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Sammanfattning 

 

Bakgrund: En sjuksköterska har stora och varierande arbetsuppgifter och en 

nyutexaminerad sjuksköterska förväntas göra arbetsuppgifter de inte känner sig 

kvalificerade men ansvariga för i en miljö som andas stress. I övergången från student 

till arbetsliv är det många nyutexaminerade som väljer att lämna yrket när ansvaret blir 

alltför överväldigande. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka 

nyutexaminerade sjuksköterskors erfarenheter av stöd på arbetsplatsen samt att beskriva 

datainsamlingsmetoden i resultatets ingående artiklar.  Metod: Litteraturstudien hade en 

deskriptiv design bestående av 13 systematiskt sökta artiklar. Databaserna Cinahl och 

Pubmed användes för artikelsökning. Huvudresultat: Resultatet visade att stöd i olika 

former kunde vara en ovärderlig hjälp för att klara av arbetet och för att hitta 

yrkesrollen. Stödet kunde komma från introduktion, att lära sig hur arbetsplatsen 

fungerar, möjlighet att få utbildning, kollegor, handledare/mentorer och chefer. 

Slutsats: Nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde stödet viktigt för att de skulle vilja 

stanna kvar och trivas på arbetsplatsen samt för möjligheten att växa in i 

sjuksköterskerollen och utvecklas till kompetenta sjuksköterskor. Resultatet visade att 

arbetsplatsen kunde erbjuda stöd genom flera veckors introduktion, strukturerade 

rutiner, möjlighet till utbildning i form av studiedagar, välkomnande kollegor, 

uppmuntrande och stöttande handledare och mentorer samt engagerade chefer. 

Författarna till föreliggande litteraturstudie tolkar resultatet som att arbetsplatser bör se 

över sina rutiner för introduktion, information och strategier för utslussning och 

mottagande av nyutexaminerade sjuksköterskor då dessa är sjukvårdens framtid vilka 

tryggt ska vårda patienter. 
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Abstract 

 

Background: A nurse has large and varied tasks where a newly graduated nurse is 

expected to do work they do not feel qualified but responsible for in an environment 

that breathe stress. In the transition from student to working life, many graduate choose 

to leave the profession when the responsibility becomes too overwhelming. Purpose: 

The purpose of this study was to investigate newly graduated nurses experience of 

support in the workplace and to describe data collection method in the result's depth 

articles. Method: The literature study had a descriptive design consisting of 13 

systematically searched articles. Databases Cinahl and Pubmed was used for article 

search. Main Results: The results showed that various forms of support could be an 

invaluable help to do the work and to find the professional role. The support could come 

from introduction, to learn how the workplace works, access to education, colleagues, 

tutors / mentors and managers. Conclusion: Newly graduated nurses felt that support 

was important because they would like to remain and thrive in the workplace as well as 

for the opportunity to grow into the nursing role and become qualified nurses. The 

results showed that the workplace could offer support through several weeks of 

introduction, structured routines, access to education in form of study days, welcoming 

colleagues, encouraging and supportive tutors and mentors and committed managers. 

The authors of this literature interprets the result as workplaces should review their 

procedures for the introduction, information and strategies for channeling and reception 

of newly graduated nurses since they are the future of health care which should be 

safely care for patients. 
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1 Introduktion  
Den första tiden av en anställning kan vara den mest påfrestande för en sjuksköterska, 

de måste klara av sin nya roll samtidigt som de arbetar med blandade känslor och 

utmaningar i arbetet. Ett utökat antal patienter på sjukhus, en reducerad längd av 

sjukhusvistelse samt brist på vårdpersonal bidrar till en utmanande och stressig miljö för 

nyutexaminerade sjuksköterskor vilket innebär att stödet under en nyutexaminerad 

sjuksköterskas övergång från student till legitimerad sjuksköterska är av största 

betydelse (Jewell 2013, Duchsher 2009).  Forskning visar att nyutexaminerade behöver 

få stöd på arbetsplatsen för att kunna ge en god omvårdnad till patienter (Duchsher 

2009) och en god omvårdnad innefattar att patienter får en trygg och patientsäker vård 

som gör att de kan återfå hälsa och i bästa fall bli fri från sjukdom och lidande (Willman 

2009).  

1.1 Sjuksköterskerollen 

En sjuksköterska arbetar idag inom många olika verksamhetsområden och vårdformer 

med varierande arbetsuppgifter. Arbetsområdena omfattar såväl barn och ungdomar 

som vuxna och äldre (Socialstyrelsen 2005). Förutom att genomgå professionella och 

utvecklingsmässiga förändringar förväntas nyutexaminerade sjuksköterskor göra 

avancerade kliniska bedömningar och ta beslut de inte känner sig kvalificerade men 

ansvariga för i en miljö som andas stress (Duscher 2009) på en arbetsplats med 

personalbrist och begränsade sjukvårdsbudgetar (Odland, snelvedt & Sörlie 2014). 

Exempel på sjuksköterskans yrkesutövanden är allt från att hantera läkemedel till att 

kunna kommunicera med närstående samt att kunna leda och planera ett strukturerat 

arbete. Arbetet ska ske skriftligt korrekt, professionellt och utifrån lagar och riktlinjer 

(Socialstyrelsen 2005).  

1.2 Att vara nyutexaminerad 

Nyutexaminerade kan uppleva så mycket stimuli att de blir känslomässigt påverkade 

och känner tveksamhet i sjuksköterskerollen (Feng & Tsai 2012). I övergången från 

student till arbetsliv väljer många att lämna yrket när ansvaret känns alltför 

överväldigande (Wangensteen 2008). År 2002 och 2004 hade 10 % av de 

nyutexaminerade tankar om att sluta arbeta som sjuksköterska och 2006 hade antalet 

ökat till 20 % (Rudman, Omne-Ponten, Wallin & Gustavsson 2010). 
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Nyutexaminerade önskar bidra med god omvårdnad men kan känna att de saknar 

färdigheter och energi till att utföra en sjuksköterskas arbetsuppgifter och tidspressen på 

arbetet gör det svårt att hinna med (Feng & Tsai 2012). Omvårdnad kan ses vara 

antaganden om tillvaron och synen på människan. Människan beskrivs vara en fri 

individ med förmåga att göra val och ta ansvar (Willman 2009). Nyutexaminerade 

beskriver att för mycket ansvar utan motsvarande resurser skapar en känsla av moralisk 

stress eftersom de känner att de inte har möjlighet att ge en god omvårdnad till 

patienterna (Odland et al. 2014). Den första tiden kan vara överväldigande och 

traumatisk relaterat till brist på praktisk erfarenhet, förtroende samt fysisk och 

känslomässig utmattning (Duchscher 2009).  

1.3 Stöd på arbetsplatsen 

Insatserna för att introducera nybörjade bör vara i fokus de första fyra veckorna men 

formellt stöd bör finnas åtminstone de första 6-9 månaderna, helst upp till ett år.  Stöd 

på arbetsplatsen kan innefatta tillgänglig personal för att ge vägledning och återkoppling 

till nyutexaminerade (Johnstone, Kanitsaki & Currie 2008). Ett annat stöd kan vara att 

få hjälp med noggrann planering av arbetsuppgifter från en gruppledare i enlighet med 

de nyutexaminerades kapacitet (Cubit & Ryan 2011). En nyutexaminerad sjuksköterska 

kan också tilldelas en handledare och/eller en mentor. En handledare är en definierad 

resursperson som följer den nya sjuksköterskan under introduktionen och ger 

vägledning, stöttning och hjälper till med beslutsfattande (Jewell 2013). En mentor 

följer den nyutexaminerade en längre tid och kan ses som en lärare och coach (Pulce 

2005). Både handledare och mentorer kan ses som en stöttande förebild för 

nyutexaminerade sjuksköterskor (Jewell 2013). Sjukhus kan ibland erbjuda studiedagar 

till nyutexaminerade vilka mestadels består av interaktiva aktiviteter som bygger på 

kliniska scenarier och där nybörjade får lära sig att samarbeta med varandra och dela 

erfarenheter (Godwin-Esola, Deely & Powell 2009).   

1.4 Teoretisk referensram 

Författarna till föreliggande litteraturstudie har valt att använda Neumans holistiska 

omvårdnadsteori vilken har definierats som en systemmodell med fokus på hela 

människan utifrån människa, hälsa, miljö och omvårdnad (Wikström 2003). Det finns 

många olika sätt att beskriva begreppet hälsa. Hälsa kan bland annat beskrivas som 

lycka, välbefinnande och livskvalitet. Hälsa kan ses utifrån ett holistiskt perspektiv där 

hela människan är i fokus (Willman 2009).  Betty Neuman föddes i Ohio 1924 och hade 
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många olika positioner inom området hälsa och utsågs bland annat till hedersdoktor. 

Neumans modell identifierar tre olika miljötyper som omger människan: inre miljö, 

yttre miljö och skapad miljö. Den skapade miljön innebär en individs försök till att 

skapa en trygg omgivning. Ett exempel är den process som en individ genomgår då hen 

flyttar till en ny stad. För att minska upplevelser av obehag som kan vara kopplade till 

miljöombytet vill hen gärna behålla gamla beteendemönster. Om man tar exemplet med 

att flytta till en ny stad skulle hen då välja att möblera som tidigare för att vänja sig vid 

den nya situationen. Detta kan ses som individens försök till att strukturera miljön och 

reducera skillnaden mellan det nya och okända och de tidigare mönstren som individen 

är van vid (Wikström 2003).  

1.5 Begreppsdefinition  

Med begreppet nyutexaminerade sjuksköterskor menar författarna till föreliggande 

litteraturstudie sjuksköterskor som nyligen tagit examen och inte arbetet längre än ett år 

på sin arbetsplats. En nyutexaminerad kan ses som en nybörjare som kommer till en 

miljö där hen saknar erfarenhet i de situationer hen förväntas prestera (Benner 1993). 

1.6 Problemformulering 

Övergången från student till sjuksköterska och det första året i professionen kan 

uppfattas som en svår och stressig tid med stort ansvar och brist på stöd. Hos många 

nyutexaminerade finns därför tidigt tankar om att lämna yrket. Denna studie syftade till 

att undersöka nyutexaminerade sjuksköterskors erfarenhet av stöd på arbetsplatsen det 

första året. Att veta vilket stöd som kan finnas för en nyutexaminerad sjuksköterska 

samt vilken betydelse stödet kan ha anses viktigt då sjuksköterskan med vetskap om 

detta lättare kan hitta trygghet i sin profession. En trygg sjuksköterska med bra 

självförtroende kan ge en mer säker och god omvårdnad till patienterna. 

Litteraturstudien ansågs ha stor betydelse för studenter inom sjuksköterskeprogrammet 

eftersom de kan få en inblick i hur viktigt stöd kan vara för en nyutexaminerad och 

vilken betydelse det har för att kunna anpassa sig till yrkesrollen. Även 

vårdarbetsplatser och vårdpersonal kan med kunskap om detta lära sig hur de kan stödja 

en nyutexaminerad sjuksköterska för att hen ska vilja stanna kvar på arbetsplatsen. 
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1.7 Syfte och frågeställningar 

Syftet var att undersöka nyutexaminerade sjuksköterskors erfarenheter av stöd på 

arbetsplatsen det första året samt att undersöka datainsamlingsmetoden i de ingående 

artiklarna.  

 

1. Vilka erfarenheter har nyutexaminerade sjuksköterskor av stöd på arbetsplatsen 

det första året? 

 

2. Hur beskrivs datainsamlingsmetoden i de ingående artiklarna? 

 

2 Metod 

2.1 Design 

Litteraturstudien har en deskriptiv design (Polit och Beck 2012). Enligt Polit och Beck 

(2012) är en litteraturstudie en sammanställning av forskning inom ett område av 

intresse för författarna och innehåller ofta ett forskningsproblem.  

2.2 Databaser 

Databaser som användes var Cinahl och Pubmed. Cinahl är en viktig databas inom 

omvårdnad som innehåller många olika tidskrifter och referenser samt ger möjlighet till 

avgränsningar för att på så sätt hitta de mest relevanta artiklarna för litteraturstudier. 

Pubmed har ett bra innehåll av medicinska samt omvårdnads- och hälsoartiklar (Polit & 

Beck 2012).    

2.3 Sökord, sökstrategier och urvalskriterier 

Sökord som användes var New Graduate Nurse, Transition, Support, Experience. Den 

första sökningen gjordes osystematiskt med tänkbara sökord vilket bekräftade att 

litteraturstudien kunde genomföras och författarna till föreliggande studie kunde börja 

den systematiska sökningen (Polit och Beck 2012). Den systematiska sökningen gjordes 

genom att alla sökord sattes ihop i olika kombinationer för att testa utfallet av artiklar 

(tabell 1). Kombinationer av sökord gjordes först i Cinahl och därefter i Pubmed. Då 

inga nya artiklar hittades i Pubmed valde författarna till föreliggande litteraturstudie att 

endast redovisa utfallen från Cinahl. Begränsning gjordes med den booleanska 

söktermen AND för att få en avgränsad sökning (Polit & Beck 2012). Cinahl Headings 

användes inte då sökträffarna uteblev eller blev för få, istället användes fritextsökning.  

Enligt Polit och Beck (2012) kan trunkering* användas för att få med alla ändelser av 

ett sökord. Trunkering* användes på samtliga sökord. Sammantaget blev träffarna 308 i 
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Cinahl. Urval av artiklar gjordes genom att författarna till föreliggande litteraturstudie 

först läste artiklarnas titel. Artiklar som inte stämde med studiens syfte och 

frågeställning exkluderades. Därefter lästes kvarvarande artiklars abstrakt. 

 

2.3.1 Inklusionskriterier  

Fri full text tillgängliga i Högskolan i Gävles proxyserver, artiklar publicerade mellan år 

2010-2015, artiklar som svarade på syfte och frågeställning, skrivna på engelska eller 

svenska samt peer-rewied.   

 

 2.3.2 Exklusionskriterier 

 Systematiska litteraturstudier och artiklar med fakta om stöd som inte svarade på syfte 

och frågeställningar, till exempel artiklar som handlade om vidareutbildade 

sjuksköterskor, stöd från närstående och patienter samt handledare och studenters 

upplevelser.  

   

Tabell 1. Utfall av databassökningar 

Databas, 

avgränsning 

och 

sökdatum 

Sökord Antal 

träffar 

Utvalda 

artiklar 

Dubblett Valda 

artiklar 

exklusive 

dubbletter 

Cinahl 

Avgränsning: 

Free full text 

tillgänglig, 

peer-rewied, 

5 år 

29/9 2015 

New* Graduate* Nurse* 

AND Transition* AND 

Experience* 

 88 11 0 11 

Cinahl 

 

Avgränsning: 

Free full text 

tillgänglig, 

peer-rewied, 

5 år 

 

29/9 2015 

 

New* Graduate* Nurse* 

AND Support* AND 

Experience* 

107 9 9 0 

Cinahl 

 
New* Gradaute* Nurse* 

AND Transition* AND 

78 9 7 2 
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Avgränsning: 

free full text 

tillgänglig, 

peer-rewied, 

5 år 

 

29/9 2015 

 

Support* 

Cinahl 

 

Avgränsning: 

free full text 

tillgänglig, 

peer-rewied, 

5 år 

 

29/9 2015 

 

New* Gradaute* Nurse* 

AND Transition* AND 

Support* AND 

Experience* 

35 7 7 0 

Totalt  308 36 23 13 

 

2.4 Dataanalys 

Författarna till föreliggande litteraturstudie har enskilt läst artiklarna upprepade gånger 

för att se om de svarade på syfte och frågeställning. En artikel bör skrivas ut och läsas 

upprepade gånger för att få ett större grepp om innehållet (Polit & Beck 2012). Därefter 

strök författarna till föreliggande litteraturstudie enskilt över med överstrykningspenna 

för att markera den text i varje artikel som svarade på syfte och frågeställning. En färg 

användes till frågeställning 1 och en annan färg till frågeställning 2.  Därefter 

diskuterades olikheter och likheter för att få ett så trovärdigt resultat som möjligt. För att 

få en översikt av de inkluderade artiklarna sammanställdes artiklarna i en tabell med 

författare och årtal, titel, design, urvalsmetod, undersökningsgrupp, 

datainsamlingsmetod och dataanalys (bilaga 1). För att strukturerat kunna svara på 

frågeställning 1 gjordes även en tabell med författare och årtal, titel, syfte och resultat 

(bilaga 2). Därefter skrevs resultatet i löpande text. Det sammanställda resultatet skrevs 

därefter ut och strukturerades upp i rätt ordning för att se samband vilket gjordes för att 

kunna bygga rubriker med relevant textdel under. Då litteraturstudiens syfte var att 

beskriva nyutexaminerades erfarenheter delades resultatet in i rubriker utifrån vad 

artiklarna hade för innehåll. Analysen av resultatet utmynnade rubrikerna: introduktion 

på arbetsplatsen, att lära sig hur en arbetsplats fungerar, möjlighet att få utbildning på 

arbetsplatsen, kollegor, handledare/mentorer och chefer. 
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2.5 Forskningsetiska överväganden 

Enligt Polit och Becks (2012) rekommendationer har förutfattade meningar åsidosatts 

då ett objektivt förhållningssätt eftersträvades. Artiklar sållades inte bort efter eget 

tyckande eller för att artiklar motsatte sig varandra. För att förstå det engelska språket i 

artiklarna har upprepad granskning gjorts och artiklarna översattes via lexikon för att 

undvika att texten feltolkades eller missförstods. Polit och Beck (2012) rekommenderar 

att undvika plagiering vilket författarna till föreliggande litteraturstudie har tagit hänsyn 

till. 

 

3 Resultat 
De 13 artiklar som inkluderades i litteraturstudiens resultat redovisas i löpande text med 

rubriker. Studiens resultat inriktas på nyutexaminerade sjuksköterskors erfarenheter av 

stöd den första tiden på arbetsplatsen.  

3.1 Introduktion på arbetsplatsen 

Längre introduktion och deltagande i övergångsprogram kunde ge en signifikant högre 

skattning av arbetstillfredsställelse i övergången från student till sjuksköterska. 

Nyutexaminerade sjuksköterskor som fått introduktion i fyra veckor eller deltagit i ett 

övergångsprogram för nyutexaminerade kunde öka färdigheter som kommunikation, 

ledarskap och yrkestillfredsställelse (Rush, Adamack, Gordon, Janke & Ghement 2015). 

Rush et al. (2015) beskrev att nyutexaminerade upplevde det viktigt i introduktionen att 

jobba intensivt för att underlätta övergången och därigenom lättare hitta sin roll som 

sjuksköterska. Många nyutexaminerade var dock kritiska till den tid som gavs till 

introduktion och menade att introduktionen skulle upplevts bättre med en skickligare 

handledare, bättre genomgång av hur avdelningens utrustning och teknik fungerade 

samt mer tillsyn av erfarna sjuksköterskor (Phillips, Esterman, Smith & Kenny 2013).   

Nyutexaminerade kunde uppleva att arbetsplatser som erbjöd längre introduktion och 

övergång gjorde att de kunde tänka sig att stanna kvar i yrket och det fick dem att känna 

sig värdefull och behövd eftersom de fick tid på sig att få en bra relation med personalen 

(Clark & Springer 2012). Nyutexaminerade kunde i introduktionsperioden uppleva att 

det var viktigt att de tilldelades ett lämpligt antal patienter för att de skulle kunna utöva 

en god omvårdnad och för att kunna hantera olika svårighetsgrader av patienter (Phillips 

et al. 2013).  
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3.2 Att lära sig hur en arbetsplats fungerar 

Om det fanns rutiner på en arbetsplats för nyutexaminerade sjuksköterskor kunde den 

upplevas positiv (Parker, Giles, Lantry & McMillian 2014, Horsburgh & Ross, 2013) 

och det kunde vara till stor hjälp för att få en arbetsdag strukturerad och genomförbar 

(Lea & Cruickshank 2015). En positiv arbetsplats kunde också vara där 

nyutexaminerade fick hjälp med patientvård, orientering, medicinhantering och det 

dagliga pappersarbetet (Lea & Cruickshank 2015, Parker et al. 2014). I oväntade 

situationer som till exempel ett dödsfall var det ytterst viktigt att rutiner fanns på 

arbetsplatsen där nyutexaminerade kunde få information och stöd i hur det skulle 

hanteras (Clark & Springer 2012, Henderson, Ossenberg & Tyler 2015).  

 

Horsburgh och Ross (2013) beskrev att nyutexaminerade kunde få stöd genom att få tid 

på sig att lära sig hur en arbetsplats fungerade. Stödet kunde vara viktigt för att komma 

in i arbetet, lära sig det som förväntades och hitta sin roll på arbetsplatsen (Sullivan-

Bentz, Humbert, Craqq, Legault, Laflamme, Bailey & Doucette 2010). Hur stödet 

upplevdes och nyutexaminerades förväntningar på sjuksköterskerollen kunde ha en 

viktig del i hur tillfreds de kände sig på arbetsplatsen (Parker et al. 2014). 

Nyutexaminerade kunde uppleva att ett stöd var att få gå utöver personalstyrkan till en 

början (Horsburgh & Ross 2013) dock fanns det nyutexaminerade som kunde uppleva 

att de ofta fick stort ansvar på kort tid och att ansvaret kunde vara lika stort för 

nyutexaminerade sjuksköterskor som för en sjuksköterska som arbetat länge (Lea & 

Cruickshank 2015). Nyutexaminerade kunde förväntas ha samma mängd patienter, 

ibland de svåraste eftersom ingen annan ville ha dem (Lea & Cruickshank 2015).  

 

Det fanns nyutexaminerade som trots att de mött negativa erfarenheter och brist på stöd 

på arbetsplatsen ändå upplevde att de kunde blomstra i sin övergångsperiod. Förmågan 

att kunna överskrida negativa influenser har visat sig vara relaterat till hur 

motståndskraftiga nyutexaminerade sjuksköterskor kunde känna sig och i vilken 

utsträckning de kunde utnyttja sin emotionella intelligens för att upprätthålla och göra 

det bästa av en mindre gynnsam situation (Parker et al. 2014). 

3.3 Möjlighet att få utbildning på arbetsplatsen 

Nyutexaminerade sjuksköterskor beskrev att kunskap kunde vara svår att ta till sig 

under det första året, därför var stöd i form av studiedagar till mycket stor hjälp då de 

tillhandahöll en trygg miljö där de kunde ställa frågor och klargöra för funderingar. 
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Studiedagarna kunde dessutom vara en förutsättning för nyutexaminerade att få 

möjlighet att dela erfarenheter och få en ökad trygghet i professionen. En 

nyutexaminerad menade att det kunde vara svårt att komma ihåg allt de lärt sig under 

sjuksköterskeutbildningen och genom att ha studiedagar på arbetsplatsen fick de 

chansen att uppdatera sin kunskap (Henderson et al. 2015). Möjlighet för tid till att delta 

i studiedagar för nyutexaminerade som fokuserade på sjuksköterskans yrkesroll kunde 

upplevas vara ett viktigt stöd för lärande och anpassning till arbetet (Lea & Cruickshank 

2015) samt att arbetsplatsen kunde upplevas positiv (Parker et al. 2014).  

3.4 Kollegor  

Clark och Springer (2012), Lea och Cruickshank (2015) och Pfaff, Baxter, Ploeg och 

Jack (2014) beskrev att det viktigaste stödet för en nyutexaminerad sjuksköterska kunde 

vara kompetenta kollegor vilket ledde till att de lättare kunde växa in i yrkesrollen. 

Nyutexaminerade sjuksköterskor som fick stöd i form av ett gott bemötande kunde 

uppleva sig betydelsefull, behövande, som en del av vårdlaget (Clark & Springer 2012) 

och värdefull vilket var något som de ansåg var viktigt för att vilja stanna kvar på 

arbetsplatsen (Clark & Springer 2012, Pennbrant, Nilsson-Skyvell, Öhlén & Rudman 

2013, Ferguson 2011).  

 

Nyutexaminerade kunde uppleva att huruvida de etablerat säkra och meningsfulla 

relationer med kollegorna var ett oerhört viktigt stöd för deras känsla av att passa in 

(Malouf & West 2011). En nyutexaminerad beskrev det viktigt med en tillåtande 

atmosfär på arbetsplatsen där frågor fick ställas, tiden för inlärning var tillräcklig och 

det var tillåtet att säga "jag vet inte hur man gör, kan du hjälpa mig" (Pennbrant et al. 

2013). Dock fanns det nyutexaminerade som undvek att ställa frågor till kollegorna 

eftersom de var rädd för att verka okunnig och därför kunde vara en fara för 

patientsäkerheten (Malouf & West 2011).   

 

Parker et al. (2014), Lea och Cruickshank (2014) och Ferguson (2011) beskrev att 

nyutexaminerade önskade stöd av andra erfarna medarbetare i att få feedback på deras 

prestationer. Många av de erfarna sjuksköterskorna var dock inga goda förebilder då de 

varken gav återkoppling eller stöd, vilket annars kunde ha hjälpt nyutexaminerade med 

deras självförtroende och minskat stressen de upplevde från att inte veta hur andra 

uppfattade dem (Phillips et al. 2013, Lea & Cruickshank 2015, Parker et al. 2014, 

Pennbrant et al. 2013). En nyutexaminerad berättade att känslan av att vara värdelös och 
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inkompetent uppstod vid arbete med kollegor som var kritiska till ens kunskaper, vilket 

ledde till ett nervöst och klumpigt arbetssätt (Pennbrant et al. 2013).   

3.5 Handledare/Mentorer 

Henderson et al. (2015) beskrev att nyutexaminerade kunde uppleva att handledare var 

en god hjälp för att komma in i vårdlaget. Att ha en handledare under sin första tid 

beskrevs av nyutexaminerade som ett viktigt stöd i deras inträde i den nya arbetsmiljön 

och en handledare kunde bidra med att de kände sig bekväma och mer tillfreds med 

arbetet (Henderson et al. 2015, Kaihlanen, Lakanmaa & Salminen 2013, Clark & 

Springer 2012, Pennbrant et al. 2013).  En nyutexaminerad beskrev att de med en 

handledare kunde bygga upp en relation där de kunde ställa frågor utan att känna sig 

dumma och handledare ansågs kunna förstå att du var "ny" till en början och inte besatt 

alla färdigheter ännu (Henderson et al 2015) och nyutexaminerade önskade få ta del av 

handledarens erfarenheter av den första tiden (Pennbrant et al. 2013). Nyutexaminerade 

kunde dock uppleva att handledare inte alltid var ett positivt stöd då de många gånger 

kunde vara ointresserade och icke stöttande vid frågor och funderingar (Clark och 

Springer 2012).  

 

Även en mentors sätt att ge feedback genom visat intresse för den nyutexaminerades 

lärande kunde vara ett viktigt stöd för utvecklingen av självförtroendet (Kaihlanen et al. 

2013). Ferguson (2011) framhöll att nyutexaminerade kunde uppleva att goda mentorer 

var de som assisterade i deras beslut, tänkande, praktiska färdigheter och stöttade dem i 

deras väg till att hitta sin sjuksköterskeroll. Kaihlanen et al. (2013) beskrev att 

återkopplingen nyutexaminerade kunde uppleva från en mentor antingen stärkte eller 

försämrade deras erfarenhet av att göra rätt eller fel och detta påverkade identiteten. 

Nyutexaminerade kunde uppleva att mentorns feedback och kommunikationen skulle 

vara öppen och förtroendegivande (Kaihlanen et al. 2013, Ferguson 2011) eftersom att 

övergången till arbetslivet lätt kunde bromsas om nyutexaminerade upplevde mentorns 

ton som negativ eller om de pratade bakom deras ryggar (Kaihlanen et al. 2013).  

3.6 Chefer 

Stödjande ledarskap på arbetsplatser uppfattades som en viktig faktor bland 

nyutexaminerade sjuksköterskor. Nyutexaminerade kunde uppleva att chefer var en 

nyckelroll för att stödja deras engagemang i samarbete i praktiken genom att främja 

positiva grupprelationer med regelbundna gruppmöten och stödja behovet av lärande 
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(Pfaff et al. 2014). Ett stöd var chefer som såg till att arbetsplatsen hade en öppen och 

fungerande kommunikation vilket kunde göra att nyutexaminerade enklare löste 

problem som uppstod (Clark & Springer 2012) och samarbetade på ett mer engagerat 

sätt (Pfaff et al. 2014). Kommunikation kunde ske genom telefonsamtal, interaktioner 

ansikte-mot ansikte och vårdkonferenser (Pfaff et al. 2014). Nyutexaminerade 

sjuksköterskor betonade vikten av att ha chefer som hade realistiska förväntningar på 

nya sjuksköterskor, som tillät dem att börja som nybörjade och som gav stöd och tid för 

att utveckla sin nya yrkesroll (Pennbrant et al. 2013).  

3.7 Metodologisk aspekt 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) är datainsamlingsmetoder en insamling och 

systematisering av kunskap där syftet är att få en djupare förståelse för den 

forskningsfråga som studeras. Syftet med kunskapsinsamlingen är att kunna se mönster 

och sammanhang. Datainsamlingsmetoder kan till exempel vara intervjuer eller skrivna 

texter och berättelser (Forsberg & Wengström 2013), se bilaga 1.  

 

En av tretton artiklar använde telefonintervjuer (Sullivan-Bentz et al. 2010) vilket kan 

vara en acceptabel insamlingsmetod om intervjun är kort, specifik och inte alltför 

personlig (Polit & Beck 2012). Två av tretton artiklar använde ansikte-mot ansikte 

intervjuer (Ferguson 2011, Malouf & West 2011). Enligt Polit och Beck (2012) är 

ansikte-mot ansikte intervjuer påkostade och innebär omfattande förberedelser för 

forskaren. Intervjuer kan genomföras vid ett enstaka tillfälle eller upprepas (Forsberg & 

Wengström 2013) och kan pågå i timmar (Polit & Beck 2012. Två av tretton artiklar 

använde fokusgrupper som datainsamlingsmetod (Clark et al. 2012 & Horsburgh & 

Ross 2013). Syftet med fokusgrupper handlar vanligtvis om att samla in data relaterat 

till upplevelser, känslor, reaktioner på och åsikter om olika situationer (Forsberg & 

Wengström 2013).  

 

Tre av tretton artiklar använde online-undersökningar med enkäter (Phillips et al. 2013, 

Rush et al. 2015, Pennbrant et al. 2013). Enkäter och online-undersökningar är en 

metod som ger respondenten mer privathet än vad som är möjligt vid till exempel en 

intervju. Enkäter är självadministrerade och att tänka på är därför att enkäterna behöver 

vara enkla att förstå (Polit & Beck 2012). En av tretton artiklar använde anonyma 

berättelser (Kaihlanen et al. 2013). Texter och skrivna berättelser används för att ge 
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information om ett fenomen som inte kan undersökas genom direkt observation eller 

intervju (Forsberg & Wengström 2013).  

 

Fyra av tretton artiklar kombinerade datainsamlingsmetoden: ansikte-mot ansikte och 

telefonintervjuer (Lea & Cruickshank 2015) enkäter och fokusgrupper (Parker et al. 

2014, Henderson et al. 2015) och enkäter med uppföljande telefonintervjuer (Pfaff et al. 

2014). Datainsamlingsmetoder kombineras för att få olika typer av information om ett 

ämne (Forsberg & Wengström 2013).  

 

4 Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Litteraturstudien visade att nyutexaminerade sjuksköterskor kunde uppleva svårigheter i 

form av stress, tidsbrist och stora ansvarsområden när de kom ut i arbetslivet. Stöd i 

olika former kunde vara en ovärderlig hjälp för att klara av arbetet och för att hitta 

yrkesrollen. Att få en längre introduktion ökade bland annat tryggheten. 

Nyutexaminerade kunde uppleva stöd från att lära sig hur en arbetsplats fungerade 

genom till exempel strukturerade rutiner och upplevde stöd genom möjlighet till 

utbildning i form av studiedagar. Från kollegor kunde nyutexaminerade känna att de 

fick självförtroende och chansen att känna sig som en del av laget. Handledare och 

mentorer kunde ge stöd genom att nyutexaminerade kunde känna sig bekväm och 

tillfreds med arbetet. Även engagerade chefer visade sig vara ett viktigt stöd. Många 

gånger saknade dock nyutexaminerade stöd på arbetsplatsen. 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Introduktion på arbetsplatsen 

Nyutexaminerade sjuksköterskor kunde uppleva att introduktion var ett viktigt stöd för 

kommande yrkesroll och att ju längre introduktion de fick, desto lättare gick övergången 

från student till nyutexaminerad sjuksköterska. En längre introduktion ökade färdigheter 

som kommunikation, ledarskap och yrkestillfredsställelse (Rush et al. 2015). Tidigare 

forskning visade att nyutexaminerade kunde uppleva att de fick för kort introduktion 

eller ingen introduktion alls vilket gjorde att de kände sig stressade och oförberedda 

(Gerrish 2000) och nyutexaminerade önskade att en introduktion skulle vara i fyra 

veckor (Heslop, McIntyre och Ives 2001). Clark och Springer (2012) och Phillips et al. 

(2013) beskrev att nyutexaminerade kunde uppleva att en längre introduktion skapade 

bättre förutsättningar för en god omvårdnad och arbetsplats. Nyutexaminerade kunde 
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uppleva att introduktionen hade varit bättre med skickligare handledare, bättre 

genomgång av utrustning och teknik (Phillips et al. 2013) vilket skapade en känsla av 

att vilja stanna kvar på arbetsplatsen (Clark & Springer 2012). Neuman identifierar 

omgivningen som ett basfenomen i sin systemmodell och omgivningen ses som de 

influenser som påverkar en person. En god introduktion kan med detta tankesätt påverka 

en individ positivt (Wikström 2003).   

 

4.2.2 Att lära sig hur en arbetsplats fungerar  

Nyutexaminerade kunde uppleva arbetsplatsen positiv om rutiner fanns (Parker et al. 

2014, Horsburgh & Ross 2013) och rutiner kunde göra att arbetsdagen blev strukturerad 

och genomförbar (Lea & Cruickshank 2015). Neuman framhöll i sin teori att individen 

ständigt interagerade med omgivningen och att en positiv miljö också påverkade 

individen positivt (Wikström 2003). Tidigare forskning visade att nyutexaminerade till 

en början kunde ha svårt att organisera sig på arbetsplatsen och att när det blev stressigt 

inte hittade rätt utrustning för arbetsuppgiften (Kelly 1998). 

 Lea och Cruickshank (2015) beskrev att nyutexaminerade kunde sakna stöd från 

arbetsplatsen då de ibland tilldelades de svåraste patienterna eftersom ingen annan i 

personalstyrkan ville ha dem. Liknande fynd visade att nyutexaminerade kunde uppleva 

svårigheter att ta hand om mycket sjuka och svårt skadade patienter och att det var 

emotionellt svårt att hantera situationen (Kapborg & Fischbein 1998) och Kelly (1998) 

menade att nyutexaminerade kunde sakna stöd i hur de skulle behandla patienterna. 

Stöd vid till exempel dödsfall var ytterst viktigt för att nyutexaminerade skulle kunna 

hantera situationen (Clark & Springer 2012, Henderson et al. 2015). Nyutexaminerade 

kunde uppleva att ett stöd var att få gå utöver personalstyrkan till en början (Horsburgh 

& Ross 2013). Även tidigare forskning visade att nyutexaminerade kunde värdera 

möjligheten att gradvis få bygga upp sin arbetsbelastning och sitt ansvar (Clare & Loon 

2003).  

4.2.3 Möjlighet att få utbildning på arbetsplatsen 

Nyutexaminerade sjuksköterskor kunde uppleva att kunskap var svår att ta till sig under 

det första året och att studiedagar där de kunde ställa frågor var ett viktigt stöd. 

Studiedagarna kunde också upplevas som en möjlighet till att dela erfarenheter och på 

så vis öka sin professionella trygghet (Henderson et al. 2015). Tidigare forskning visade 

att nyutexaminerade kunde uppleva att studiedagar var ett bra stöd där de kunde ha en 

öppen kommunikation och utbyta erfarenheter och de kände en större gemenskap efter 



 

14 

 

att de hade deltagit i studiedagar (Clare & Loon 2003).  Nyutexaminerade upplevde att 

studiedagar kunde vara ett stöd genom att det gav tid för att kunna fokusera på sin 

yrkesroll och sitt lärande om arbetet (Lea & Cruckshank 2014). Liknande fynd beskrev 

att nyutexaminerade med hjälp av studiedagar kunde bygga upp sin kompetens och sitt 

ansvar och att studiedagar var ett stöd som kunde få nyutexaminerade att stanna kvar i 

sin profession (Clare & Loon 2003).  

 

4.2.4 Kollegor 

Clark och Springer (2012), Lea och Cruickshank (2015) och Pfaff et al. (2014)  beskrev 

att nyutexaminerade kunde uppleva att det viktigaste stödet var kompetenta kollegor 

vilket ledde till att de lättare kunde växa in i rollen som sjuksköterska. 

Nyutexaminerade sjuksköterskor som fick stöd i form av ett gott bemötande kunde 

uppleva sig betydelsefull, behövande, som en del av vårdlaget (Clark & Springer 2012) 

och värdefull vilket var något som de upplevde viktigt för att vilja stanna kvar på 

arbetsplatsen (Clark & Springer 2012, Pennbrant et al. 2013, Ferguson 2011). Tidigare 

forskning visade att nyutexaminerade som fick beröm och uppmuntran från kollegor 

kunde uppleva att det var värdefullt för deras lärande (Maben & Clark 1998).  Neumans 

omvårdnadsteori menar att en individ påverkas av dess omgivning, om miljön var 

positiv för nyutexaminerade så påverkades de positivt eftersom att det var positiva 

interaktioner de mötte i den miljön de befann sig i (Wikström 2003). 

Nyutexaminerade kunde önska stöd av andra erfarna medarbetare i att få feedback på 

deras prestationer (Parker et al. 2014, Lea & Cruickshank 2015, Ferguson 2011) vilket 

även framkom i tidigare forskning då nyutexaminerade kunde önska feedback på deras 

arbete men att det var skillnad på det stöd de fick och det stöd de ansåg sig behöva 

(Dearmun 2000). Detta kunde kopplas ihop med Neumans teori i hur individen påverkas 

av stress från inre och yttre omständigheter och att en individ som känner sin 

grundstruktur hotad strävar efter att skapa harmoni och trygghet (Wikström 2003). 

Nyutexaminerade kunde uppleva känslor av att vara värdelös och inkompetent om 

kollegor var kritiska (Pennbrant et al. 2013) och nyutexaminerade kände ett behov av att 

undvika skam (Malouf & West 2011). Liknande fynd visade att nyutexaminerade kunde 

uppleva att kollegor var ett mycket värdefullt stöd men att de ibland kände sig 

"överkörda" (Kelly 1998). Phillips et al. (2013), Lea och Cruickshank (2015), Parker et 

al. (2014) och Pennbrant et al. (2013) beskrev att nyutexaminerade kunde uppleva att 

erfarna sjuksköterskor var dåliga förebilder som inte gav stöd eller återkoppling vilket 
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även framkom i tidigare forskning då sjuksköterskor ofta hade för höga förväntningar 

på nyutexaminerade och att de istället borde ha varit realistiska till deras kunskap 

(Oermann & Garvin 2002).  

4.2.5 Handledare/Mentorer 

Nyutexaminerade kunde uppleva att en bra handledare underlättade att komma in i 

vårdteamet (Henderson et al. 2015) och en handledare kunde bidra till att de kände sig 

bekväma och mer tillfreds med arbetet (Henderson et al. 2015, Kaihlanen et al. 2013, 

Clark & Springer 2012, Pennbrant et al. 2013). Handledare kunde ge stöd i form av en 

trygg relation där nyutexaminerade kunde ställa frågor (Henderson et al. 2015) och 

nyutexaminerade hade en önskan om att få diskutera och ta del av handledarens egen 

erfarenhet av den första tiden (Pennbrant et al. 2013). I tidigare forskning framkom att 

nyutexaminerade kunde uppleva det viktigt att diskutera erfarenheter med handledare 

liksom att få konstruktiv feedback (Hardyman & Hickey 2001) vilket kan kopplas ihop 

med Neumans teori vilken menar att en individ som känner sig otrygg strävar efter att 

skapa en trygg miljö (Wikström 2003). 

 

Nyutexaminerade kunde uppleva att ett viktigt stöd för självförtroendet var en mentors 

feedback (Kaihlanen et al. 2013) och att stödet kunde underlätta övergången till 

arbetslivet (Ferguson 2011). Liknande forskning visade att nyutexaminerade kunde 

uppleva att en stödjande mentor borde vara medveten om vilka spänningar en 

nyutexaminerad mötte i början av sitt arbete (Oermann & Garvin 2002).  

 

4.2.6 Chefer 

Nyutexaminerade upplevde att ett stödjande ledarskap kunde vara viktigt och att chefer 

kunde stötta deras engagemang och samarbetsförmåga genom gruppmöten och genom 

att stödja deras behov av lärande (Pfaff et al. 2014). Stödjande chefer var de som 

nyutexaminerade upplevde strävade efter att arbetsplatser skulle ha en fungerande 

kommunikation vilket gjorde att problem som uppstod enklare kunde lösas (Clark & 

Springer 2012). Tidigare forskning framhöll att nyutexaminerade kunde uppleva att när 

de hade en öppen kommunikation med chefen och upplevde chefen som ett stöd kunde 

det underlätta deras lärande och utveckling av självförtroende (Oermann & Garvin 

2002). Nyutexaminerade kunde uppleva det viktigt att ha en chef som hade realistiska 

förväntningar på nyutexaminerade och gav dem stöd och tid till att utveckla sin 

kompetens i professionen (Pennbrant et al. 2012). 
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4.3 Metodologisk aspekt 

En använd datainsamlingsmetod var telefonintervjuer. Då det inte framkommer var 

dessa ägt rum antar författarna till föreliggande litteraturstudie att de ägde rum i 

deltagarens hem. Att tänka på vid telefonintervjuer är att det kan vara svårt för vissa 

grupper av respondenter, till exempel för de med hörselnedsättning (Polit & Beck 2012) 

vilket kan skapa en risk för att deltagaren uppfattar frågan fel och resultatet påverkas. 

Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att det kan vara en nackdel att inte 

beskriva var intervjun ägt rum då en stressig eller otrygg miljö kan påverka en 

deltagares svar. Ansikte-mot ansikte intervjuer anser författarna till föreliggande 

litteraturstudie är den bästa metoden då intervjuaren får ett ansikte, kan skapa en 

relation och få med känslor och uttryck. Var intervjun äger rum har betydelse och det är 

viktigt att intervjun genomförs i ostörd miljö (Forsberg & Wengström 2013). Fyra av 

fem artiklar har beskrivit hur många intervjuer de gjort. Tre av fem artiklar beskrev hur 

länge intervjuerna varade. Fyra av fem artiklar beskrev dessutom att intervjuerna 

upprepades mellan olika tidsintervall. Intervjuer kan genomföras vid ett enstaka tillfälle 

eller upprepas.  

 

En annan datainsamlingsmetod var fokusgrupper vilket författarna till föreliggande 

litteraturstudie anser kan vara en bra metod för att inhämta information på kort tid från 

många personer vilket stärks av Forsberg och Wengström (2013). En nackdel med 

fokusgrupper kan vara att det uppstår en gruppdynamik som kan leda till att avvikande 

åsikter tystas ner (Forsberg & Wengström 2013). Två av tre artiklar beskrev hur länge 

fokusgrupperna varade. Två av tre artiklar beskrev vart fokusgrupperna ägde rum. En 

artikel insamlade data under ett arbetsskift vilket författarna till föreliggande 

litteraturstudie ser som en nackdel eftersom detta kan ha påverkat svaren då miljön kan 

ha varit stressig. En av tre artiklar beskrev dessutom hur forskarna förberedde sig för att 

få deltagarna att känna sig välkomna vilket författarna till föreliggande litteraturstudie 

anser vara en fördel då en trygg miljö är viktigt.  

 

En ytterligare datainsamlingsmetod var online-undersökningar med enkäter. Fyra av 

fem artiklar skickade ut enkäter via mail, två av dessa hade i mailet en länk till enkäten. 

En av fem artiklar skickade ut enkäter via post och mail. Enligt Polit och Beck (2012) 

skickas allt oftare enkäter ut via mail eller distribueras via internet. En fördel med 

enkätundersökningar är att det möjliggör jämförelser mellan större grupper, en nackdel 
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är dock att det lätt blir bortfall (Forsberg & Wengström 2013). Författarna till 

föreliggande litteraturstudie instämmer med Forsberg och Wengström och anser att 

bortfall kan ske om respondenten till exempel inte har tillgång till dator, internet eller 

inte aktivt läser sin mail. Författarna till föreliggande litteraturstudie anser även att 

resultatet kan påverkas med enkäter just för att de är självadministrerade vilket gör att 

deltagarna kan tolka frågorna olika och inte har någon möjlighet att få frågorna 

förklarade om dem inte förstår. Samtliga artiklar beskrev hur många som deltog i 

enkätundersökningen. Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att en styrka är 

att beskriva hur många som deltar i undersökningen eftersom enkäter enligt Forsberg 

och Wengström (2013) är en metod som ska innefatta större grupper.  

Anonyma berättelser var den sista metoden som användes för att samla in data. Artikeln 

beskrev under hur lång tid berättelserna skrevs och hur många sidor det handskrivna 

materialet var. Forsberg och Wengström (2013) menar att genom att ta del av berättelser 

kan forskare få tillgång till ett perspektiv som kan ge insikt om viktiga händelser. 

Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att en svaghet i denna 

datainsamlingsmetod kan vara att forskaren kan misstolka handskriven text.  

Flera av författarna till resultatartiklarna har valt att kombinera olika 

insamlingsmetoder. Fördelen är då att det specifika fenomenet kan belysas i olika 

synvinklar (Forsberg & Wengström 2013).  

4.4 Metoddiskussion 

Författarna till föreliggande litteraturstudie använde en deskriptiv design (Polit & Beck 

2012). Resultaten bygger på resultat från redan tidigare publicerade artiklar och 

litteratur. Databaserna Cinahl och Pubmed rekommenderas enligt Polit och Beck (2012) 

vid arbete inom omvårdnad. Sökningarna gjordes med relevanta sökord för 

litteraturstudien och olika kombinationer användes för att öka antalet träffar, vilket 

ökade styrkan i litteraturstudien. Kombinationer med sökorden gjordes även för att inte 

missa någon artikel som hade kunnat svara på litteraturstudiens syfte och frågeställning. 

Författarna till föreliggande litteraturstudie började sökningen av artiklarna i databasen 

Cinahl och därefter gjordes lika sökningar i databasen Pubmed. Då inga nya artiklar 

hittades i Pubmed användes endast artiklar från Cinahl. Att endast använda en databas 

anses vara en styrka av författarna till föreliggande litteraturstudie då detta bekräftar att 

rätt sökningar gjordes eftersom databaserna gav lika utfall av artiklar. Cinahl Headings 

användes inte eftersom träffarna då blev för få eller uteblev. Cinahl Headings kan 

användas för att strukturera upp en sökning då databasens ämnesordlista används där 
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det finns vedertagna termer för olika begrepp (Polit & Beck 2012). Författarna till 

föreliggande litteraturstudie anser att sökning med Cinahl Headings vanligtvis kan ge 

mer relevanta sökresultat än fritextsökning men i detta fall anser författarna till 

föreliggande litteratur inte detta som någon svaghet då sökningar med Cinahl Headings 

inte gav några relevanta artiklar.  Fritextsökning gjordes med hjälp av avgränsningen 

AND mellan sökorden vilket begränsade sökningen (Forsberg & Wengström 2013) och 

även detta anses vara en styrka för studien då träffarna blev artiklar som svarade på 

studiens syfte och frågeställning. Trunkering* användes för att täcka ett större antal 

artiklar. Trunkering är enligt Polit och Beck (2012) ett sätt för att få med alla ändelser 

på ett ord. Sökningarna gav väldigt många dubbletter vilket ökade trovärdigheten för att 

studiens sökord varit relevanta. Använda artiklar har varit skrivna på engelska vilket 

kan ses som en nackdel då författarna till föreliggande litteraturstudies modersmål är 

svenska och risken för misstolkning då kan öka. En styrka var dock att artiklarna 

granskades både enskilt och tillsammans vilket ses som en fördel då sannolikheten för 

misstolkning och risken för att gå miste om viktig information minskar. Polit och Beck 

(2012) rekommenderar att artiklar ska läsas upprepade gånger för att på så vis få större 

begrepp om artikelns innehåll och relevans.   

 

Endast vetenskapliga artiklar, fritt tillgängliga på Högskolan i Gävles proxyserver för 

studenter användes vilket kan ses som en svaghet då studenter på andra högskolor som 

gör samma sökningar kan få andra träffar. Ytterligare styrka i studien var att ny 

forskning använts, publicerat för senast 5 år sedan vilket ändå gav ett stort urval av 

artiklar. Författarna till föreliggande litteraturstudie skrev ut resultatartiklarna och strök 

under det som svarade på syfte och frågeställningar vilket styrkte studiens trovärdighet 

då detta ger ett bättre och strukturerat arbetssätt och risken för att missa relevant 

information minskas.  

4.5 Kliniska implikationer för omvårdnad och förslag till fortsatt 
forskning 

Litteraturstudiens resultat anses kunna öka insikten om att nyutexaminerade 

sjuksköterskor den första tiden på arbetsplatsen är i stort behov av stöd för att komma in 

i arbetet och sjuksköterskerollen. En stabil, trygg och kompetent sjuksköterska ökar 

möjligheten för en god patientomvårdnad och för att bli en värdefull kollega. Insikt om 

betydelsen av stöd i övergången från student till sjuksköterska kan öka chefer och 

kollegors medvetenhet om deras ansvar för nyutexaminerade sjuksköterskor. Detta 
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anser författarna till föreliggande litteraturstudie som mycket viktigt då dagens 

vårdsituation innefattar stor personalbrist. En dålig första tid på arbetsplatsen gör att 

många nyutexaminerade antingen söker sig till andra arbetsplatser eller väljer att skola 

om sig. Fortsatt forskning i hur olika discipliner och arbetsplatser kan stödja 

nyutexaminerade sjuksköterskor behövs för att minska andelen uppsägningar på 

arbetsplatser och för att öka nyutexaminerade sjuksköterskors trivsel på arbetet. 

Forskning bör även bedrivas i olika strategier för hur stöd kan tillämpas och användas 

både ur chefers, medarbetares och nyutexaminerade sjuksköterskors perspektiv.  

4.6 Slutsats 

Denna litteraturstudie belyser hur viktigt stöd i olika former upplevs av 

nyutexaminerade sjuksköterskor för att de ska vilja stanna kvar och trivas på 

arbetsplatsen samt för möjligheten till att växa in i sjuksköterskerollen och utvecklas till 

kompetenta sjuksköterskor. Resultatet visade att arbetsplatsen kunde erbjuda stöd 

genom flera veckors introduktion, strukturerade rutiner, möjlighet till utbildning i form 

av studiedagar, välkomnande kollegor, uppmuntrande och stöttande handledare och 

mentorer samt engagerade chefer. Författarna till föreliggande litteraturstudie tolkar 

resultatet som att arbetsplatser bör se över sina rutiner för introduktion, information och 

strategier för utslussning och mottagande av nyutexaminerade sjuksköterskor då dessa 

är sjukvårdens framtid vilka tryggt ska vårda patienter. 
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6 Bilagor 
 

Bilaga 1 

Författare, 

årtal 

     Titel Design Urvalsmetod Undersökningsgrupp 

(antal, ålder, kön) 

Datainsamlingsmetod Dataanalys 

Clark et al, 
2012 

      Nurse 

resident’s first-

hand accounts 

on transition to 

practice 

Deskriptiv 

design med 

kvalitativ 

ansats 

Strategiskt  37 deltagare, 32 k, 5 

m, ingen ålder 

framgår 

Fokusgrupper 

 

Tid: 60 min 

Plats: Stängda dörrar, 

framgår ej vart 

Antal deltagare: 37 (9 

fokusgrupper) 

 

Krueger’s systematiska 

Process 

Ferguson, 

2011 

     From the 

perspective of 

new nurses: 

What do 

effective 

mentors look 

like in 

practice? 

Deskriptiv 

design med 

kvalitativ 

ansats 

Icke 

slumpmässigt 

25 deltagare, 

medelålder 28 år, 24 

k, 1 m  

Intervjuer vid 

upprepade tillfällen 

 

Tid: 90 min 

Plats: Framgår ej 

Antal deltagare: 25 

Grounded Theory 

Henderson 

et al, 2015 

     What matters 

to graduates': 

An evaluation 

of a 

structured 

clinical 

support 

program for 

Mixad 

metod och 

design 

Slumpmässigt 180 deltagare, 49% 

mellan 18-25 år, 163 

k, 12 m 

Enkäter och 

fokusgrupper 

 

Hur enkäter skickades 

ut: Mail 

Tid: Framgår ej 

Plats: Arbetet 

Antal deltagare: 180 

Innehållsanalys 



 

25 

 

newly 

graduated 

nurses 

 

 

Horsburgh 

och Ross 

2012 

     Care and 

compassion: 

the 

experiences 

of newly 

qualified staff 

nurses. 

Deskriptiv 

design med 

kvalitativ 

ansats 

Ändamålsenligt  4-11 i varje grupp, 

totalt 7 grupper och 

totalt 42 deltagare, 

ålder och kön framgår 

ej 

Fokusgrupper  

 

Tid: 40-50 min 

Plats: På ett universitet 

Antal deltagare: 42 

Grounded Theory 

Kaihlanen et 

al, 2013 

     The transition 

from nursing 

student to 

registered 

nurse: The 

mentor's 

possibilities 

to act as a 

supporter 

Deskriptiv 

design med 

kvalitativ 

ansats 

Bekvämlighet 16 deltagare, ålder 

och kön framgår ej 

Anonyma berättelser 

 

Tid: 15 min 

Antal deltagare: 16 

Induktiv innehållsanalys 

Lea och 

Cruickshank  

2015 

     The support 

needs of new 

graduate 

nurses 

making the 

transition to 

rural nursing 

practice in 

Australia 

Deskriptiv 

design med 

kvalitativ 

ansats 

Ändamålsenligt  15 deltagare, fyra st 

mellan 20-24 år, fyra 

st mellan 25-29 år, 

fyra st över  45 år, 2 st 

mellan 30-34 år och 1 

st mellan 40-44, ,  2 m 

och 13 k, 

Ansikte- mot 

ansikteintervjuer och 

upprepade 

telefonintervjuer 

 

Tid: Framgår ej 

Plats: Framgår ej 

Antal deltagare: 15 

Tematisk analys  

Malouf och 

West 2011 

     Fitting in: A 

pervasive 

Deskriptiv 

design med 

Icke 

slumpmässigt 

9 deltagare, ålder och 

kön framgår ej 

Intervjuer vid 

upprepade tillfällen 

Grounded Theory 
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new 

graduate 

nurse need 

kvalitativ 

ansats 

Tid: 45-90 min 

Plats: Framgår ej 

Antal deltagare: 9 

Parker et al,  

2014 

     New graduate 

nurses' 

experiences in 

their first year 

of practice 

Tvärsnitts 

design med 

kombinerad 

kvantitativ 

och 

kvalitativ 

ansats 

Kohort 282 deltagare, 21-54 

år, 85% var kvinnor 

(enkäter), 55 (7 

fokusgrupper) 

Enkäter och 

fokusgrupper 

 

Hur enkäter skickades 

ut: Post och mail 

Tid: 60-90 min 

(fokusgrupper) 

Plats: Framgår ej 

Antal deltagare: 55 (7 

fokusgrupper) 282 

(enkäter) 

Chi-två test, 

kruskalWalis, 

CrohnBach Alpha.  

Pennbrant 

et al,  

2013 

     Mastering the 

professional 

role as a 

newly 

graduated 

registered 

nurse 

Deskriptiv 

design med 

kvalitativ 

ansats  

Slumpmässigt 330 deltagare, 

medelålder 34 år, 310 

k, 20 m 

Enkäter 

 

Hur enkäter skickades 

ut: Mail 

Antal deltagare: 330 

Grounded Theory 

Pfaff et al,  

2014 

     A mixed 

methods 

exploration of 

the team and 

organizational 

factors that 

may predict 

new graduate 

nurse 

Mixad 

metod och 

design 

Slumpmässigt, 

snöboll och 

medvetet 

514 deltagare, 

medelålder för den 

kvantitativa delen 29 

år, 92,8% kvinnor 

Enkäter med 

uppföljande 

telefonintervjuer 

 

Hur enkäter skickades 

ut: Mail 

Tid: 45-60 min 

(intervjuer) 

Plats: Framgår ej 

Student t-test, Pearson 

Correlation, analyser av 

vareans 
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engagement 

in 

collaborative 

practice 

Antal deltagare: 514 

(enkäter), 16 

(intervjuer) 

Phillips et al, 

2013 

     Predictors of 

succesful 

transition to 

Registrered 

Nurse 

Deskriptiv 

design med 

kvalitativ 

ansats 

Slumpmässigt  392 deltagare, ålder 

och kön framgår ej 

Enkäter 

 

Hur enkäter skickades 

ut: En länk vi mail 

Antal deltagare: 392 

Student t-test, chi-

kvadrat test, multipel 

linjär regerssion 

Rush et al, 

2015 

     Orientation 

and transition 

programme 

component 

predictors of 

new gradaute 

workplace 

integration 

Deskriptiv 

design med 

kvantitativ 

ansats 

Slumpmässigt  245 deltagare, 

varierande ålder, 

90,6% k 

Enkäter  

 

Hur enkäter skickades 

ut: En länk via mail 

Antal deltagare: 245 

The Casey- Fink 

mätinstrument.  

Beskrivande statistik 

(dvs. Frekevenser och 

procentsatser) användes 

för att 

sammanfattafördelningen 

av relevanta 

demografiskavariabler . 

Two sample t-test, chi-2 

test,  

Sullivan et 

al, 2010 

     Supporting 

primary 

health care 

nurse 

practitioners’ 

transition to 

practice 

Deskriptiv 

design med 

kvalitativ 

ansats 

Icke 

slumpmässigt 

23 deltagare, ålder 

och kön framgår ej  

Telefonintervjuer vid 

upprepade tillfällen 

 

Tid: Framgår ej 

Plats: I hemmet 

Antal deltagare: 23 

 

 

Systematisk analys av 

dataprotokoll 
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Bilaga 2 

Författare, årtal Titel Syfte Resultat 

Clark och Springer,  

2012 

 Nurse resident’s first-hand 

accounts on transition to 

practice 

 

Att undersöka erfarenheter hos 

nyutexaminerade sjuksköterskor och 

bedöma graden av tillfredsställelse under 

det första året på arbetsplatsen 

Viktigt med stöd från kollegor 

och handledare för att växa in i 

rollen som sjuksköterska. 

Välkomnande kollegor fick 

nyutexaminerade att känna sig 

behövda och betydelsefulla. 

Önskvärt med en organisation 

som hade struktur och rutiner för 

oväntade situationer. Deltagarna 

beskrev kommunikationen mellan 

kollegor som bristfällig ibland 

samt icke stöttande och 

ointresserade handledare. De 

beskrev även brist av 

förberedelse inför kommande 

yrkesroll. Nyutexaminerade 

eftersträvade större 

valmöjligheter på arbetsplatsen.  

Ferguson, 2011 From the perspective of new 

nurses: What do effective 

mentors look like in practise? 

 

 

Syftet var att beskriva hur 

nyutexaminerade beskrev relationen som 

etablerades mellan nyutexaminerade och 

mentorer på arbetsplatsen för att underlätta 

övergången till praxis.  

Resultaten visade att stöd från 

mentorer underlättade 

övergången till arbetslivet. 

Nyutexaminerade värdesatt 

kollegors hjälp till att passa in i 

arbetsmiljön. Nyutexaminerade 

beskrev att goda mentorer var 

dem som assisterade dem i beslut, 
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tänkande, praktiska färdigheter 

och stöttade dem i deras väg till 

att hitta sin sjuksköterskeroll. 

Nyutexaminerade attraherades av 

kollegor som var vänliga, 

välkomnande, stöttande och 

uppmuntrande. Nyutexaminerade 

värdesatte också en stöttande och 

tillfredsställenade arbetsgrupp 

samt erfarna kollegor som gav 

stöttande feedback som hjälpte 

nyutexaminerade i deras 

utveckling samt de 

sjuksköterskor som 

nyutexaminerade kunde rådfråga 

och mentorer som de kunde fråga 

om allt möjligt.  

Henderson et al.  

2015 

 

What matters to graduates': An 

evaluation of a structured 

clinical support program for 

newly graduated nurses 

 

 

Syftet med denna studie var att undersöka 

nybörjares uppfattning om ett strukturerat 

kliniskt stödprogram som syftar till att 

underlätta deras övergång och utveckling 

av god praxis i den verkliga världen 

Handledare upplevs som 

underlättande för att komma in i 

vårdteamet och arbetet. 

Studiedagar sågs som positivt då 

de kunde dela erfarenheter och på 

så sätt växa in i sin yrkesroll.  

Horsburgh et al.  

2013 

Care and compassion: the 

experiences of newly qualified 

staff nurses. 
 
 

Syftet med denna studie var att utforska 

nyutexaminerade sjuksköterskors 

uppfattningar om omvårdnad  och faktorer 

som underlättar och hämmar övergången 

Resultatet visar att 

organisatoriskt stöd i form av att 

lära sig organisationen och få 

stöd av personal underlättar. En 

annan viktig stödjande faktor var 

genom klinisk övervakning av 

personal samt att få samtala med 
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andra nyutexaminerade.  

Kaihlanen et al. 

2013 

 

The transition from nursing 

student to registered nurse: The 

mentor's possibilities to act as a 

supporter 

 

Syftet med denna studie var att beskriva 

mentorns stöd i övergången från student 

till sjuksköterska 

Resultatet visade att ha en 

handledare under sin första tid är 

en viktig hjälp till 

nyutexaminerade till deras 

inträde i den nya arbetsmiljön. 

Handledare bidrar till att de 

känner sig tillfreds med sitt 

arbete. Med en handledare kunde 

nyutexaminerade bygga upp en 

trygg relation. Studiedagar var ett 

viktigt stöd för nyutexaminerade 

då de kunde uppdatera sin 

kunskap. Rutiner var viktigt för 

att få information i att hantera 

oväntade situationer.  

Lea och Cruickshank,  
2015 

The support needs of new 

graduate nurses making the 

transition to rural nursing 

practice in Australia 
 
 

Syftet med denna studie var att utforska 

nyutexaminerade sjuksköterskors 

uppfattningar och erfarenheter av stöd 

under sin övergång till praktiken, samt att 

utarbeta riktlinjer som kommer att bidra 

till utformningen av övergångsprogram 

Det viktigaste för en 

nyutexaminerade är stödet från 

kompetenta medarbetare viket 

hjälper dem att komma in rollen 

som sjuksköterska. 

Nyutexaminerade önskade att 

organisationen hade tydliga 

vårdrutiner och struktur på 

arbetsplatsen.  Feedback på 

prestationer för ett ökat 

självförtroende ansågs viktigt 

som stöd. Kommunikationen 

mellan kollegor upplevdes som 

bristfällig. Studiedagar var viktigt 
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för nyutexaminerades lärande och 

anpassning till praktiken. 

Malouf och West, 

2011 

Fitting in: a pervacive new 

graduate nurse need 

 

Syftet var att ge en insikt i hur 

nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde 

sin övergång till sjukvårdspraxis 

Resultatet visade att säkra sociala 

band och viljan till att passa in 

med övriga anställda inte kan 

underskattas då det har en 

betydelse för övergången. Detta 

var oerhört viktigt för 

nyutexaminerade, framförallt för 

deras känsla av att vara ny 

sjuksköterska. Många kände ett 

behov av att undvika skam. 

Nyutexaminerade ville inte 

framgå som okunniga och andra 

människors uppfattning var viktig 

för deras förmåga att passa in i 

den kliniska miljön.  

Parker et al. 
2014 

New graduate nurses' 

experiences in their first year of 

practice 
 
 

 Studien syftar till att undersöka 

nyutexaminerades erfarenheter av att 

komma in i vårdarbetet, samt att identifiera 

faktorer som påverkar deras övergång till 

arbetet, tillfredsställelse och sannolikheten 

till att stanna kvar på arbetet 

 Deltagare i studien beskrev en 

positiv organisation som en 

arbetsplats där det fanns rutiner 

för nya medarbetare samt en 

förmåga att uppfylla löften om 

stöd och utbildningsmöjligheter 

och där de skulle behandlas med 

artighet och respekt. Att få tid till 

att lära kunde leda till ett bättre 

lärande. Att hitta sin 

sjuksköterskeroll spelade stor roll 

för hur de kunde anpassa sig till 

arbetet.  Feedback eftersträvades 
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av kollegor vilket kunde öka 

deras självförtroende. En dålig 

attityd hos kollegor kan påverka 

ett helt arbetslag. Studien visade 

att många var långt ifrån nöjda 

med sina mentorer. 

Nyutexaminerades hade liknande 

förväntningar på sig som en 

sjuksköterska som arbetat längre 

och tillgavs ofta svåra patienter. 

Rapporter om positiva miljöer för 

nyutexaminerade fanns, dock 

fanns fler som tydde på bristande 

miljöer som bland annat 

innefattade minimalt stöd.  

Pennbrant et al.  

2013 

Mastering the professional role 

as a newly graduated registered 

nurse 

 

 

Syftet med denna studie var att utveckla en 

modell som beskriver den professionella 

utvecklingen hos nya sjuksköterskor under 

det första året av arbetet 

Resultaten underströk vikten av 

en kompetent chef som förstod 

yrkets ansvar och uppgifter. Att 

ha en handledare underlättar för 

nyutexaminerade att komma in i 

teamet och i rollen som 

sjuksköterska. Feedback från 

medarbetare ansågs öka deras 

självförtroende och prestation 

samt minska stressen, dock fanns 

medarbetare som inte gav något 

stöd. Stöd av kollegor, känna sig 

värdefull och som en del av 

teamet var viktiga faktorer för att 

vilja stanna på ett arbete. Det var 
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viktigt med en tillåtande atmosfär 

på arbetsplatsen. De beskriver 

också att identifiera sin roll och 

vikten av att få en förståelse som 

nyutexaminerad över hur 

arbetsplatsen är organiserad.  

Pfaff et al.  

2014 

 

A mixed methods exploration of 

the team and organizational 

factors that may predict new 

graduate nurse engagement in 

collaborative practice 

 

 

Syftet med denna studie var att beskriva 

teamets och organisatoriska faktorer som 

främjar nyutexaminerade sjuksköterskors 

engagemang i att samarbeta i praktiken  

I resultatet framkommer att det 

viktigaste för att växa in i rollen 

som sjuksköterska är kompetenta 

och erfarna kollegor. En annan 

viktig faktor är stödjande 

ledarskap, administratörer och 

chefer som också kunde ge stöd.  

Stöd kan även komma ifrån andra 

professioner.  Kommunikation 

och samarbete beskrevs som 

viktiga stöd, tiden räckte dock 

inte alltid till.  

Phillips et al. 

2013 

 

Predictors of succesful 

transition to Registrered Nurse 
 

 

Syftet var att identifiera faktorer för en 

framgångsrik övergång från student till 

sjuksköterska  

Resultatet visar att 

nyutexaminerade uppfattade en 

arbetsplats som positiv där det 

fanns rutiner, där löften som 

givits hölls och där de 

behandlades med artighet och 

respekt. Studien visade att det 

inte fanns tillräckligt med 

praktisk inriktning på 

avdelningarna och att övergången 

skulle varit bättre med skickliga 

handledare och praktiskta 
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genomgångar. De 

nyutexaminerade var också 

kritiska till den tid som gavs till  

introduktionen och den feedback 

de fick.  

Rush et al. 

 2015 

Orientation and transition 

programme component 

predictors of new gradaute 

workplace integration 
 
 

Syftet var att undersöka sambanden mellan 

valda komponenter för nyutexaminerade 

sjuksköterskor i övergångs program och 

övergångs upplevelser 

Resultaten visar att de 

nyutexaminerade med en längre 

introduktion skattar sig högre i 

övergången från student till 

sjuksköterska. Erfarenhet gjorde 

även övergången till yrket lättare. 

Nyutexaminerade ansåg det 

positivt att gå utöver 

personalstyrkan till en början och 

att den fanns en struktur på 

arbetsplatsen för vart de 

nyutexaminerade kunde vända 

sig för att få stöd. De efterfrågade 

bland annat stöd i form av klinisk 

övervakning av erfaren personal 

och tid på sig för att lära känna 

arbetsplatsen. Att jobba intensivt 

i början underlättade övergången 

och gjorde det lättare att hitta 

sjuksköterskerollen 

Sullivan et al.  
2010 

Supporting primary health care 

nurse practitioners’ transition to 

practice 

 
 

Syftet med denna studie var att undersöka 

rollövergången och behovet av stöd för 

nyutexaminerade sjuksköterskor i sitt 

första år av praxis samt lägga fram 

rekommendationer för praktik, utbildning 

I resultatet framkom att stödet 

från organisationen var viktigt för 

nyutexaminerade för att komma 

in i arbetet, hitta sin roll och 

hantera de förväntningar som 
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och politik förväntades av dem.  I början av 

sitt arbete upplevde många att de 

fick jobba mycket övertid för att 

komma in i sjuksköterskerollen. 

De önskade feedback från 

organisationen, vilket ofta 

saknades. 



 

 

                                                                                                                                       

 


