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SAMMANFATTNING  

 

Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att kraven på en god vård uppfylls. Det krävs därmed 

ett tydligt ledarskap på alla nivåer. Sjuksköterskan ska planera och organisera omvårdnaden 

för patienterna vilket innebär att kunna bedöma patientens behov, prioritera och samordna 

patientens vård och behandling, leda teamet och vara ett stöd till övrig personal. Vården ska 

bedrivas med goda kontakter mellan patient och personal. 

 

Syftet var att belysa faktorer som kan stödja eller hindra nyutbildade sjuksköterskor att 

utveckla sin professionella roll inom slutenvården. 

 

Litteraturöversikt valdes som metod. Sökning av artiklarna gjordes i PubMed, CINAHL samt 

manuell sökning. Artiklarna var publicerad mellan 2007 – januari 2018. Fjorton artiklar 

valdes utifrån inklusions- och exklusionskriterier. Artiklarna bedömdes, analyserades, 

sammanställdes och presenterades i en artikelmatris. 

 

Resultatet visade att de nyutbildade sjuksköterskorna behövde en god introduktion, mycket 

stöd och uppmuntran från chefsjuksköterska och kollegor samt att arbetsmiljön var bra, så att 

de nyutbildade sjuksköterskorna vågade fråga. Den nyutbildade sjuksköterskans förmåga att 

leda upplevdes som en ständig pågående process. För att klara av ledarskapsrollen behövde 

den nyutbildade sjuksköterskan ha överblick, känna patienterna, känna medarbetarna och 

kunna delegera. 

 

Slutsatsen var att det är ett stort steg från studentrollen till arbetet som nyutbildad 

sjuksköterska med mycket ansvar och krav. De nyutbildade sjuksköterskorna hade inte all 

kunskap för de olika situationer som uppkom på en vårdavdelning. Men ju mer erfarenhet och 

kunskap som de nyutbildade sjuksköterskorna utvecklar över tiden desto säkrare blev de i sin 

professionella roll vilket även ledde till en ökad förmåga att kunna leda teamet i 

omvårdnadsarbetet.  För att kunna leda teamet behövde de nyutbildade sjuksköterskorna få en 

överblick över situationen, kunna patienterna, känna medarbetarna samt delegera. 

 

En stödjande arbetsmiljön hade betydelse för de nyutbildade sjuksköterskorna såsom att 

kollegorna visade respekt, tolerans och omtänksamhet mot de nyutbildade sjuksköterskorna. 

Den stödjande arbetsmiljön medförde även att de nyutbildade sjuksköterskorna vågade fråga 

sina kollegor vid problem samt att de nyutbildade sjuksköterskornas självförtroende ökade 

 

Viktigt att chefsjuksköterskan är positiv till de nyutbildade sjuksköterskor och att 

chefsjuksköterskan har korta avstämningsmöten under introduktionen för att fånga upp om 

något inte är bra såsom handledning, kollegor eller arbetsmiljö samt att de nyutbildade 

sjuksköterskorna får återkoppling till sitt arbete. 

 

Nyckelord: ledarskap, nyutbildad sjuksköterska, omvårdnad, teamarbete 
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BAKGRUND 

 

God vård 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) ska målet med hälso- och sjukvården vara 

en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen samt att alla människors lika 

värde och den enskilda människans värdighet ska respekteras. Även ohälsa ska förebyggas. 

Det innebär bland annat att vården ska vara av god kvalitet med god hygienisk standard, 

tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet, säkerhet samt bygga på respekt för 

patientens självbestämmande och integritet. God vård ska även främja goda kontakter 

mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal samt att vården ska vara lätt tillgänglig. 

 

Vård på sjukhus  

När en patient får vård på sjukhus och behöver stanna kvar, vilket sker om patienten 

behöver opereras eller få en behandling, då vårdas patienten i slutenvården 

(Reumatikerförbundet, u.å.). Enligt Junker (2009) betyder slutenvård, sjukvård där den 

som vårdas är intagen på sjukhus. 

 

Ledarskap och ledarskapsstilar 

Lundin och Sandström (2010) menar att ordet leda betyder att föra. Ledarskapet handlar 

om att använda all kompetens hos medarbetarna för att nå de uppsatta målen. En ledare 

måste bli accepterad av sina medarbetare genom att de ska känna samhörighet, stolthet och 

respekt för personen. Enligt Kean, Haycock-Stuart, Baggaley och Carson (2011) innebär 

ett framgångsrikt ledarskap en ledare, en följare och samspelet dem emellan. 

Att vara chef innebär att ha en befattning med särskilt ansvar och formella 

beslutsbefogenheter, men ett ledarskap behöver inte vara kopplat till någon befattning utan 

det kan utövas i olika omgivningar. Medarbetare ger en person ett förtroende och den 

personen blir då en ledare (Kihlgren, Engström & Johansson, 2009). Blennberger (2007) 

menar att det ofta är många medarbetare i en organisation, som inte har en formell 

chefsbefattning utan genom sin kompetens eller personlighet har ett starkt inflytande och 

har en informell ledarroll och så länge de har en konstruktiv betydelse för arbetet så bör 

chefen värdesätta dessa personer.  

Det finns ett flertal olika teorier om ledarskap och ledarskapsstilar. Enligt Bondas (2003) 

teori om det caritativa ledarskapet ska varje medarbetare ses som unik, vilket innebär att se 

medarbetarnas kompetens samt främja deras förmåga att ge patienten bästa möjliga vård. 

Enligt Andrews, Richard, Robinson, Celamo och Hallaron (2012) bygger den 

transformativa ledaren förtroende genom personliga attribut, utvecklar en kollektiv känsla 

av uppdrag och värderingar, skapar en kollektiv vision genom motivation, uppmuntrar till 

innovation samt ger en individuell coachning. Den transaktionella ledaren ger eventuellt 

belöning efter en uppgifts slutförande och ger straff vid avvikelse från det förväntade. 

Likaså säger Ghorbanian, Bahadori och Nejati (2012) att medarbetarna får både positiva 

och negativa belöningar baserat på deras prestanda. Den passive ledaren reagerar först när 

situationer blivit allvarliga samt att det eventuellt är frånvaro av ledarskap så kallad 

Laissez-faire (Andrews, et al., 2012). Detta passiva ledarskap låter medarbetarna få en total 

frihet på att fatta beslut, när chefen inte är på plats (Ghorbanian et al., 2012). Andrews et 
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al. (2012) och Ghorbanian et al. (2012) påtalar att sjuksköterskor och även andra yrken 

inom vården som arbetar i transformativa arbetsmiljöer är mer nöjda med arbetsmiljön och 

mer engagerade än de som inte arbetar i en sådan arbetsmiljö. 

 

 

Chefsjuksköterskans ledarskap 

Chefsjuksköterskan är oftast en erfaren sjuksköterska som gått vidare i sin karriär. De har 

fått ansvaret för en avdelning gällande ekonomi, kliniska åtaganden samt personalansvar. 

Chefsjuksköterskan kan bli involverad i olika möten såsom ledningsmöten, patient/anhörig 

möten och personalmöten. I arbetet ingår även riskanalyser, schemaläggning, leda 

personalen på avdelningen samt att det ingår att personal får undervisning och att studenter 

tas om hand (Townsend, Wilkinson & Kellner, 2015). 

Transformellt ledarskap är den ledarstil som överväger alla ledarskapsstilar. Om 

chefsjuksköterskan har ett sådant ledarskap, så var intentionen att sjuksköterskorna 

stannade längre på sin arbetsplats. Sjuksköterskorna som arbetade på en avdelning 

upplevde om chefsjuksköterskan hade makt och inflytande över sin organisation samt att 

chefsjuksköterskorna hade mer kontroll över personalens arbete visade också att 

intentionen att stanna längre på en arbetsplats var signifikant högre. Ledarskapet har ändrat 

fokus under 2000-talet till att chefsjuksköterskan ska interagera och ha en relation till övrig 

personal, vilket ledde till att avdelningssjuksköterskorna blev sedda som värdefulla samt 

bidrog till avdelningens arbete (Cowden, Cummings & Profetto-Mcgrath, 2011).  

 

Omvårdnadshandlingar 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016a) utgår omvårdnad från en humanistisk 

grundsyn där människan är fri, kan göra egna val och ta ansvar. Människan ska bemötas 

utifrån dennes förutsättningar med ett personcentrerat förhållningssätt. Målsättningen med 

omvårdnaden är bland annat att främja hälsa, förebygga ohälsa, lindra lidande samt att 

livets avslut ska vara värdigt. 

Mod är en viktig egenskap hos vårdaren för att hen ska kunna ge en god omvårdnad. Mod 

beskrivs som en karaktärsegenskap där en person tar till vara på sin erfarenhet och 

reflekterar över situationen som sedan leder till en god handling både för personen, men 

även dess omgivning. Motsatsen till mod är att vara feg vilket inom omvårdnaden kan ge 

uttryck för att inte se patienters behov och att vårdaren agerar så att det blir negativt för 

patienten (Svensk sjuksköterskeförening, 2016a). 

Svensk sjuksköterskeförening (2017) menar att sjuksköterskan ska inneha den kompetens 

som behövs för att kunna utföra omvårdnadshandlingar på ett säkert och skickligt sätt samt 

skapa en förtroendeingivande relation med patienten och dennes närstående. Omvårdnaden 

ska vara inriktad mot patientens grundläggande behov i det dagliga livet. Sjuksköterskans 

kompetens omfattar därför helhetsperspektivet på patientens situation såsom 

kommunikation, kognition, nutrition, uttömningar, sömn, personlig hygien, aktivitet och 

rörlighet, smärta samt psykosociala, andliga och kulturella faktorer. Om kompletterande 

kompetens behövs ska sjuksköterskan ansvara för att andra professioner i teamet 

konsulteras.  

Kitson, Athlin och Conroy (2014) påtalar en växande oro över hur den grundläggande 

omvårdnaden utförs i och med bristen på ett tillräckligt antal sjuksköterskor i den 
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patientnära vården. Patienterna får inte den omvårdnad de behöver trots ett ökat fokus på 

bland annat rutiner och patientcentrerad vård. Orsakerna till att omvårdnaden inte utförs 

som den bör göras är inte klarlagt och därför finns ingen enhetlig uppfattning om hur 

problemen ska hanteras. I den patientcentrerade vården är det angeläget att sjuksköterskan 

ser patientens alla grundläggande behov och inte bara fysiska behov utan också 

psykosociala och relationsmässiga behov. Enligt Edvardsson (2010) ska omvårdnaden utgå 

från individens perspektiv och att individen inkluderas i alla aspekter av vården. Likaså tar 

Alharbi, Carlström, Ekman, Jarneborn och Olsson (2014) och Wolf et al. (2017) upp att det 

ska vara ett samspel mellan vårdaren och patienten. 

Ekebergh (2017) påtalar att vårdhandlingar ska vila på en vetenskaplig grund för att det ska 

kunna ske en granskning av praktiskt vårdarbete. Genom teoriutveckling skapas olika 

begrepp för vårdandet och dessa begrepp ska kunna användas av vårdare i det dagliga 

arbetet, för att patienten ska få en god och säker vård. Enligt Eriksson och Bergbom (2017) 

behövs begrepp för att kunna förstå den värld vi lever i. Begrepp kan skapas utifrån en 

teoretisk grund men även från vårdpraxis. Inom omvårdnadsvetenskapen har 

konsensusbegrepp utvecklats såsom människa, samhälle, hälsa, omvårdnad samt på senare 

tid har begreppet vårdande tillkommit. Kunskap skapas sedan runt dessa begrepp. 

Ekebergh (2017) menar att det praktiska sammanhanget är mer än teoretiska beskrivningar, 

vilket gör att en vårdverksamhet inte kan täckas in enbart i en teoretiska beskrivning. I 

vården tillämpas kunskaper som är anpassade till olika situationer och vården bärs upp till 

stor del av erfarenhetsbaserad kunskap som vårdare utvecklat i möten med patienter och i 

vårdarbete. En utmaning för vårdaren i den vårdande kontexten är att förstå patientens 

värld och kunna därefter stödja patienten i dennes hälsoprocess för att god vård ska kunna 

erbjudas. Processen som då uppstår blandas vårdvetenskapliga begrepp med levd 

erfarenhet samt med vårdarens erfarenhet av vårdpraxis. Detta leder till ny kunskap för 

vårdaren i den befintliga situationen samt i andra situationer i vårdandet. Kunskap 

utvecklas när reflektion av begrepp sammanflätas med konkret erfarenhet, vilket leder till 

att kunskapen kan användas i olika vårdsammanhang. 

Omvårdnadspersonal innefattar även undersköterskor. Socialstyrelsen har beskrivit 

undersköterskornas roll utifrån ett sjukhusperspektiv enligt följande, att de är med i det 

patientnära arbetet som exempelvis hjälper patienten med sin personliga hygien, matning, 

bäddning och kontakt med anhöriga. Undersköterskan utför även medicinsk tekniska 

arbetsuppgifter såsom EKG – undersökning, venprovtagning och blodtrycksmätning 

(Socialstyrelsen, 2006). 

 

Sjuksköterskans professionella roll och ansvar 

International Council of Nurses (2014) etiska kod för sjuksköterskor har fyra 

huvudområden, som sammanfattar riktlinjer för etiskt agerande. De fyra är sjuksköterskan 

och allmänheten, yrkesutövningen, professionen och medarbetaren. Sjuksköterskan ska 

bland annat ansvara för att människor får vård, värdera sin egen och andras kompetens, ha 

huvudansvaret för att godtagbara riktlinjer utarbetas och tillämpas inom ledning, forskning, 

omvårdnad och utbildning samt verka för ett bra samarbete med annan personal. Benner 

(1993) indelar omvårdnadsarbetet i sju domäner. Domänerna innebär att hjälpa, undervisa 

och vägleda, diagnosticera och övervaka, effektivt hantera snabbt skiftande situationer, 

utföra, övervaka och säkerställa kvalitet i praktiskt omvårdnadsarbete och att planera och 

organisera personalens arbete och vården. Den sist nämnda domänen innebär att samordna 

patientens vård och behandling samt kunna handskas med en patients olika krav och 

behov, kunna prioritera olika åtgärder, leda team och fungera som stöd för övrig personal i 
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teamet samt kunna arbeta flexibelt. I grundutbildning för sjuksköterskor som infördes 1966 

ingick det att förbereda för ledarskap (Holmdahl, 1997). 

Den legitimerade sjuksköterskan har omvårdnaden som sin specifika kompetens, vilket 

innebär att det omfattar både det vetenskapliga kunskapsområdet och det patientnära 

arbetet. Den legitimerade sjuksköterskan arbetar självständigt med att ansvara över beslut 

som erbjuder människor möjligheter att bland annat förbättra, bibehålla, återfå sin hälsa 

alternativt klara av sin hälsosituation och uppnå välbefinnande och livskvalitet fram till 

döden. Den legitimerade sjuksköterskan har ett personligt ansvar för sin yrkesutövning, 

vilket innebär att sjuksköterskan kontinuerligt ska utveckla sin yrkeskompetens. 

Omvårdnadsarbetet leds och ansvaras utav den legitimerade sjuksköterskan (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskan har ansvaret att leda omvårdnadsarbetet på 

grund av sin kompetens, som hen fått via utbildning och erfarenhet (Kihlgren et al., 2009). 

Larsson och Sahlsten (2016) beskriver vad det innebär att leda omvårdnadsarbetet för en 

sjuksköterska på en slutenvårdsavdelning. De kom fram till följande fem aspekter såsom 

att hantera kliniska uppgifter på ett säkert sätt och grundade på vetenskap, skapa ett gott 

samarbete, skapa en god struktur på arbetsuppgifter för att försäkra sig att patienten får den 

bästa omvårdnaden, att vara närvarande och kunna vara behjälplig i patientens vård samt 

kunna hålla ett öga på medarbetarnas yrkesutövning och på ny personal. Detta stöds av 

Svensk sjuksköterskeförening (2017) som anser att den legitimerade sjuksköterskans 

ledarskap ska rikta sig mot det patientnära omvårdnadsarbetet, vilket ska ge förutsättningar 

för en god och säker vård. Omvårdnadsarbetet ska ledas, organiseras, prioriteras och 

samordnas av en legitimerad sjuksköterska. Det innebär att medarbetare ska ledas och 

motiveras samt att medarbetaren ska få konstruktiv återkoppling på sitt omvårdnadsarbete. 

Den legitimerade sjuksköterskan ska även initiera till etiska reflektioner bland kollegor 

samt i teamet, men även möjliggöra kompetensutveckling hos medarbetare samt att utifrån 

gällande föreskrifter delegera och fördela arbetsuppgifter och att det sker på ett 

patientsäkert sätt. 

Enligt Ohlsson (2009) upplever många nyutbildade sjuksköterskor en svårighet med att 

arbetsleda framförallt undersköterskor inom omvårdnadsarbetet. Deltagarna menade på att 

arbetsledning inte tränats tillräckligt under utbildningstiden. De upplevde det svårt att 

delegera arbetsuppgifter till undersköterskor och att säga till dem i pågående arbete. De 

yngre nyutexaminerade sjuksköterskorna upplevde även att det kunde vara problem att 

arbetsleda de äldre undersköterskorna. Sjuksköterskorna är arbetsledare och ska leda och 

fördela arbetet i teamet, så omedvetet väntar sjuksköterskan med sina arbetsuppgifter om 

undersköterskor behöver hjälp med en patients omvårdnad. I Ohlssons (2009) avhandling 

identifierades även skillnader mellan män och kvinnor i att arbetsleda. Kvinnorna tyckte 

det var svårt och komplicerat medan männen inte alls nämnde det utan såg 

undersköterskorna mer som stödjande i deras arbetsledning. 

  

Utvecklingen från student till sjuksköterska 

Bisholt (2009) påpekar i sin avhandling att övergången från att vara sjuksköterskestudent 

till nyutexaminerad sjuksköterska upplevs många gånger som svår. Sexton nyutbildade 

sjuksköterskor deltog i avhandlingen och de nyutbildade sjuksköterskorna upplevde att 

under sin utbildning/praktik kunde de känna sig säker på grund av stöd från handledaren. 

Enligt Sundler, Björk, Bisholt, Ohlsson, Engström och Gustafsson (2013) är lärmiljön 

viktig för studenten. Att studenten får få handledare och att avdelningschefen är positiv till 

att studenter kom till avdelningen för att, så att den vårdförlagda utbildningen leder till 

något positivt. Kumaran och Carney (2014) menar att när den nyutexaminerade 
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sjuksköterskan sedan påbörjade sitt arbete kände hen sig ångestfylld för det ansvar hen 

hade för patientkontakten och för att göra misstag och dessutom att vara arbetsledare för ett 

team. Enligt Rudman, Gustavsson och Hultell (2014) är det viktigt att organisationer är 

uppmärksam på om de nyutexaminerade sjuksköterskor påvisar stress symtom tidigt och 

ska då kunna erbjuda en lämplig arbetsbörda, en god arbetsmiljö, tillräckligt med 

introduktion, ett kollegialt stöd och en tydlig rollbeskrivning. 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017) har den legitimerade sjuksköterskan ett eget 

ansvar i sin yrkesutövning. Vilket innebär att fortlöpande utvärdera sina styrkor och 

svagheter i sin professionella kompetens samt att ständigt utveckla och fördjupa sin 

yrkeskunskap utifrån gällande forskning och att ha ett reflekterande förhållningssätt. 

Benner (1993) ansåg i sin teori om sjuksköterskans utveckling att den sker i fem olika 

stadier, från novis till expert enligt följande beskrivning. Novisen (nybörjaren) saknar 

erfarenhet i situationer, vilket de förväntas prestera i och blir då styrda av regler och 

riktlinjer, som ger de vägledning i deras handlande. Den avancerade nybörjaren har klarat 

av några verkliga händelser och kan återspegla dem om liknande situationer uppstår, men 

är fortfarande beroende av regler och riktlinjer. Kompetent är den sjuksköterska som 

arbetat två till tre år på samma ställe eller liknande ställe och känner att situationen 

behärskas samt klarar av nya oförutsedda händelser. Sjuksköterskan blir mer effektiv och 

organiserad. Den skickliga sjuksköterskan får ett helhetsperspektiv genom sina tidigare 

erfarenheter och förstår vad som ska göras. Experten, det femte stadiet kan nu 

sjuksköterskan med sin erfarenhetsbakgrund uppfatta varje situation och hitta problemet 

direkt utan att förlita sig på regler och riktlinjer. 

Evidensbaserad vård i vårdsituationer integreras det vetenskapliga underlaget med den 

kliniska erfarenheten utifrån patientens behov och erfarenhet. Den legitimerade 

sjuksköterskan ska bland annat hålla sig uppdaterad i kunskapsutvecklingen i sitt område, 

kunna ställa kritiska frågor, söka vetenskaplig litteratur, utformning av vårdmiljö med 

hjälp av evidens samt att i omvårdnadsprocessen implementera evidens och beprövad 

erfarenhet (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  

 

Patientsäkerhet i förhållande till omvårdnad 

En vårdskada är enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659), när en patient drabbats av 

lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom eller dödsfall, om det hade kunnat 

undvikas med adekvata åtgärder när patient tagit kontakt med hälso- och sjukvården. 

Allvarlig vårdskada avses om vårdskada är bestående eller lett till ett ökat vårdbehov eller 

avlidit. Händelser som kunnat medföra alternativt har gett en vårdskada ska utredas, så att 

liknande händelser kan i möjligaste mån förhindras. Kirwan, Matthews och Scott (2013) 

menar att vårdorganisationer över hela världen satt patientsäkerheten i fokus, så att 

förutsättningar getts till en effektiv kvalitetsvård. 

Den legitimerade sjuksköterskan ska ha en handlingsberedskap för säker vård genom att 

arbeta patientsäkert och att regelverk följs. Hen ska bland annat kunna identifiera risker, 

identifiera förbättringsåtgärder, rapportera negativa händelser samt se till patientens 

rättigheter, integritet och självbestämmande i säkerhetsarbetet (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017).  

Patientsäkerhetsarbete är en ständigt pågående process på grund av ny teknik, nya 

behandlingsmetoder och informationsteknik inom hälso- och sjukvården utvecklas i snabb 

takt, vilket leder till nya alternativ inom vården. Kunskap om att vård också kan orsaka 

skador ökar. För att patientsäkerheten ska utvecklas krävs att det arbetas från olika håll 
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såsom tydligt ledarskap, teamarbete, tekniskt kunnande, säker informationsöverföring och 

ett samarbete med patient och närstående (Svensk sjuksköterskeförening, 2016b). Den 

ökade kunskapen har lett till att Sverige arbetar med att förbättra patientsäkerheten, men 

det krävs tid, resurser och en långsiktig planering. Detta innebär att med den nya 

patientsäkerhetslagen har vårdgivaren ett större ansvar för att utreda vårdskador och 

bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete (Rutberg, Grunewald & Spencer, 2015). 

Vårdgivare ska ha ett ledningssystem för verksamheten, som ska systematisk och 

fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Detta ledningssystem ska vara ett 

stöd för vårdgivaren att bland annat planera, leda, följa upp och förbättra verksamheten 

(SOSFS 2011:9). Den legitimerade sjuksköterskan bör förstå hur vårdorganisationer och 

deras system fungerar, att över tid se förändringar samt förstå att vårdens kvalitet bör 

mätas och följas upp. Hen ska bland annat kunna samverka i kvalitetsutveckling av 

omvårdnad med olika instanser, kritiskt reflektera över rutiner samt utveckla en god och 

säker vårdmiljö (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Kirwan et al. (2013) påvisade att fler avvikelser skulle rapporteras om sjuksköterskor hade 

högre kompetens och arbetade i en god arbetsmiljö. Likaså påvisade Aiken et al. (2012) att 

sjukhus med bra arbetsmiljöer och bättre kompetens bland sjuksköterskor hade mer nöjda 

patienter och påvisade en ökad kvalitet och trygghet av vården och resultatet är märkbart 

lika över Europa och USA. 

Enligt en utredning av Socialstyrelsen (2017) påvisades att bemanning- och 

kompetensförsörjning är hälso- och sjukvårdens stora utmaning idag då efterfrågan av 

sjukvårdspersonal såsom sjuksköterskor är större än tillgången av sjuksköterskor. 

Andersson (2017) menar att de mest frekventa faktorerna, vilka framförallt kan leda till 

vårdskador var bristande kompetens, bristande eller ingen dokumentation, ej fungerande 

teamarbete, bristande kommunikation och att rutiner inte följs. Socialstyrelsen (2017) 

menar att kompetensbrist var en större risk för vårdskada än bemanningsbrist, men för den 

enskilde patienten kan denna personalbrist ge konsekvenser som att vård och omsorg utförs 

felaktigt, felbedömningar av patienters tillstånd, brist i övervakning av patienters 

hälsotillstånd och att vissa uppgifter inte blir utförda såsom omvårdnad. Andersson (2017) 

påtalar att utebliven omvårdnad i de grundläggande behoven som hygien, nutrition, 

munvård, inkontinenshjälpmedel och toabesök kan leda till undernäring och trycksår, 

likaså anser Kitson et al. (2014) det. Socialstyrelsen (2017) menar även att ett ökat antal 

patienter per sjuksköterska och läkare som de ska ansvara för ger ökade risker för att 

vårdskador inträffar. Studien av Aiken et al. (2014) visade att om fler sjuksköterskor hade 

högre utbildning på en avdelning, vårdade högst sex patienter så var dödligheten mindre. 

Dödligheten ökade om sjuksköterskorna vårdade fler än sex patienter och det var fler 

sjuksköterskor med lägre utbildning. 

Alla ledare på olika nivåer har ett ansvar för ett långsiktigt arbete mot en säker vård. För att 

få ett lyckat patientsäkerhetsarbete krävs bland annat resurser, kunskap och 

attitydförändring. Ledningen kan arbete med patientsäkerhetsronder, olika enkäter för 

medarbetare och patient, men den stora utmaningen är att vårdchef och dess medarbetare 

har många krav på sig som exempelvis ekonomi och hög arbetsbelastning och samtidigt 

ska vården bedrivas säkert (Svensk sjuksköterskeförening, 2016b). Chefer skattar 

patientsäkerhetskulturen högre än övrig personal (Rutberg et al., 2015). 

Kvalitetsutveckling inom omvårdnad bör utvecklas och då bör chefer och ledare på olika 

nivåer ha omvårdnadskompetens för att detta ska kunna ske, vilket ska leda till förbättrade 

resultat på patienters hälsa, ökad kvalitet på omvårdnaden samt öka medarbetares 

förståelse för de resultaten. Sjuksköterskor behöver delta i utvecklingen av exempelvis 
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lokala vårdprogram samt identifiera områden för kvalitetsutveckling av omvårdnad 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2018). 

Problemformulering 

Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska vårdgivaren planera, leda och kontrollera 

så god vård upprätthålls. Rutberg et al. (2015) menar att vårdgivaren har ett större ansvar 

för att utreda vårdskador och bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete i och med den 

nya patientsäkerhetslagen.   

Svensk sjuksköterskeförening (2017) menar att sjuksköterskan ska inneha den specifika 

kompetens som behövs för att kunna utföra omvårdnadshandlingar på ett säkert och 

skickligt sätt samt att sjuksköterskans ledarskap ska rikta sig mot det patientnära 

omvårdnadsarbetet. God vård ska främja goda kontakter mellan patient och hälso - och 

sjukvårdspersonal (SFS 2017:30). Ledarskapet handlar om att använda all kompetens hos 

medarbetarna för att nå uppsatta mål (Lundin & Sandström, 2010). Sjuksköterskan har en 

nyckelroll i teamarbetet där kommunikationen mellan teammedlemmarna är viktig och vid 

vårdskada har det ofta brustit i kommunikationen i teamet (Svensk sjuksköterskeförening, 

2016a). Enligt Ohlsson (2009) upplever många nyutbildade sjuksköterskor en svårighet 

med att arbetsleda framförallt undersköterskor inom omvårdnadsarbetet. Cowden et al. 

(2011) menar att om chefsjuksköterskan har ett tranformativt ledarskap, så var intentionen 

att sjuksköterskor stannade längre på arbetsplatsen.  

Socialstyrelsen (2017) påtalar att bemanning- och kompetensförsörjning är hälso- och 

sjukvårdens stora utmaning idag då efterfrågan av sjukvårdspersonal som sjuksköterskor är 

större än tillgången av sjuksköterskor. Därmed är det angeläget att belysa vilka faktorer 

som påverkar den nyutbildade sjuksköterskans utveckling i sin professionella roll. 

 

SYFTE 

Syftet var att belysa faktorer som kan stödja eller hindra nyutbildade sjuksköterskor att 

utveckla sin professionella roll inom slutenvården. 

 

METOD 

 

Val av metod 

Utifrån arbetets syfte valdes litteraturöversikt som metod för att genomföra det 

självständiga arbetet. En litteraturöversikt är ett strukturerat arbetssätt för att få en 

sammanställning av kunskapsområdet för ett definierat problemområde eller frågeställning. 

Det sker genom att identifiera publicerad vetenskaplig litteratur som sammanställs för att 

redovisa studiers genomförande och resultat från dessa studier (Friberg, 2012; Forsberg & 

Wengström, 2016).  

 

Urval 

Enligt Forsberg och Wengström (2016) ska inkluderade artiklar vara relevanta till studiens 

syfte. Inklusions- och exklusionskriterier användes för att begränsa sökningen samt att 

kriterierna skulle vara tydliga för författaren vid valet av relevanta studier vid sökningen av 

artiklar. Följande inklusions- och exklusionskriterier tillämpades för att identifiera 

relevanta artiklar. Inklusionskriterier i sökningen var att artiklarna skulle vara publicerade i 
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vetenskapliga tidskrifter som var granskade (peer-reviewed). Artiklarna skulle vara skrivna 

på engelska eller svenska men ingen begränsning till ursprungslandet för studien. Motivet 

till val av språk var för att författaren behärskar svenska och engelska. Artiklarna skulle 

vara skrivna mellan 2007 till januari 2018 för att identifiera så aktuell forskning inom 

området som möjligt. Artiklarna skulle rapportera originalstudier oavsett om studierna 

tillämpade en kvalitativ eller kvantitativ studiedesign. Studierna skulle vara genomförda 

inom slutenvård såsom sjukhus och inkludera nyutbildade sjuksköterskor. Slutenvård är 

när en patient får vård på sjukhus och behöver stanna kvar, vilket sker om patienten 

behöver opereras eller få en behandling (Reumatikerförbundet, u.å.).  Med nyutbildad 

sjuksköterska avses att hen arbetade under sitt första år efter avslutad utbildning i 

huvudsak. Exklusionskriterier var artiklar om nyutbildade sjuksköterskor som arbetade i 

sjukhemsvård, primärvård eller annan öppen vård. Artiklar som var systematiska översikter 

eller editorial exkluderades också.  

 

Datainsamling 

Vid datainsamlingen användes databaserna Public Medline (PubMed) och Cumulative 

Index to Nursing and Allied Health Litterature (CINAHL) för att identifiera relevanta 

artiklar. Sökningarna gjordes under januari 2018. Dessa två databaser innehåller bland 

annat omvårdnadsforskning i form av vetenskapliga artiklar och doktorsavhandlingar. 

Sökstrategin i databaser är att formulera rätt frågor, vilket tidsperspektiv, språk och vilka 

sökord som ska användas. Vanligt är att sökord väljs utifrån frågeställningen och booleska 

operatorer används såsom AND, OR och NOT (Forsberg & Wengström, 2016). Enligt 

Friberg (2012) är det nödvändigt för att få ett bra resultat att experimentera med 

sökfunktioner, sökord och söktekniker. 

Utifrån studiens syfte beslöts att använda sökorden newly graduated nurses, nursing och 

leadership. De två sistnämnda sökorden finns som MeSH-termer och användes i 

databaserna med specifika sökningar men även fritextsökning genomfördes. Vid 

sökningarna användes den booleska operatorn (AND), vilken är den vanligaste operatorn 

och är den som kopplar ihop olika sökord (Friberg 2012). Vid sökning i PubMed användes 

även funktionen Related articals till de artiklar som bedömdes som relevanta för syftet. 

Förutom sökningar i databaserna genomfördes manuella sökningar i referenslistorna i de 

inkluderade artiklarna.  

Under databassökningarna lästes rubrikerna för att hitta relevant litteratur till denna studie. 

Därefter lästes sammanfattningarna för att identifiera relevanta artiklar och slutligen lästes 

hela artikeln om sammanfattningen var relevant. I detta arbete användes både kvalitativa 

och kvantitativa artiklar.  

Resultatet av litteraturöversikten består av 14 artiklar. Åtta artiklar identifierades från 

sökningar i PubMed och CINAHL. Sex artiklar identifierades via manuella sökningar 

relaterade till artiklars referenslistor. Artikelsökningen redovisas i en söktabell, se tabell 1. 

De sex artiklarna från manuell sökning redovisas i en tabell, se tabell 2. Tabell 2 är 

modifierad av Maria Wallberg, författaren till detta arbete utifrån tabell 1. 
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Tabell 1: Databassökning 

Databas Datum för 

sökning 

Sökning med 

sökord i CINAHL 

och Pubmed  

Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluder

ade 

artiklar 

PubMed 2018-01-

21 

Newly graduated 

nurses 

233 13 7 7 

CIHNAL 2018-01-

24 

Newly graduated 

nurses 

79 1 1 0 

CIHNAL 2018-01-

24 

Leadership AND 

newly graduated 

nurses 

8 1 1 1 

Manuell 

sökning 

Januari 

2018 

Via referenslistor  6 6 6 

Summa      14 

 

Tabell 2: Manuell sökning 

Manuell sökning 

Författare 

Datum för sökning Artikeln handlade om Antal 

lästa 

artiklar 

Summa 

Pfaff, Baxter, 

Jack och Ploeg. 

2014 

Januari 2018 Interprofessionellt 

samarbete 

1 1 

Parker, Giles, 

Lantry och 

McMillan. 2012 

Januari 2018 Faktorer som 

påverkade den 

nyutbildade 

sjuksköterskan såsom 

arbetsmiljö. 

1 1 

O’Shea och 

Kelly. 2007 

Januari 2018 Att vara utbildad samt 

stressiga aspekter av 

sjuksköterskerollen. 

1 1 

Ekström och 

Idvall. 2015 

Januari 2018 Faktorer som 

begränsar nyutbildade 

sjuksköterskors 

ledarskap i kliniskt 

sammanhang. 

1 1 

Andersson och 

Edberg. 2010 

Januari 2018 Sjuksköterskornas 

beskrivning av att gå 

från nyutbildad 

sjuksköterska till en 

mer erfaren 

sjuksköterska.  

1 1 

Allan, 

Magnusson, 

Horton, Evans, 

Ball, Curtis och 

Johnson. 2014 

Januari 2018 Den nyutbildade 

sjuksköterskans 

upplevelse av att 

delegera till 

omvårdnadspersonal.  

1 1 
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Dataanalys och databearbetning  

De 14 artiklarna som valdes ut granskades enligt Sophiahemmet Högskolas 

bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med 

kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter 

(1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011), se bilaga 1. Resultatet av granskningen 

och kvalitetsbedömning redovisas i en artikelmatris. Artikelmatrisen innehåller 

information om författare, årtal för publicering, studiens syfte, metod, population med 

eventuellt bortfall, studiens resultat samt kvalitet, se bilaga 2.  

I en litteraturöversikt anser Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) att författaren måste ha 

ett systematiskt tillvägagångssätt vid den kritiska granskningen av artiklarna vilket 

understödjs av Friberg (2012). Författaren till detta arbete har läst artiklarna flera gånger 

för att identifiera det resultat i varje artikel som var relevant för detta arbetes syfte. I detta 

arbete har en modifierad form av analys av innehållet utifrån Henricson (2012) och Friberg 

(2012) beskrivning använts, för att analysera innehållet i artiklarna som inkluderades i 

denna litteraturöversikt. Sammanställningen av artiklarna i artikelmatrisen, bilaga 2 gav en 

överblick, så att innebörden av artiklarna kom fram. De inkluderade artiklarnas resultat 

klipptes ut. Resultatet sorterades först efter stödjande och hindrande faktorer varav fokus 

var på att fånga upp likheter och skillnader bland artiklarnas resultat vad gällande 

stödjande och hindrande faktorer. Därefter identifierades fyra teman. De stödjande och 

hindrande faktorerna indelades därefter i respektive tema. De fyra temana var: Introduktion 

på arbetsplatsen, Chefsjuksköterskans betydelse, Arbetsmiljö och kollegors betydelse och 

Sjuksköterskans ledarskap.  

 

Forskningsetiska övervägande 

Alla forskningsstudier kan väcka olika forskningsetiska överväganden. All forskning ska 

respektera människors lika värde, integritet och självbestämmande (Vetenskapsrådet, 

2017). Under arbetet med litteraturöversikten fanns det etiska övervägande hela tiden 

såsom val av ämne, genomförandet och resultatet (Henricson, 2012). I litteraturöversikten 

ingår enbart studier som har etiskt tillstånd eller att det gjorts noggranna etiska 

överväganden. Däremot har inget etiskt tillstånd sökts för detta arbete på grund av att 

metoden var en litteraturöversikt som enbart inkluderade publicerade studier i 

vetenskapliga tidskrifter.  

Författaren till detta arbete har haft ett kritiskt förhållningssätt vid genomgång av 

artiklarna, så att urvalet av artiklar inte blir enbart artiklar som stödjer den egna åsikten 

(Friberg, 2012). Risken för feltolkning finns om författaren till detta arbete har begränsad 

kunskap i engelska språket samt i metoder, vid förståelsen och bedömningen av artiklar 

som ingår i litteraturöversikten. Författaren till detta arbete gjorde sitt yttersta för att inte 

plagiera andras texter, vilket betyder att upphovsmannen uppges och att inte författaren 

uppger det som sin egen text (Olsson & Sörensen, 2011). Henricson (2012) beskriver att 

plagiat innebär att ta över andras idéer eller resultat utan att ange källan, gör så att det blir 

till sitt eget. 
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RESULTAT 

 

Beskrivning av inkluderade studier 

De 14 inkluderade studiernas var genomförda i 12 länder varav tre från Sverige. Av de 14 

inkluderade studierna hade tre kvantitativ design, åtta kvalitativ design och två mixad 

design. Antalet personer i undersökningsgrupperna varierade mellan åtta till 318 personer. 

Resultatet kommer utifrån artikelanalysen att indelas i fyra teman enligt följande: 

Introduktion på arbetsplatsen, Chefsjuksköterskans betydelse, Arbetsmiljö och kollegors 

betydelse och Sjuksköterskans ledarskap. Stödjande faktorer och hindrande faktorer är 

underteman under varje tema. 

 

Introduktion på arbetsplatsen 

Stödjande faktorer 

Introduktionen var viktig att få oavsett om den var för några dagar eller flera veckor, men 

att den fullföljdes (Andersson & Edberg, 2010; Wangensteen, Johansson & Nordström, 

2008). Enligt Parker, Giles, Lantry och McMillan (2014) så erhöll 91 procent av deras 

undersökningsgrupp ett introduktionsprogram för nyutbildade sjuksköterskor varav 63 

procent fick utsedda mentorer. Andra sjuksköterskor skattades högst av de nyutbildade 

sjuksköterskorna som stöd. På samma sätt belyser Cleary, Horsfall, Jackson, 

Muthulakshmi och Hunt (2013) att det är viktigt med stöd för de nyutbildade 

sjuksköterskorna, men att det också är den nyutbildade sjuksköterskans eget ansvar att 

söka efter kunskap och vägledning. Den nyutbildade sjuksköterskan måste ta eget ansvar 

och vara orädd för att fråga om det den nyutbildade sjuksköterskan inte har kunskap om 

(O’Shea & Kelly, 2007). 

Hindrande faktorer 

Sommaren var en kaotisk tid att börja arbeta som nyutbildad sjuksköterska på en 

sjukhusavdelning. De nyutbildade sjuksköterskorna upplevde osäkerhet, allt var nytt, 

patienter flyttades ihop från olika avdelningar, många diagnoser, inga kända medarbetare 

samt osäkerhet gällande rutiner (Wangensteen et al., 2008).  

Utebliven eller inte fullföljd introduktion upplevdes som en besvikelse för de nyutbildade 

sjuksköterskorna (Wangensteen et al., 2008). Enligt en modell skulle alla nyutbildade 

sjuksköterskor ha en mentor under sina första tre månader, men inget arbetspass var 

schemalagt där den nyutbildade sjuksköterskan och mentor arbetade tillsammans. Istället 

fick de nyutbildade sjuksköterskorna diskutera med övriga kollegor i teamet, innan 

arbetspasset påbörjades alternativt efter arbetspasset om de behövde hjälp med något 

(Bjerknes & Bjørk, 2012). 

 

Chefsjuksköterskans betydelse 

Stödjande faktorer 

Chefssjuksköterskans involvering gällande schemaplanering, återkoppling om hur det gick 

för dem, både positiv och negativ återkoppling uppskattades av de nyutbildade 

sjuksköterskorna (Wangensteen et al., 2008). Om den nyutbildade sjuksköterskan fick stöd 

och uppmuntran från chefen, så blev de mer motiverade och kände sig mer komfortabel 

och säker i sin roll (Pennbrant, Nilsson, Öhlén & Rudman, 2013). Den negativa 
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återkoppling upplevdes som lärande av de nyutbildade sjuksköterskorna (Wangensteen et 

al., 2008). Även tolerans hos chefsjuksköterskan är en stödjande faktor till nyutbildade 

sjuksköterskor (Allan et al., 2015; Pennbrant et al., 2013). 

Hindrande faktorer 

Att inte få konstruktiv återkoppling på sitt arbete upplevdes som oroande för då visste inte 

de nyutbildade sjuksköterskorna, om de gjort rätt eller inte (Parker et al., 2014; 

Wangensteen et al., 2008). Ofta var den enda återkopplingen de nyutbildade 

sjuksköterskorna fick var att ingen klagade och inga större misstag hade gjorts (Parker et 

al., 2014). Otillräckligt med stöd från chefen upplevdes för de nyutbildade 

sjuksköterskorna som ett hinder för sin professionella utveckling som sjuksköterska 

(Pennbrant et al., 2013). 

 

Arbetsmiljö och kollegors betydelse 

Stödjande faktorer 

Det är chefen som har ett stort inflytande över vilket arbetsklimat avdelningen har (Kelly 

& Ahern, 2008) och enligt Laschinger, Wong & Grau (2012) beror arbetsmiljön på vilken 

ledarstil en avdelningschef har. En stödjande miljö på avdelningen värdesattes av de 

nyutbildade sjuksköterskorna. Där det var tillåtet att fråga, att vara ny, att kollegorna var 

uppmuntrande (Wangensteen et al., 2008; Cleary et al., 2013) samt att det som utlovades 

vid anställningen hölls och att de nya sjuksköterskorna behandlades med respekt och 

omtänksamhet (Parker et al., 2014). Att både kollegor och chef var uppmuntrande, så att 

det ökade självförtroendet hos de nyutbildade sjuksköterskorna (Pennbrant et al., 2013). 

Återkoppling från kollegorna uppskattades också och det ökade självförtroendet hos de 

nyutbildade sjuksköterskorna (Pennbrant et al., 2013; Wangensteen et al., 2008). Det fanns 

utrymme för de nyutbildade sjuksköterskorna att lära sig, att övrig personal hade tolerans 

(Allan et al., 2015) samt hade en icke dömande attityd, var stödjande och gav en säker 

arbetsmiljö (Pennbrant et al., 2013). Stödjande relationer med teamet och chef inom 

organisationen underlättar samarbetet interprofessionellt såsom att respektera varandra och 

få ökad kunskap om varandras roller (Pfaff, Baxter, Jack & Ploeg, 2014). De nyutbildades 

uppfattning om det etiska klimatet på arbetsplatsen var positiv vad gällande relation till 

kollegor och patienter. Det var även väsentligt att kollegorna lyssnade, hjälpte till utifrån 

deras kompetens samt utföra säker vård till patienterna (Numminen, Leino-Kilpi, Isoaho & 

Meretoja, 2015). Goda förebilder som ledare till de nyutbildade sjuksköterskorna var de 

som inte var diskriminerande varken till patienter eller sjuksköterskor, villiga att dela med 

sig, uppmuntra andra, inte skuldbelägga de nya och att aktivt arbeta för en arbetsmiljö som 

inte skuldbelägger personalen (Cleary et al., 2013).  

Hindrande faktorer 

Om arbetsmiljön inte var stödjande såsom brist på engagemang, lite hjälp och stöd, 

orimliga förväntningar från kollegor och eller chefen, hög arbetsbelastning samt risk för 

våld från patienterna (Parker et al., 2014; Pennbrant et al., 2013). De nyutbildade 

sjuksköterskorna ifrågasätts ibland av den övriga personalen vad gällde teamledarrollen 

(Ekström & Idvall, 2013). Vid en del enheter präglades arbetsmiljön av att personalen 

skuldbelades (Cleary et al., 2013). Enligt Kelly och Ahern (2008) finns det en 

sjuksköterskekultur som inte involverar de nyutbildade sjuksköterskorna såsom att ingen 

av de äldre kollegorna pratade med de nya och att den verbala konversationen var otrevlig, 

där de nya sjuksköterskorna nedvärderades. Numminen et al. (2015) menar att det var det 

etiska klimatet på arbetsplatsen minst positiv till relation sjukhus regler och chefer. Det 
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innefattade bland annat sjukhusets riktlinjer, öppenhet vad gällande avvikelser, och att se 

team medlemmarna. 

 

Sjuksköterskans ledarskap 

Stödjande faktorer 

Ledarskapet upplevdes som en ständigt växande process såsom att lära känna sig själv, 

kunna diskutera ledarskap med exempelvis en mentor samt lära sig från egen erfarenhet 

(Ekström & Idvall, 2013). Det interprofessionella samarbetet hade de nyutbildade 

sjuksköterskorna på sjukhus större förtroende för än inom andra vårdsektorer (Pfaff et al., 

2014). Teamarbetet och relationen mellan andra sjuksköterskor och läkare samt hög 

kvalitet på omvårdnad var det som uppskattades som mest positivt (Numminen et al., 

2016).  

Medvetenhet om ansvaret att vara teamledare på en avdelning eller vara ensam 

sjuksköterska på ett arbetspass. Det var det som var den största skillnaden från att ha varit 

student till utbildad sjuksköterska och att det var ett stort steg trots förberedelsen från 

utbildningens sista år, till att stå där med allt ansvar. Att klara ledarskapsrollen som 

sjuksköterska är att ha en överblick, känna patienterna, känna medarbetarna samt kunna 

delegera (Ekström & Idvall, 2013; Wangensteen et al., 2008). Likaså att vara respekterad 

som sjuksköterska var viktigt (O’Shea & Kelly, 2007). 

Det är viktigt att lära sig rutiner, skriftligt eller muntligt, så att de nyutbildade 

sjuksköterskorna visste vad de skulle göra (Allan et al., 2015; Wangensteen et al., 2008). 

För att kunna leda teamet, behövde de nyutbildade sjuksköterskorna kunna kommunicera 

och socialisera sig med medarbetarna, få teamets förtroende genom att sjuksköterskorna 

visade sin kunskap (Ekström & Idvall, 2013). 

Efter att ha klarat av svåra situationer kunde sjuksköterskorna reflektera över det och lägga 

det till sin kunskapsbank. Ansvaret som sjuksköterska var omfattande, men de blev mer 

självsäkra och mer erfarna vartefter tiden gick och det upplevdes som positivt. Efter ett år 

kände de flesta att de kunde rutiner, kände medarbetarna, kunde patienternas diagnoser och 

hade en överblick, vilket gjorde att de fått ökat självförtroende trots att det fortfarande 

fanns procedurer de inte kunde ännu (Parker et al., 2014; Wangensteen et al., 2008). 

Andersson och Edberg (2010) håller med om att det tar mellan sex månader till ett år att gå 

från nybörjare till att bli en mer erfaren sjuksköterska. 

Hindrande faktorer 

De nyutbildade sjuksköterskornas nya roll som sjuksköterska var utmanande oavsett om 

man kände till avdelningen sedan tidigare eller inte (Bjerknes & Bjørk, 2012; Kelly & 

Ahern, 2008; Pennbrant et al., 2013; Wangensteen et al., 2008). Över 90 procent upplevde 

stor arbetsbelastning, fysiskt krävande, känslomässig belastning samt hög stress. Vara ny 

beskrevs som utmanade, stressfull och svårt (Parker et al., 2014). Upplevelsen att inte ha 

kontroll över patienter och medarbetare gjorde det svårare att delegera och prioritera i 

början (Allan et al., 2015; Ekström & Idvall, 2013; Wangensteen et al., 2008). Vad andra 

förväntades av dem var mindre klart än att de själva visste vilken roll och ansvar de hade 

(Parker et al., 2014). Även avsaknad av forum för att diskutera ledarrollen med andra 

uppfattades som en hindrande faktor (Ekström & Idvall, 2013). De nyutbildade 

sjuksköterskorna önskade att de fått mer kunskap under utbildningen i interprofessionellt 

samarbete (Pfaff et al., 2014). 
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DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

Litteraturöversikt valdes som metod eftersom målet var att få en bred sammanställning av 

litteraturen utifrån problemområdet. En intervjustudie hade kunnat övervägas som metod 

utifrån syftet till studien men på grund av den korta tidsperiod som författaren hade till 

förfogande för att genomföra examensarbetet valdes den metoden bort. Litteraturöversikten 

har bidragit till att få en ökad kunskap hur de nyutbildade sjuksköterskorna upplever sin 

första tid i yrket utifrån sin utveckling av den professionella rollen inom slutenvården. 

Ämnet valdes utifrån författarens intresse gällande ledarskap på olika nivåer och dess 

betydelse för en god omvårdnad för patienten. 

Sökorden som användes var kopplat till syftet och problemformuleringen. Sökorden 

Leadership och Newly graduated nurses var de som användes i första hand. Författaren till 

detta arbete har inte sökt på synonymer till dessa sökord, vilket troligtvis hade lett till att 

fler relevanta artiklar hade identifierats. I tabell 1 redovisades enbart resultat där författaren 

till detta arbete hade läst abstrakt alternativt hela artikeln. Vid sökning med enbart sökordet 

leadership eller nursing blev det mer än 50 000 träffar därav lästes varken abstrakt eller 

hela artikeln. 

Databassökningen har författaren till detta arbete genomfört själv och inte med hjälp av en 

bibliotekarie som Forsberg och Wengström (2016) förespråkar. Författaren till detta arbete 

ansåg att det är en svaghet på grund av att det hade kunnat ge fler relevanta artiklar via 

databassökning och inte så många via manuell sökning. Vid databassökningen användes 

inte trunkering, som Forsberg och Wengström (2016) rekommenderar, för att täcka in fler 

varianter av ett ord. Detta såg författaren till detta arbete som en brist i sökningen eftersom 

Forsberg och Wengström (2016) anser det bästa vore om all relevant forskning hittades 

och inkluderades, men av praktiska skäl hade författaren inte möjligheten att få hjälp av 

bibliotekarie. Artiklarna som söktes och valdes var publicerade mellan åren 2007 till 

januari 2018.  

Sex artiklar söktes manuellt från olika referenslistor på grund av att sökningen i 

databaserna inte identifierade studier om nyutbildade sjuksköterskor som arbetar på 

sjukhus, som författaren till detta arbete sökte efter. Den manuella sökningen kan ha lett till 

att resultatet har fått en förförståelse av författaren till detta arbete och dennes åsikter, 

vilket författaren till detta arbete har försökt att undvika. I några utav studierna ingick både 

sjukhus och sjukhem, där har författaren till detta arbete utgått i huvudsak från studiernas 

resultat som gällt sjuksköterskorna som arbetade på sjukhus. Sedan fann författaren till 

detta arbete inte så många artiklar som specifikt berörde den nyutbildade sjuksköterskans 

utveckling i ledarskap. 

Fjorton artiklar inkluderades i litteraturöversikten. Studierna som inkluderades kom från 

olika länder enligt följande: Sverige (3), Norge (2), Finland (2), Kanada (2), Australien (2), 

Irland (1), England (1) och Singapore (1). Författaren ser det som en styrka att studierna 

kom från olika länder och världsdelar för att få en spridning av resultatet utifrån 

nyutbildade sjuksköterskors erfarenheter och synpunkter. Nackdelen kan vara enligt 

Willman et al. (2011) att denna spridning av olika länders hälso- och sjukvårdsorganisation 

inte stämmer med den arbetssituation som de nyutbildade sjuksköterskorna möter i hälso- 

och sjukvården i Sverige.  

Artiklarna som inkluderades i litteraturöversikten var både med kvantitativ och kvalitativ 

ansats varav två var mixade metoder. Enligt Forsberg och Wengström (2016) ska en studie 
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med kvantitativ ansats vara allmängiltig, reproducerbar och kunna upprepas av andra 

medan den med kvalitativ ansats ska vara beskrivande, förklarande samt förutsättningslös. 

Intervjuer alternativt enkäter har använts som datainsamlingsmetod i de olika studierna. 

Författaren till detta arbete har läst artiklarna flera gånger eftersom de var på engelska. En 

del termer har varit svåra att översätta till svenska, och då har lexikon använts. Artiklarna 

är granskade enligt Sophiahemmet högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig 

klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats. 

Eftersom det var första gången för författaren till detta arbete att genomföra en 

kvalitetsgranskning av artiklar enligt ovanstående bedömningsunderlag, så kan det minska 

trovärdigheten i studien. Artiklarna är klassificerade att vara hög och medel kvalitet.  

Handledaren har varit en diskussionspartner (bollplank) i detta arbete eftersom författaren 

till detta arbete har skrivit arbetet ensam. Handledaren har gett det stöd som Henricson 

(2012) beskriver handledarens roll genom att denne har läst, återkopplat och gett råd på 

författarens arbetsmaterial via mail och personliga möten. Trots författaren till detta arbetes 

förförståelse såsom att arbetsmiljön ska vara stödjande och att chefsjuksköterskan ska ha 

planerat en introduktion med en handledare, har objektivitet och kritiskt tänkande varit det 

som eftersträvats i denna studie, för att öka tillförlitligheten i den. Enligt Forsberg och 

Wengström (2016) var detta ett ställningstagande varje forskare ska ta vid studiers början. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa faktorer som kan stödja eller hindra nyutbildade 

sjuksköterskor att utveckla sin professionella roll inom slutenvården. Resultatet visar att de 

nyutbildade sjuksköterskorna oavsett från vilket land de kom ifrån upplevde sin nya 

arbetssituation på liknande sätt vad gällande stödjande och hindrande faktorer. Författaren 

till detta arbete hade föreställt sig ett antal av de stödjande och hindrande faktorerna, men i 

och med studien, så blev det mer klargjort vad arbetsplatsen bör tänka på när nyutbildade 

sjuksköterskor börjar inom slutenvården. 

Introduktionen var viktig att få och att den fullföljdes för de nyutbildade sjuksköterskorna 

oavsett om den var kort eller lång (Andersson & Edberg, 2010; Wangensteen et al., 2008). 

Enligt Ohlsson (2009) går den nyutbildade sjuksköterskan från ett verksamhetsområde, 

högskolan till ett nytt verksamhetsområde, vårdverksamheten, vilket leder till att den 

nyutbildade sjuksköterskan inte har kännedom eller kunskap om, vilka situationer som är 

mer krävande än andra. De rutinerade sjuksköterskornas villighet att hjälpa de nyutbildade 

sjuksköterskorna är uppskattat samt att se när de nyutbildade är i behov av hjälp. De 

nyutbildade sjuksköterskorna lär sig rutiner och gör lika som den rutinerade sjuksköterskan 

i olika situationer brukar kallas för mästarlära. Den nye observerar och tar efter (Bisholt, 

2009; Cleary et al., 2013; Ohlsson, 2009). Vilket kommer att bli svårare att tillmötesgå i 

vården efter Socialstyrelsen (2017) påvisande att hälso- och sjukvårdens stora problem är 

att efterfrågan är större än tillgången på vårdpersonal, som exempelvis sjuksköterskor. 

Cleary et al. (2013) och Ohlsson (2009) menar att det var viktigt att den nyutbildade 

sjuksköterskan tar eget ansvar för att söka efter kunskap och vägledning, vilket de har fått 

via lärosätet hur de ska gå tillväga. Trots olika år och länder, när studierna gjordes, så 

framkommer det att en fullföljd introduktion är viktig för de nyutbildade sjuksköterskorna.  

Chefsjuksköterskan har en betydande roll hur de nyutbildade sjuksköterskorna tas emot av 

övrig personal (Kelly & Ahern, 2008). Likaså påtalade Townsend et al. (2015) att 

chefsjuksköterskan har en viktig roll i hur personalen leds i sitt arbete. När 
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chefsjuksköterskan ger mer ansvar och stöd till sjukskötersketeamet, så upplever de sig 

mer uppskattade och sedda (de Casterlé, Willemse, Verschueren & Milisen, 2008).  

Arbetsmiljön och atmosfären på avdelningen var avgörande på hur välkommen de 

nyutbildade sjuksköterskorna kände sig när de kom till sitt nya arbete. Om arbetsmiljön var 

stödjande, så kände de att de kunde fråga om arbetet och att även medarbetarna och inte 

bara chefsjuksköterskan uppmuntrade de i sin nya roll, så uppskattades det av de 

nyutbildade sjuksköterskorna (Wangensteen et al., 2008; Cleary et al., 2013). Andrews et 

al. (2012) menar att om ledaren har en transformativ ledarstil, där känslan av kollektivet 

utvecklas och ger uppmuntran, så skapades en bättre arbetsmiljö även Cowden et al. (2011) 

påtalade att det är beroende på vilken ledarstil chefen har som påverkar arbetsmiljön och 

om sjuksköterskor stannade kvar på arbetsplatsen. Cleary et al. (2013) påtalar vikten av att 

chefsjuksköterskor och sjukhusledning börjar arbeta med arbetsmiljön, så att den blir 

hälsosammare och att omvårdnaden sätts i centrum för patienters tillfrisknande. Blomberg 

et al. (2016) menar att det är viktigt att se över stressfaktorn på arbetsplatsen för de 

nyutbildade sjuksköterskorna. Stressen minskar om de nyutbildade sjuksköterskorna får 

grupphandledning i detta, men att vissa arbetsplatser ger hög stress trots handledningen 

såsom kirurgisk avdelning. Enligt Ohlsson (2009) så försöker de nyutbildade 

sjuksköterskorna under de första månaderna anpassa sig till den arbetsmiljö som är på 

arbetsplatsen samt även tillgodose övriga yrkesgruppers förväntningar på dem.  

Benner (1993) klargör i sin modell vad som ingår i sjuksköterskans arbetsledande funktion 

såsom att kunna planera vården för patienten och personalens arbete. Vilket då leder till en 

samordning för patientens vård, prioritering, leda ett team, vara ett stöd till övrig personal 

samt att alltid arbeta för patientens bästa. Svensk sjuksköterskeförening (2017) menar att 

sjuksköterskan ska ha specifik kompetens för att utföra omvårdnadshandlingar samt att 

ledarskapet ska utgå från det patientnära omvårdnadsarbetet. Hen ska även kunna 

samverka i kvalitetsutveckling av omvårdnad med olika instanser, kritiskt reflektera över 

rutiner samt utveckla en god och säker vårdmiljö. Både Andersson (2017) och Svensk 

sjuksköterskeförening (2016a) menar att det är viktigt med teamarbete med sjuksköterskan 

som teamledare och att det fungerar bra, för oftast har det brustit i det samarbetet och i 

kommunikationen, när en vårdskada har uppstått. Ohlsson (2009) påpekar att den 

nyutbildade sjuksköterskan saknar ett helhetsperspektiv på grund av att de nyutbildade 

sjuksköterskorna inte fått eller hunnit vara med på alla moment som en sjuksköterska har 

på en avdelning. Svensk sjuksköterskeförening (2017) har den legitimerade sjuksköterskan 

ett eget ansvar i sin yrkesutövning, vilket innebär att fortlöpande utvärdera sina styrkor 

och svagheter i sin professionella kompetens samt att ständigt utveckla och fördjupa sin 

yrkeskunskap utifrån gällande forskning och att ha ett reflekterande förhållningssätt. 

Flera av artiklarna tog upp att det tog cirka ett år innan den nyutbildade sjuksköterskan 

började få en klarhet i vad sjuksköterskeyrket innebar, vilket författaren till detta arbete 

instämmer i efter att under flera år haft medarbetarsamtal med nyutbildade sjuksköterskor 

där de själva poängterar efter cirka ett år att allt börjar falla på plats. 

 

Slutsats 

Slutsatsen var att det är ett stort steg från studentrollen till arbetet som nyutbildad 

sjuksköterska med mycket ansvar och krav. De nyutbildade sjuksköterskorna hade inte all 

kunskap för de olika situationer som uppkom på en vårdavdelning. Men ju mer erfarenhet 

och kunskap som de nyutbildade sjuksköterskorna utvecklar över tiden desto säkrare blev 

de i sin professionella roll vilket även ledde till en ökad förmåga att kunna leda teamet i 
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omvårdnadsarbetet.  För att kunna leda teamet behövde de nyutbildade sjuksköterskorna få 

en överblick över situationen, kunna patienterna, känna kollegorna samt delegera. 

 

En stödjande arbetsmiljön hade betydelse för de nyutbildade sjuksköterskorna såsom att 

kollegorna visade respekt, tolerans och omtänksamhet mot de nyutbildade 

sjuksköterskorna. Den stödjande arbetsmiljön medförde även att de nyutbildade 

sjuksköterskorna vågade fråga sina kollegor vid problem samt att de nyutbildade 

sjuksköterskornas självförtroende ökade. 

 

Det verkade vidare vara viktigt att chefsjuksköterskan är positiv till de nyutbildade 

sjuksköterskor och att chefsjuksköterskan har korta avstämningsmöten under 

introduktionen för att fånga upp om något inte är bra såsom handledning, kollegor eller 

arbetsmiljö samt att de nyutbildade sjuksköterskorna får återkoppling till sitt arbete. 

 

Fortsatta studier 

Ohlsson (2009) rapporterade att det fanns könsskillnader i stödet från övrig personal till de 

nyutbildade sjuksköterskorna. Det vore intressant att genomföra en studie och undersöka 

om dessa könsskillnader fortfarande existerar inom hälso- och sjukvården, och varför det 

är så. Därtill vore det intressant att undersöka effekterna av olika introduktionsprogram för 

att se vilka effekter olika program har på nyutbildade sjuksköterskors erfarenheter av att 

utveckla sitt ledarskap.  
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 Sophiahemmet högskolas bedömningsunderlag      BILAGA 1 
 

Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 
KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och väl genomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare och/eller för 

många delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. 

Bristfälligt antal patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller 

stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled trial 

(CCT) är prospektiv och innebär jämförelse mellan 

kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper. Är 

inte randomiserad. 

Välplanerad och väl genomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men utan 

relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagare och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har inträffat, 

exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och väl 

genomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning där 

avsikten är att studera fenomen eller tolka mening, 

upplevelser och erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avsikten kan också vara att utveckla begrepp 

och begreppsmässiga strukturer (teorier och modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för 

otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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Artikelmatris           BILAGA 2 
 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/typ 

Allan, 

Magnusson, 

Horton, 

Evans, Ball, 

Curtis, 

Johnson 

2015 

England 

People, 

liminal 

spaces and 

experience: 

Under-

standing 

recon-

textualisation 

of knowledge 

for newly 

qualified 

nurses. 

Att undersöka de nyutbildade 

sjuksköterskors erfarenhet av 

att delegera till och övervaka 

vårdpersonal utifrån vad de 

lärt sig från universitetet. 

Kvalitativ, 

etnografisk metod. 

Observationer och 

intervjuer utfördes 

på nyutbildade 

sjuksköterskor varav 

observationerna 

utfördes två gånger 

per sjuksköterska. 

Övrig vårdpersonal 

och avdelningschefer 

intervjuades enbart. 

Studien genomfördes 

på tre sjukhus samt 

på flera avdelningar. 

n=55 Fyra teman 

identifierades: 

ritualer och rutiner 

inom begränsad tid, 

tolerans för att lära 

inom begränsad tid, 

säkerhet inom 

begränsad tid och 

förstå 

sammanhanget. 

II 

K 
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Andersson, 

Edberg 

2010 

Sverige 

The 

transition 

from rookie 

to genuine 

nurse: 

Narratives 

from 

Swedish 

Nurses 1 

year after 

graduation. 

Att beskriva de nyutbildade 

sjuksköterskornas 

erfarenheter under deras 

första år i yrket. 

Kvalitativ metod. 

Detta var en 

uppföljningsstudie 

av sjuksköterskor ett 

år efter examination. 

Narrativa intervjuer 

utfördes. Alla 

intervjuer startade 

med frågan, om de 

kunde beskriva sin 

nuvarande situation 

och därefter följde 

följd frågor. 

 

n=8 Alla deltagare hade 

arbetat på sjukhus 

sedan 

examinationen. 

Sjuksköterskornas 

beskrivning av att 

gå från nyutbildad 

sjuksköterska till en 

mer erfaren 

sjuksköterska hade 

tagit mellan sex 

månader till ett år. 

Sjuksköterskorna 

upplevde att de från 

början ville bli 

accepterade och 

kämpade för att få 

respekt av teamet 

de första 

månaderna. 

Därefter kände 

sjuksköterskan sig 

mer som en riktig 

sjuksköterska med 

att kunna ta ansvar, 

prioritera och få 

ökat 

självförtroende. 

II 

K 
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Bjerknes, 

Bjørk 

2012 

Norge 

Entry into 

nursing: An 

ethnographic 

study of 

newly 

qualified 

nurses taking 

on the 

nursing role 

in a hospital 

setting. 

Att utrusta 

sjuksköterskestudenterna med 

den nödvändiga kunskapen 

och färdigheter för att kunna 

ta på sig rollen som 

färdigutbildad och att få ett 

akademiskt erkännande. 

Kvalitativ, 

etnografisk metod. 

Nyutbildade 

sjuksköterskor med 

tre månaders 

erfarenhet 

intervjuades och 

observerades. 

Studien genomfördes 

på en gynekologisk 

och en ortopedisk 

avdelning. 

Intervjuerna 

transkriberades och 

observations 

noteringar skrevs ut 

till fullo direkt efter 

observationen. 

n=13 De teman som 

identifierades var: 

ta hand om 

patienterna, rollen 

som teamledare, 

utmaningen att vara 

ansvarsfull, 

spännande att lära 

sig mer och bristen 

på vägledning. 

Temana utgår från 

två sjuksköterskor, 

som representerade 

hela gruppen 

sjuksköterskor som 

ingick i studien.  

II 

K 



     

5 

 

Cleary, 

Horsfall, 

Jackson, 

Muthulakshmi

, Hunt 

2013 

Singapore 

Recent 

graduate 

nurse views 

of nursing, 

work and 

leadership. 

Att undersöka hur färdigheter 

och kvaliteter erfordras för 

effektivt omvårdnadsarbete, 

professionell utveckling, 

karriärmöjligheter och 

engagemang för yrket 

uppfattas av nyligen 

utbildade sjuksköterskor från 

ett stort universitet i 

Singapore. 

 

 

Kvalitativ metod. 

Individuella 

intervjuer gjordes av 

nyligen utbildade 

sjuksköterskor 

utifrån en 

intervjuguide. 

Intervjuerna spelades 

in och svaren 

transkriberades.  

 

n=17 Fyra huvudteman 

identifierades: 

färdigheter och 

kvaliteter som 

nyutbildade anser 

som centralt vid 

omvårdnad, stödet 

de fick under 

övergången från 

student till 

nybörjare, delar de 

värdesätter i 

förebilder och 

ledare samt 

avdelningens 

karaktär som 

kommer att 

uppmuntra dem att 

stanna kvar och 

utveckla en karriär. 

I 

K 



     

6 

 

Ekström, 

Idvall 

2015 

Sverige 

 

Being a team 

leader: newly 

registered 

nurses relate 

their 

experiences. 

Att utforska upplevelserna för 

nyutbildade sjuksköterskor i 

deras ledarroll på en 

vårdavdelning. 

Kvalitativ metod 

med individuella 

intervjuer med öppna 

frågor. 

Sjuksköterskan ska 

ha haft 6-24 

månaders erfarenhet. 

Deltagarna var från 

fyra olika 

avdelningar från ett 

universitetssjukhus i 

södra Sverige. 

n=12 Flera faktorer 

begränsar 

sjuksköterskans 

ledarskap i kliniskt 

sammanhang. Fem 

teman 

identifierades under 

studien: kände sig 

strandsatta, forma 

fungerande team, 

lära sig leda, ha 

modet och styrkan 

att leda och önskan 

att leda samt att 

säkerställa vården. 

I 

K 

Kelly, Ahern 

2008 

Australien 

Preparing 

nurses for 

practice: a 

phenomenolo

gical study of 

the new 

graduate in 

Australia. 

Att utforska vilka 

förväntningar 

sjuksköterskestudenten har 

sitt sista år samt vilka 

förväntningar nyutbildade 

sjuksköterskor har under sina 

första sex månader. 

Kvalitativ, 

fenomenologisk 

metod. Intervjuerna 

gjordes i sista 

terminen, en månad 

och sex månader 

efter anställning. 

Intervjuerna 

bandades och 

transkriberades. 

n=13 De tre huvudteman 

som identifierades 

var: detta är 

omvårdnad, äter 

sina unga fritt 

översatt från (eating 

their young) samt 

inte riktigt 

förberedd. Till 

varje huvudtema 

tillkom en till tre 

underteman. 

II 

K 



     

7 

 

Laschinger, 

Wong, Grau,  

2012 

Kanada 

The 

influence of 

authentic 

leadership on 

newly 

graduated 

nurses’ 

experiences 

of workplace 

bullying, 

burnout and 

retention 

outcomes: A 

cross –

sectional 

study. 

Att testa en metod i autentiskt 

ledarskap av sin närmsta chef 

till nyutbildade 

sjuksköterskor erfarenhet av 

mobbning på arbetsplatsen, 

utbrändhet och i andra hand 

arbetstillfredsställelse och 

avsikten att lämna arbetet. 

Kvantitativ metod. 

Enkät användes, 

vilken handlade om 

autentiskt ledarskap, 

mobbning på 

arbetsplatsen, 

utbrändhet, arbets-

tillfredsställelse och 

avsikten att lämna 

arbetet. Deltagarna 

skulle ha arbetat 

mindre än två år 

efter utbildningen 

samt arbeta på ett 

akutsjukhus. 

n=907 

(565) 

 

 

Autentiskt 

ledarskap kan 

minska 

sannolikheten för 

att mobbning 

utvecklas på 

arbetsplatsen. Det 

kan i sin tur leda till 

minskad 

utbrändhet, mer 

arbetstillfredsställel

se samt mindre 

antal som lämnar 

arbetsplatsen bland 

vårdpersonalen/sjuk

sköterskor. 

II 

P 

Numminen, 

Leino-Kilpi, 

Isohao, 

Meretoja 

2015 

Finland 

Ethical 

climate and 

nurse 

competence 

– newly 

graduated 

nurses’ 

perceptions. 

Att undersöka de nyutbildade 

sjuksköterskornas etiska 

klimat i deras arbetsmiljö 

utifrån deras skattning av sin 

kompetens, intentioner och 

arbetstillfredsställelse. 

Kvantitativ metod 

med enkät via mail. 

Tvärsnittsanalys 

gjordes utifrån två 

olika instrument.  

n= 1050 

(732) 

 

 

Indelades i två 

delar: nyutbildade 

sjuksköterskors 

uppfattning om det 

etiska klimatet på 

deras arbetsmiljö 

samt professionell 

kompetens och 

andra 

arbetsrelaterade 

faktorer associerad 

till etiskt klimat. 

II 

P 



     

8 

 

Numminen, 

Ruoppa, 

Leino-Kilpi, 

Isoaho, 

Meretoja 

2016 

Finland 

Practice 

environment 

and its 

association 

with 

professional 

competence 

and work-

related 

factors: 

perception of 

newly 

graduated 

nurses. 

Att utforska de nyutbildade 

sjuksköterskornas upplevelse 

av sin praktik i förhållande 

till deras självskattning av sin 

yrkeskompetens och 

arbetstillfredsställelse.  

Kvantitativ metod. 

En tvärsnittsanalys 

gjordes utifrån en 

enkät via mail. 

Denna studie var en 

del av en större 

studie. 

n=1050 

(732) 

 

 

Sambandet mellan 

upplevelsen av 

sjuksköterskans 

praktik och 

yrkeskompetensen 

var statistiskt 

signifikant och 

positiv. Det hittades 

en tvåvägs 

interaktion mellan 

sjuksköterskors 

upplevelse av deras 

praktiska miljö av 

bemanningen och 

ansvaret, deras 

tillfredsställelse av 

omvårdnadskvalitet 

och deras intention 

att lämna arbetet.  

II 

P 



     

9 

 

O’Shea, Kelly 

2007 

Irland 

The lived 

experiences 

of newly 

qualified 

nurses on 

clinical 

placement 

during the 

first six 

months 

following 

registration 

in the 

Republic of 

Ireland. 

Att undersöka nyutbildade 

sjuksköterskors erfarenheter 

av att vara på en klinik på 

Irland och vad denna 

erfarenhet gav dem. 

Kvalitativ, 

fenomenologisk 

metod (Heidegger) 

med djupgående 

intervjuer, som 

spelades in och 

transkriberades. 

Nyutbildade 

sjuksköterskor från 

sex olika avdelningar 

intervjuades. 

n=10 Följande två teman 

identifierades: att 

vara utbildad: högt 

och lågt samt 

stressiga aspekter 

av 

sjuksköterskerollen. 

I 

K 



     

10 

 

Parker, Giles, 

Lantry, 

McMillan 

2014 

Australien 

New 

graduate 

nurses’ 

experiences 

in their first 

year of 

practice. 

Att undersöka de nyutbildade 

sjuksköterskornas upplevelse 

av att börja arbeta som 

vårdpersonal. I synnerhet, så 

försökte de identifiera 

faktorer, som påverkar 

övergången till arbetslivet, 

nyutbildades tillfredsställelse 

och sannolikheten för att vara 

kvar. 

Mixad metod, både 

kvantitativ och 

kvalitativ. Enkät via 

mail och 

fokusgrupps-

intervjuer utfördes. 

n=282  

Enkät 

 

n=55 

indelades i 7 

grupper 

I enkätsvaren var 

alla nöjda med 

rekryteringen och 

stödet för att 

utvecklas i sin 

profession, men 

arbetstillfredsställel

sen skattades lågt. 

Enkäten besvarades 

av 24 procent. Ur 

fokusgrupperna 

kom det fram olika 

faktorer som 

påverkar den 

nyutbildade 

sjuksköterskan som 

t ex arbetsmiljön, 

stödet till 

nyutbildade 

sjuksköterskor. 

II 

P 

 

 

II 

K 

 

 



     

11 

 

Pennbrant, 

Nilsson, 

Öhlén, 

Rudman 

2013 

Sverige 

Mastering 

the 

professional 

role as a 

newly 

graduated 

registered 

nurse. 

Att utveckla en modell som 

beskriver den professionella 

utvecklingen av nyutbildade 

sjuksköterskor under sina 

första år av vårdarbete. 

Kvalitativ metod. 

Data från två tidigare 

studier analyserades 

för att undersöka den 

professionella 

utvecklingen av nya 

sjuksköterskor under 

de första åren i 

vårdarbete. Enkäter 

användes i de 

studierna med både 

öppna- och slutna 

frågor. De som 

inkluderades i denna 

studie hade svarat 

med 4-138 ord på två 

öppna frågor. 

n=330 

 

Att behärska sin 

professionella roll 

identifierades som 

huvudtema i 

studien med 

följande 

undergrupper: 

utvärdera och 

omvärdera 

pedagogiska 

erfarenheter, 

utveckla 

professionell 

förmåga samt 

utveckla klinisk 

kompetens. 

I 

K 



     

12 

 

Pfaff, Baxter, 

Jack, Ploeg 

2014 

Kanada 

Exploring 

new graduate 

nurse 

confidence in 

inter-

professional 

collaboration

: A mixed 

methods 

study. 

Att utforska den nyutbildade 

sjuksköterskans förtroende 

för interprofessionellt 

samarbete. 

Mixad metod, 

kvalitativ och 

kvantitativ. Enkät 

som skickades ut till 

nyutbildade 

sjuksköterskor samt 

uppföljande 

telefonintervjuer 

gjordes. 

n=1556 

(887) 

enkät 

 

 

 

n=16 

telefon-

intervju 

Det var en 

signifikant skillnad 

i självförtroendet 

för det 

interprofessionella 

samarbete beroende 

på var de 

nyutbildade 

arbetade. Det var 

högre 

självförtroende 

inom den akuta 

sektorn än inom 

kommunal sektor. 

Däremot var det 

ingen signifikant 

skillnad mellan 

könen. 

 

Faktorer som 

hittades var: 

stödjande 

relationer, respekt, 

möjlighet att 

samarbeta, 

erfarenhet, kunskap 

samt balansera 

förväntningar 

praktiskt. 

I 

P 

 

I 

K 



     

13 

 

Wangensteen, 

Johansson, 

Nordström 

2007 

Norge 

 

The first year 

as a graduate 

nurse – an 

experience of 

growth and 

development 

Att belysa hur nyutbildade 

sjuksköterskor upplever sitt 

första år som sjuksköterska. 

Kvalitativ metod. 

Individuella 

intervjuer gjordes av 

nyutbildade 

sjuksköterskor. 

Intervjuerna 

bandades och 

transkriberades 

ordagrant. 

n=12 Kategorierna som 

identifierades var: 

upplevelse av att 

vara ny, få 

sjuksköterske-

erfarenhet samt få 

kompetens. 

I 

K 

 


