluderades. Slutligen inkluderades 10 artiklar i 
studien. Till studiens fördel är att de artiklar som ingått i studien är utförda i Sverige. Studiens 
syfte ämnade att beskriva svenska sjuksköterskors upplevelser av de första åren i 
professionen, att det material som analyserats berör svenska studier ökar studiens 
tillförligtlighet. Anledningen till att enbart svenska artiklar inkluderades berodde på att 
författarna ville se just svenska sjuksköterskors upplevelser för den första yrkesverksamma 
tiden. Att då inkludera andra länder och anta en överförbarhet vore kritiskt, sett till 
utbildningens, introduktionens och arbetets skillnader i olika länder, även inom Skandinavien. 
Det finns däremot en variation gällande geografisk utgångspunkt för studierna inom Sverige 
vilket ökar tillförlitligheten sett till det varierade urvalet. Det talar även för studiens 
överförbarhet till andra sjuksköterskor inom Sverige. 
  
Artiklarna i litteraturstudien delades upp mellan författarna och granskades separat. Enligt 
Kristensson (2014) är en kritisk granskning av artiklar av yttersta vikt för att eliminera artiklar 
med låg kvalitet, och att det i en litteraturstudie sker av samtliga författare. I den aktuella 
studien granskade inte båda författarna alla artiklar utan de delades upp för att öka 
effektiviteten. När alla artiklar granskats diskuterade författarna alla artiklars styrkor och 
svagheter med syfte att eventuellt exkludera någon artikel på grund av låg kvalitet. Författarna 
är medvetna om risken att studiens kvalitét minskar när granskning inte genomförs av 
samtliga författare, men då båda författarna läst alla artiklar och kunde diskutera 
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granskningen ansågs risken vara försumbar. Granskningen utfördes med hjälp av ett 
granskningsprotokoll (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). 
  
Dataanalysen genomfördes gemensamt där artiklarnas resultat diskuterades och jämfördes för 
att finna likheter och skillnader. Genom studiens gång och huvudsakligen under analysfasen 
hölls en objektiv syn från författarna för att egna värderingar och tolkningar inte skulle 
påverka studiens resultat. Analysarbetet ledde till identifiering av resultatets kategorier och 
underrubriker som skapade tydlighet och struktur i resultatet. Studiens verifierbarhet anses 
vara hög då resultatet är välrepresenterat i de olika kategorierna. Två av studiens artiklar 
presenterade däremot resultat som enbart passade i en kategori/underrubrik vilket skulle 
kunna grunda för diskussion angående relevans för resultatet. Det material artiklarna bidrog 
med bekräftades dock av andra artiklar vilket talar för dess plats i studien. 
  
Studiens resultat är en sammanställning av sjuksköterskors upplevelser av de första fem åren i 
yrket vilket öppnar för frågor kring denna gränsdragning. Exempelvis när sjuksköterskan inte 
längre är ny i yrket. Initialt fanns tanken på att enbart se till det första året vilket hindrades av 
att det inte fanns tillgängligt med forskning för att bygga en litteraturstudie på. Av de studier 
som gjorts i ämnet är data från flertalet hämtade från en omfattande longitudinell studie som 
löpte över fem år varav beslutet att fokusera på alla de åren togs. En longitudinell studie ger 
ett perspektiv på utveckling vilket ökar studiens tillförlitlighet. 
 
Resultatdiskussion  
Syftet med litteraturstudien var att beskriva nyexaminerade sjuksköterskors upplevelser under 
de första yrkesverksamma åren. Litteraturstudiens resultat visade att nyexaminerade 
sjuksköterskor strävade efter att ge god vård, men att det fanns brister vilka begränsade 
sjuksköterskans förmåga att utföra ett patientsäkert arbete. Stress, hög arbetsbelastning och 
utmattning visades vara återkommande problem bland nyexaminerade sjuksköterskor, vilket 
hade en negativ inverkan på kompetensutvecklingen. Sjuksköterskors stress och upplevelser 
av arbetsmiljön var en anledning till att sjuksköterskor övervägde att lämna professionen 
under de första åren enligt litteraturstudiens resultat. Risker med sjukskrivningar och flykt av 
sjuksköterskor på grund av stress och arbetsmiljö skulle kunna bli ett samhälleligt hot. En 
analys av Försäkringskassan (2015) visar att vård- och omsorgspersonal står för flest nya 
sjukfall i Sverige under 2014. Samtidigt visar Statistiska centralbyrån (SCB, 2017) att 8 % av 
Sveriges sjuksköterskor arbetar utanför vård- och omsorg med andra yrken än som 
sjuksköterska. Av dem kan cirka sex av åtta tänka sig att återgå till sjuksköterskeyrket om de 
får ökat inflytande över arbetssituationen och rimligare arbetsbelastning. Samhället är 
beroende av kompetenta sjuksköterskor för att kunna ta hand om en sjuk och åldrande 
befolkning. Sett till de sjuksköterskor som kan tänka sig att återvända till yrket bör fokus i 
första hand vara att uppnå rimlig arbetsbelastning. Ur ett annat perspektiv innebär statistiken 
att 92 % valt att stanna inom vår- och omsorg vilket är positivt ur ett samhälleligt perspektiv.  
 
Sjuksköterskor i litteraturstudien upplevde att deras förmåga att upprätthålla god vårdkvalitet 
hindrades av bristande kunskaper och erfarenheter vilket orsakade otrygghet i yrkesrollen. En 
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tidigare studie visar att begränsad yrkeserfarenhet kan påverka sjuksköterskans förmåga att 
skapa en helhetssyn över situationen och prioritering av arbetsuppgifter (Benner, 1993). 
Andra forskningsstudier visar att trygghetskänslan grundas i sjuksköterskors erfarenheter då 
vissa vårdsituationer kräver erfarenheter eller kompetenser en oerfaren sjuksköterska saknar 
(Wangensteen, Johansson & Nordström 2007; Ortiz, 2016; Billeter-Koponen & Fredén, 
2005). Dreyfus kompetensmodell beskriver att klinisk erfarenhet är förutsättningen för att 
kunna utvecklas till att bli kompetent som sjuksköterska (Benner, 1993). Modellen baseras på 
olika kompetensnivåer som uppnås allt eftersom erfarenhet erhålls. Det skulle kunna förklara 
att upplevelsen av bristande erfarenhet är oundviklig då det är samma utgångspunkt för alla 
nyexaminerade. Allt eftersom sjuksköterskor samlar på sig mer erfarenhet utvecklas 
kompetens och så även trygghet i yrkesrollen. Att vara medveten om utvecklingsstegen i 
kompetensmodellen skulle kunna bidra till minskad oro över den bristande erfarenheten och 
kompetensen.   
 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) ska sjuksköterskor se patienter utifrån 
en helhetssyn för att främja god vårdkvalité. Samtidigt ska sjuksköterskor även tillgodose 
patienter den mest effektiva omvårdnaden. Känslor av skuld och skam, och upplevelser av att 
inte kunna utföra patientsäkert arbete kan leda till osäkerhet kring yrkesutövandet, vilket kan 
vara en bidragande faktor till att övervägande att lämna yrket. Nyexaminerade sjuksköterskors 
upplevelser i vården påverkas av tidigare livserfarenheter och yrkeserfarenheter. Därmed 
skulle det kunna vara av stor vikt att bredda sjuksköterskestudenters vårderfarenheter för att 
öka upplevelsen av trygghet vid första anställningen. Sett till litteraturstudiens resultat är det 
därmed av intresse att diskutera huruvida utbildningen förbereder sjuksköterskestudenter 
tillräckligt inför yrket. En följdfråga blir därmed om den verksamhetsförlagda utbildningen 
borde utökas. En annan möjlighet skulle kunna vara införandet av ett nationellt övergripande 
basår för att höja sjuksköterskans erfarenhet och kompetensnivå utifrån likartade 
förutsättningar. Idag finns olika introduktionsprogram vid flera regioner och sjukhus i 
Sverige. Variationerna är stora gällande omfattning och huruvida de är obligatoriska eller ej 
för nyexaminerade sjuksköterskor. Därmed finns en risk att sjuksköterskors 
kompetensutveckling är beroende av geografisk utgångspunkt. Ett nationellt övergripande 
introduktionsprogram eller basår skulle kunna påverka och ge nyexaminerade sjuksköterskor 
likvärdiga möjligheter vid inskolning och anpassning till yrket.  
 
  
Tidsbrist belystes i resultatet vara problematiskt för nyexaminerade sjuksköterskor. 
Tidsbristen skulle kunna ha en delvis naturlig förklaring i att arbetsuppgifter tar längre tid 
som nybörjare. Anpassningar av organisationen skulle kunna minska upplevelsen av tidsbrist 
hos nyexaminerade. En anpassning skulle kunna vara att nyexaminerade har ansvar för färre 
patienter likt ansvaret under VFU för att sedan öka antalet efter hand. Med koppling till 
tidsbrist visade litteraturstudien att samtliga sjuksköterskor upplevde behov av tid och 
utrymme för reflektion för att kunna utveckla nya kunskaper. Att få tid till reflektion kan 
medföra utveckling i yrkeskunnandet och därmed ökad trygghet i yrkesrollen. Reflektion 
bidrar till ett bredare perspektiv över olika omvårdnadssituationer och en ökad insikt om 
varför en uppgift utförs på ett visst sätt. I och med det är reflektion nödvändigt för att kunna 
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utvecklas från novis till expert (Benner, 1993). Reflektion kan även medföra utveckling i 
sjuksköterskors etiska förhållningssätt. Reflektion ger tillfälle att analysera och ifrågasätta 
olika etiska vårdsituationer vilket kan skapa möjligheter för sjuksköterskor att få större 
förståelse och mer ödmjuk hållning gentemot lidande patienter. I reflektionen överlappas teori 
och praktik, exempelvis genom att använda ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2014). Tillsammans med andra kollegor kan reflektion bidra till en 
utökad kunskapsutveckling där sjuksköterskor utbyter erfarenheter och en möjlighet till 
förbättrad relation med varandra. Tidigare forskning styrker påståendet genom att visa på att 
reflektion ökar sjuksköterskors perspektiv och förståelse om varför en uppgift utförs på ett 
visst sätt (Wangensteen et al., 2007; Ortiz, 2016). Lika viktigt är det också att reflektera kring 
patienters upplevelser av olika situationer för att kunna främja god vårdkvalité. Reflektion 
kan även ge sjuksköterskor tillfälle att reflektera kring egna upplevelser på ett emotionellt 
plan, vilket skulle kunna minska risken för emotionell stress och att tankar på arbetet följer 
med hem. Peer learning (Boud, Coher & Sampson, 1999) och Gibbs reflektionscykel (Gibbs 
& Andrew, 2001) är exempel på reflektionsmodeller som under yrkesintroduktionen skulle 
kunna användas i större utsträckning. Med ökad reflektionstid finns förhoppningar om likväl 
ökad kompetensutveckling som trygghet i professionen.  
 
Första tiden präglades enligt litteraturstudien till stor del av att försöka passa in och bli 
accepterad av kollegor. Samtidigt upplevde sjuksköterskor krav på prestation under stor 
tidsbrist. Fokus låg huvudsakligen på att bli accepterad av arbetsgruppen. Först när 
sjuksköterskor upplevde att de var en del av gruppen kunde fokus förflyttas till patienters 
behov. Samtidigt fanns en längtan efter att finnas till för patienterna genom att förmedla 
personanpassad information och undervisning samt säker vård i allmänhet. Fagerberg och 
Kihlgren (2000) understödjer det i sin studie där sjuksköterskor två år efter examen upplevde 
att de landat i rollen och nu kunde ge patienter den uppmärksamhet och vård de krävde och 
hade rätt till. Sjuksköterskor upplevde att de förstå då hade självförtroendet och kompetensen 
som krävdes för att ha patienters bästa i åtanke vid ifrågasättande av läkarbeslut. Patientens 
bästa fanns alltid i första hand för sjuksköterskorna. Problemet riskerar påverka 
patientsäkerheten under introduktionstiden. Även här skulle ett introduktionsprogram kunna 
ha god effekt. Genom trygg handledning finns förhoppning om snabbare anpassning till 
yrkesgruppen vilket skulle kunna leda till att fokus snabbare förflyttas till patientarbetet.  
 
Resultatet visar även att det råder en hierarkisk ordning inom vården där nyexaminerade 
sjuksköterskor upplever sig lägst i rang och därmed saknar auktoritet vilket skulle kunna 
orsaka problem med att inta ledarskapsrollen. En förklaring till rådande hierarkin i vården kan 
finna förklaring i ojämn könsfördelning. Sjuksköterskeyrket är kvinnodominerat vilket styrks 
av litteraturstudien då den studerade litteraturens deltagare överhängande bestod av kvinnor. 
Statistiska centralbyrån (2012) presenterar statistik på att kvinnor utgör 90% av alla 
grundutbildade sjuksköterskor i Sverige. Jämställd könsfördelning skulle kunna bidra till 
minskad hierarki och förbättrat teamarbete mellan olika professioner. Tillsammans kan det 
finnas vinning i god vårdkvalitet när olika professioner arbetar ihop oavsett kön.  
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Slutsats och klinisk nytta 
Litteraturstudiens slutsats är att nyexaminerade sjuksköterskors anpassning till yrket hämmas 
av upplevelser av bristande kunskap, erfarenhet, handledning, ledarskap och teamarbete. 
Studien har presenterat olika faktorer som påverkar nyexaminerade sjuksköterskors första år i 
yrket. Vidare kan studien nyttjas i klinisk verksamhet för att påvisa eventuella hinder som står 
i vägen för sjuksköterskors kompetensutveckling under de första åren i yrket. Det har även 
presenterats att sjuksköterskor efter kort tid i yrket övervägde att lämna professionen, något 
som riskerar att bli ett samhälleligt problem både ur ett ekonomiskt och ett 
patientsäkerhetsperspektiv. Studien kan därmed bidra till kunskap kring vad som orsakar 
dessa upplevelser och hur det kan undvikas. 
 
Vidare forskning bör beröra eventuella konsekvenser av sjuksköterskors upplevelser av att 
hindras i den professionella kompetensutvecklingen hos nyexaminerade sjuksköterskor. Även 
arbetsgivare och lärosäten bör ingå i forskning för att se till vilka behov som behöver 
uppfyllas under introduktion och hur arbetsplatsen kan uppfylla dem. Det för att i ett senare 
skede skapa möjlighet att utveckla ett nationellt standardiserat introduktionsprogram för 
nyexaminerade sjuksköterskor. Ur ett långsiktigt perspektiv finns vinning i ökad trygghet och 
minskade sjukskrivningar bland sjuksköterskor. Observationsstudier av social arbetsmiljö på 
arbetsplatser skulle kunna ge en inblick i sjuksköterskors möjligheter att adaptera till 
arbetsgruppen. Det på grund av studiens slutsats att osäkerhet i arbetsgruppen påverkade 
sjuksköterskors förmåga att fokusera på patienters behov. En välkomnande miljö där 
nyexaminerade sjuksköterskor får möjlighet att vara nya kan öppna upp för kunskapsutbyte 
mellan erfarna och nyexaminerade sjuksköterskor tillsammans med andra professioner.  
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Bilaga I - Sökmatris för litteraturstudien. Sid. 1(2) 

Databas Sökord Resultat 
av sökning 

Urval 
1: 
Lästa 
titlar 

Urval 2: 
Lästa 
abstrakt 

Urval 3: 
Lästa 
artiklar 

Urval 4:  
Valda 
artiklar 

CINAHL 
Plus with full 
text 
2017-11-08 
12.00 

S1. (MH “New 
graduate nurses”) 

4,865     

 S2. (MH “Novice 
nurses”) 

1,019     

 S3. Newly graduated 
nurs* 

253     

 S4. Newly qualified 
nurs* 

572     

 S5. Recently 
graduated nurs* 

74     

 S6. Experienc* 304,054     

 S7. Transition 30,577     

 S8. Attitud* 241,500     

 S9. (MH “Sweden”) 23,399     

 S10. S1 OR S2 OR 
S3 OR S4 OR S5 

6,138     

 S11. S6 OR S7 OR 
S8 

519,378     

 S12. S10 AND S11 2,020     

 S13. S9 AND S12 28     

 S14. S9 AND 12 
• 2007-2017 
• English 

language 
• Peer 

reviewed 

21 21 14 12 8 

 



	

Bilaga I – Sökmatris för litteraturstudien. Sid. 2(2) 

Databas Sökord Resultat av 
sökning 

Urval 
1: 
Lästa 
titlar 

Urval 2: 
Lästa 
abstrakt 

Urval 3: 
Lästa 
artiklar 

Urval 4:  
Valda 
artiklar 

Medline 
2017-11-
08 
13.00 

S1. New graduate 
nurse 

1,444     

 S2. Novice nurs* 1,272     

 S3. Newly graduated 
nurs* 

251     

 S4. Newly qualified 
nurs* 

399     

 S5. Recently graduated 
nurs* 

74      

 S6. Experienc* 927,725     

 S7. Transition 271,682     

 S8. Attitud* 370,336     

 S9. (MH “Sweden”) 65,818     

 S10. S1 OR S2 OR S3 
OR S4 OR S5 

3,277     

 S11. S6 OR S7 OR S8 1,495,782     

 S12. S10 AND S11 1,867     

 S13. S9 AND S12 22     

 S14. S9 AND 12 
• 2007-2017 
• English 

language 

19 19 9 6 3 



	

Bilaga II – Artikelmatris. Sid. 1(10) 
Artikel och land Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Andersson, L.-P. & Edberg, A-
K. (2010a). The Transition 
From Rookie to Genuine Nurse: 
Narratives From Swedish 
Nurses 1 Year After Graduation. 
The Journal of Continuing 
Education in Nursing, 41(4), 
186–192. Doi: 
10.3928/00220124-20100326-
05 
  
Sverige.  
 

Att beskriva svenska 
nyexaminerade 
sjuksköterskors 
erfarenheter av det 
första året i den nya 
yrkesrollen. 
 

Metod: Kvalitativ metod. 
 
Urvalsförfarande: Urval skedde från 
en tidigare studie som följde 
studenter under utbildningen. 
Urvalet till den aktuella studien 
verkade för bredd varav personer 
med varierande bakgrund, 
erfarenhet och uppfattning av yrket 
valdes ut. Populationen är 
sjuksköterskor som arbetat i yrket 
ett år efter examen. 
Exklusionskriterier var 
sjuksköterskor som deltog i ett 
introduktionsprogram. 
  
Urval och ev. bortfall:  
Åtta sjuksköterskor, varav två män 
och sex kvinnor fördelat på 24–40 
år med medianen 29 år, deltog i 
datainsamlingen. Bortfall ej 
redovisat. 
  
Datainsamling: Berättande 
intervjuer som inleddes med frågan 
”kan du berätta om din nuvarande 
situation?” 
  
Analysmetod: Innehållsanalys. 

Styrkor: Sjuksköterskorna i 
studien representerade olika 
avdelningar på olika 
sjukhus vilket talar för stor 
bredd.  
 
Svagheter: 
Urvalsförklaringen 
beskriver inte hur 
studiedeltagarna kontaktats, 
utan enbart att de 
rekryterats från en tidigare 
studie med delvis samma 
forskare. Inte heller bortfall 
är dokumenterat. Däremot 
finns tydliga förklaringar 
över analysförfarandet 
vilket väger upp. 
  
  

Att vara nybörjare handlade om att söka 
acceptans och respekt bland kollegor. 
Efter 6–12 månader ansåg de sig själva 
som kapabla i ansvarstagande, 
prioritering av uppgifter samt i 
patientmöten. Yrkesstoltheten började 
gro i och med växande trygghet. 
  
När sjuksköterskorna började känna 
trygghet i yrkesrollen och acceptans på 
arbetsplatsen kunde fokus förflyttas från 
sig själv till patienterna och deras 
anhöriga. 
  
Övergången från student till kompetent 
sjuksköterska krävde stora mängder 
energi där fritid och relationer blev 
lidande för att lämna plats åt 
återhämtning. 

 
  



	

Bilaga II – Artikelmatris. Sid. 2(10) 
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Andersson, L.-P. & Edberg, A-
K. (2010b). The nursing 
programme in the rear-view 
mirror. Interviews with 
Swedish nurses one year after 
their graduation. The Nursing 
Education Today, 30, 747–751. 
Doi: 10.1016/j.nedt.2010.01.17 
  
Sverige. 
 

Att beskriva 
sjuksköterskors syn på 
deras utbildning ett år 
efter examen. 
  
 

Metod: Kvalitativ metod 
 
Urvalsförfarande: Urvalet skedde från 
en tidigare studie som bestod av 97 
studenter och en fördjupande studie 
med 12 av dem baserat på strategiskt 
urval. Populationen var 
sjuksköterskor med ett års erfarenhet 
av yrket efter examen. 
  
Urval och ev. bortfall: 12 
sjuksköterskor bestående av sex 
kvinnor och två män.  
Medianålder 29 år med en spridning 
mellan 24 till 40. Sex av dem hade 
tidigare vårderfarenhet. 
  
Datainsamling: Semistrukturerade 
intervjuer. 
  
Analysmetod: Innehållsanalys  

Styrkor: 
Urvalsförfarande, 
datainsamling och analys 
förklaras utförligt vilket 
ökar transparens. 
 
Svagheter:  
Studiedeltagare har 
rekryterats från tidigare 
studier och inte utifrån den 
aktuella studiens syfte 
vilket skulle kunna påverka 
resultatets trovärdighet. 
  
 
 

Under det första året växte förståelsen 
för vikten av evidensbaserad vård, 
och de uppskattade den träning de fått 
under utbildningen gällande 
vetenskaplig metod. 
  
Rädsla för att inte ha den kunskap om 
fysiologi, anatomi, patofysiologi och 
farmakologi som krävdes i yrket, men 
insåg att utbildningen gett dem de 
verktyg de behövde för att hantera 
den nya yrkesrollen.  
  
Ett år efter examen hade 
sjuksköterskorna fått en helt ny och 
fördjupad bild av ämnet 
omvårdnadsvetenskap, men med 
kvarstående svårigheter i hur 
omvårdnadsteorier skulle omsättas i 
praktiken.   

 



	

 
Bilaga II – Artikelmatris. Sid. 3(10) 

Artikel och land Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 
Bisholt, B. (2012a). The 
learning process of recently 
graduated nurses in professional 
situations – Experiences of an 
introduction program. Nurse 
Education Today, 32, 289–293. 
Doi: 
10.1016/j.nedt.2011,04.008 
  
Sverige.  
 

Att analysera och beskriva 
nyligen examinerade 
sjuksköterskors lärande på 
arbetsplatsen och hur de söker 
betydelse i miljön. 
 

Metod: Kvalitativ studie 
 
Urvalsförfarande: Fyra 
kirurgiska och fyra medicinska 
avdelningar på ett 
regionsjukhus i södra Sverige 
valdes till studien. 
Sjuksköterskor med upp till ett 
års erfarenhet. Sjuksköterskorna 
skulle ingå i ett 
introduktionsprogram för att 
inkluderas i studien. 
  
Urval och ev. bortfall: Studien 
bestod av 18 deltagare (med ett 
bortfall på två stycken) fördelat 
på 16 kvinnor och två män. 
Ålder mellan 23–46 år (median: 
29,2).   
  
Datainsamling: Observationer 
och intervjuer. 
  
Analysmetod: Etnografisk 
metod. 

Styrkor: Argumentation för 
valda metoder är tydlig. 
Kombination av intervjuer och 
observationer där resultatets 
teman jämförs med de båda 
datainsamlingsmetoderna för att 
öka giltigheten. 
  
Svagheter: Obalans i 
könsfördelningen bland 
studiedeltagarna i jämförelse 
med andra studier, med hänsyn 
till professionens 
kvinnodominans. 
  
 
 

Sjuksköterskorna upplevde att 
det var svårt att veta vad som 
var okej och inte gällande 
rutiner och regler på 
arbetsplatsen. Vad som var 
accepterat framkom när de 
gjorde misstag och kritiserades 
för dem. 
  
Studiedeltagarna upplevde 
begränsad handledning i 
svårare/akuta situationer, men 
att huvudsaklig handledning 
skedde i rutinarbetet vilket 
orsakade osäkerhet inför att stå 
på egna ben vid mer krävande 
situationer. 
  
Upplevelser av att bli tilldelad 
arbetsuppgifter de inte hade 
kunskap till. 
  
Mycket energi gick åt till att 
hitta ett system för strukturering 
av det egna arbetet, i detta 
upplevdes gott stöd från 
handledare. 
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Bisholt, B. (2012b). The 
professional socialization of 
recently graduated nurses – 
experiences of an introduction 
program. Nurse Education 
Today, 32, 278–282, Doi: 
10.1016/j.nedt.2011.04.001. 
  
Sverige. 

Att undersöka och analysera 
hur nyexaminerade 
sjuksköterskor socialiseras 
in i professionen. 

Metod: Kvalitativ metod med 
etnografisk forskningsansats från 
empiriska data 
  
Urvalsförfarande: Fyra kirurgiska och 
fyra medicinavdelningar tillfrågades 
på ett länssjukhus i Mellansverige. 
Undersökningsgruppen bestod av 
nyexaminerade sjuksköterskor med 
mindre än ett års erfarenhet som 
sjuksköterska.  
  
Urval ev. bortfall: 18 nyexaminerade 
sjuksköterskor, varav 16 kvinnor och 
två män mellan 23–46 år där 
medelåldern var 29,2 och medianen 
24,5. Bortfall framkom inte i studien. 
  
Datainsamlingsmetod: Intervjuer, 
observationer och fältnoteringar. 
  
Analysmetod: Tematisk 
innehållsanalys. 

Styrkor: Tydligt resultat. 
Adekvata och objektiva 
observationer för att undvika 
systematiskt fel. 
  
Svagheter: Information saknas 
gällande hur urvalet gjordes. 
 
Forskarens förförståelse och 
tidigare erfarenhet beskrivs ej 
vilket kan påverka 
verifierbarheten.  
  
 

Övergången mellan utbildningen 
och yrkeslivet upplevdes svår. 
Att börja arbeta som 
nyexaminerad sjuksköterska 
krävde hög grad av anpassning 
till arbetsgruppen. Fokus låg på 
vad som var accepterat och inte 
gällande beteende och normer.  
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Ekström, L & Idvall, E. (2013). 
Being a team leader: newly 
registered nurses relate their 
experiences. Journal of Nursing 
Management, 23, 75–86, Doi: 
10.1111/jonm.12085. 
  
Sverige. 

Att undersöka hur 
nyexaminerade sjuksköterskor 
upplever ledarskapsrollen i 
arbetet på vårdavdelning. 

Metod: Kvalitativ metod. 
 
Urvalsförfarande: Fyra 
avdelningar valdes strategiskt 
vid ett universitetssjukhus i 
södra Sverige utifrån olika 
specialiteter. Sjuksköterskorna 
skulle ha 6–24 månaders 
erfarenhet som sjuksköterska.  
  
Urval ev. bortfall: 
12 deltagare bestående av elva 
kvinnor och en man mellan 23–
43 år (median = 27,5).  
 
Datainsamlingsmetod: studien 
utfördes genom enskilda 
intervjuer. 
  
Analysmetod: Kvalitativ 
innehållsanalys. 

Styrkor: 
Tabell redovisade dataanalysen 
vilket skapar transparens och 
trovärdighet.  
 
Svagheter: Endast en man 
deltog i studien tillsammans 
med elva kvinnor vilket riskerar 
missvisande resultat gällande 
eventuella skillnader i 
upplevelser mellan könen.  
 
 
 

Ledarskapsrollen upplevdes ha 
en otydlig status i yrket. 
Upplevd obalans mellan krav 
och tillgängliga resurser 
orsakade svårigheter i ta rollen 
som omvårdnadsledare.  
Välfungerande organisation 
underlättade det dagliga arbetet, 
klinisk utveckling och stärkte 
yrkesrollen.  
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Ewertsson, M., Gustafsson, M., 
Blomberg, K., Holmström, I. & 
Allvin, R. (2015). Use of 
technical skills and medical 
devices among new registered 
nurses: 
A questionnaire study. Nurse 
Education Today, 35, 1169-
1174, Doi: 
10.1016/j.nedt.2015.05.006. 
  
Sverige. 

Att beskriva och jämföra i 
vilken utsträckning 
nyexaminerade 
sjuksköterskor hanterar 
praktiska färdigheter och 
medicinsk utrustning, samt 
att undersöka möjligheter till 
kompetensutveckling.  

Metod: Kvantitativ metod genom  
tvärsnittsstudie med deskriptiv 
och komparativ design 
  
Urvalsförfarande: Nyexaminerade 
sjuksköterskor rekryterades från 
tre olika universitet. 
Sjuksköterskorna skulle ha ett års 
erfarenhet som sjuksköterska.  
  
Urval ev. bortfall: Urvalet bestod 
av 207 nyexaminerade 
sjuksköterskor varav 5 inte kunde 
nås och 2 som inte längre arbetade 
som sjuksköterska. 87 ville inte 
delta. Slutliga studiegruppen 
bestod av 113 deltagare mellan 
23–51 år. Majoriteten var kvinnor. 
  
Datainsamling: Ett frågeformulär 
skickades till samtliga deltagarna 
som dem skulle besvara. 
  
Analysmetod: Statistisk analys 

Styrkor: Bortfall finns tydligt 
beskrivet. Frågor samt 
svarsalternativ från enkäten 
finns inkluderat i studien.  
 
Svagheter: Urvalsförfarande är 
otydligt beskrivet. 
Metoddiskussion saknades i 
studien. Begränsad urvalsgrupp 
vilken kan sänka 
verifierbarheten. 
 
 

Stora variationer mellan 
avdelningar gällande 
användning av praktiska 
färdigheter och hantering av 
medicinteknisk utrustning. 
Majoriteten av nyexaminerade 
sjuksköterskorna uttryckte 
behov av mer träning för att 
kunna utföra ett patientsäkert 
arbete.  
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Ivarsson, B & Nilsson, G. 
(2009). The subject of pedagogy 
from theory to practice – the 
view of newly registered nurse. 
Nurse Education Today, 29, 
510-515. Doi: 
10.1016/j.nedt.2008.11.009 
  
  
Sverige. 
 

Att ur nyutexaminerade 
sjuksköterskors perspektiv 
beskriva specifika 
händelser då de använt 
pedagogik i klinisk 
verksamhet. 

Metod: Kvalitativ metod 
 
Urvalsförfarande:  
Strategiskt urval där rekrytering 
skedde genom avdelningschefer. 
Sjuksköterskorna kontaktades 
angående syftet och fick lämna 
informerat samtycke och 
garanterades konfidentialitet. 
Sjuksköterskor som examinerats 
från Lunds universitet 10 månader 
innan studietillfället. 
 
Urval ev. bortfall: Tio 
sjuksköterskor mellan 23–40 år 
(median: 29). Sju kvinnor, tre 
män. Sex av dem hade erfarenhet 
från vården innan utbildningen (1–
15 år).  
 
Datainsamling: Semistrukturerade 
intervjuer.  
 
Analysmetod: Narrativ analys 

Styrkor: 
Resultatredovisning rik på citat 
från intervjuer.  
 
Svagheter:  
Eventuellt bortfall ej 
presenterat. Olika lärosäten har 
olika kursplaner varpå 
överförbarheten skulle kunna 
påverkas. 
  
 

Resultatet visade på flera faktorer 
som påverkade sjuksköterskornas 
upplevelser av att använda 
pedagogiska teorier och metoder 
under den första tiden som 
yrkesverksam. Bristande kunskap, 
svårigheter att förmedla information 
och tidsbrist. 
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Pennbrant, S., Skyvell Nilsson, 
M., Öhlen, J. & Rudman, A. 
(2013). Mastering the 
profssional role as a newly 
graduated registered nurse. 
Nurse Education Today, 33, 
739-745. Doi: 
10.1016/jnedt.2012.11.021 
  
Sverige. 
 

Att utveckla en modell som 
beskriver sjuksköterskors 
professionella utveckling 
under de första 
yrkesverksamma åren. 
 

Metod: Kvantitativ metod med 
kohortstudie.  
 
Urvalsförfarande: 
Sjuksköterskor som hade arbetat två 
år (1099 stycken) respektive fyra år 
(991 stycken) efter examen.  
 
Urval ev. bortfall: Av de totalt 2090 
respondenter svarade 330 stycken 
på aktuella frågor i enkäten.310 
kvinnor och 20 män. Medelåldern 
var 34 år och 97% hade svenskt 
ursprung.  
 
Datainsamling: Enkäter till 
studiedeltagarna.  
 
Analysmetod: Jämförande metod. 
Data administrerades av Statistiska 
centralbyrån. 

Styrkor:  
Kvantitativ undersökning där 
studiedeltagarna fått beskriva 
upplevelser med egna ord 
varpå datainsamlingen blir 
utförlig. 
 
Svagheter: 
Stort bortfall. Antagligen på 
grund av att det var frågor att 
besvara med egna ord. 
Däremot argumenteras för 
bortfallet i artikelns 
metodologiska övervägande. 
 
 

Att utvecklas till att bemästra den 
professionella rollen är en process 
som påverkas av tre 
underprocesser; att utvärdera och 
omvärdera erfarenheter från 
utbildningen, att utveckla den 
professionella tilltron till sig själv 
och att utveckla klinisk kompetens. 
  
De tre underprocesserna påverkas i 
sin tur av en rad faktorer; 
samhällets värderingar och normer 
om yrket, vårdorganisationen, 
chefens ansvar och introduktion av 
nya sjuksköterskor, kollegor, 
patienter och deras anhöriga samt 
ens egna familj och vänner. 
  
Resultatet av faktorernas påverkan 
på processerna leder till huruvida 
sjuksköterskan väljer att stanna i 
eller lämna professionen. 
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Rudman, A., Gustavsson, P. & 
Hultell, D. (2014). A 
prospevtive study of nurse’ 
intentions to leave the 
profession during their first 
five years of pratice in 
Sweden. International Journal 
of Nursing Studies, 51, 612–
624. Doi: 
10.1016/j.ijnurstu.2013. 
09.012 
  
Sverige. 
  
  

Att undersöka 
nyexaminerade 
sjuksköterskors intentioner 
att lämna professionen 
Att prospektivt övervaka 
utvecklingen av intentionen 
att lämna yrket under de 
första fem åren 
Att studera faktorer som 
ålder, kön, yrkesberedskap 
och utbrändhet (som 
utmattning och frånkoppling) 
påverkan på intentionen att 
lämna professionen. 
  
  

Metod: Kvantitativ metod 
 
Urvalsförfarande: Populationen var 
ursprungligen sjuksköterskestudenter 
som följs under utbildningen och 
fem år efter examen. Data för studien 
hade sitt ursprung i en prospektiv 
studie där studiedeltagare 
rekryterades från 24 
sjuksköterskeprogram runt om i 
Sverige.  
 
Urval och ev. bortfall: Studiegruppen 
efter examen bestod av 1417 
personer mellan 20–52 år (median: 
28,4). 89% var kvinnor och 91% 
hade svenskt ursprung. Vid sista 
tillfället för datainsamling 
besvarades enkäten av 819 
sjuksköterskor.   
 
Datainsamling: Årliga enkäter fem år 
efter examen.  
  
Analysmetod: Deskriptiv statistik 

Styrkor:  
Datainsamling, urval och 
analys finns tydligt 
beskrivet. Bortfall i varje 
steg finns presenterat i figur.  
  
Svagheter: 
Missvisande figur över 
bortfall. 
  
 

De som ofta tänkte på att lämna 
professionen var flest tredje året 
(19,3 %). Svagt stigande frekvens av 
de som aktivt sökte arbete utanför 
professionen (1,5 %-4,8 %) och de 
som hade en stark vilja att 
omedelbart lämna professionen (1,7 
%-5,0 %).   
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Wallin, L., Gustavsson, P., 
Ehrenberg, A., & Rudman, A. 
(2012). A modest start, but a 
steady rise in research use: a 
longitudinal study nurses during 
the first five years in 
professional life. 
Implementation Science, 7:19. 
Doi: 10.1186/1748-5908-7-19 
  
Sverige.  

Undersöka sjuksköterskans 
användning av forskningsarbete 
under de första fem åren efter 
examen, med fokus på förändring 
över tid.  

Metod: Kvantitativ metod genom 
kohortstudie 
 
Urvalsförfarande: Studiedeltagare 
rekryterades från en nationell 
kvantitativ studie omfattande 
tidigare sjuksköterskestudenter 
från 26 lärosäten.  
 
Urval och ev. bortfall: 
2 331 sjuksköterskor tillfrågades. 
Bortfall, 631. Slutligt urval 1 501 
stycken varav: 

-       1 401 första året efter examen 
-       1 292 andra året efter examen 
-       1 174 tredje året efter examen 
-       1 099 fjärde året efter examen 
-       1 047 femte året efter examen. 

  
Datainsamlingsmetod: 
Informationen samlades årligen in 
där deltagarna besvarade frågorna 
själva och skickade sedan tillbaks 
frågeformulären.  
  
Analysmetod: Deskriptiv statistik 

Styrkor:  
Storurvalsgrupp vilket 
medför hög 
överförbarhet.  
  
Svagheter: 
Metod beskrivs otydligt 
vilket minskar 
tillförlitligheten. 
 
 

Användningen av 
forskningsresultat var låg under 
det första och andra året i yrket. 
Från det tredje till femte året 
ökade användningen successivt.  
 
Sjuksköterskor upplevde att 
stödet i tillämpning av 
forskning var större under 
teoretisk utbildning är under 
praktik vilket medförde 
konsekvenser när de började 
arbeta.  

 
 
 


