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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   
 

Sjuksköterskan är omvårdnadsansvarig i det interprofessionella teamet. Nyutexaminerade 

sjuksköterskor uppfattar ofta den första tiden i den nya professionen som omvälvande. Nya 

ansvarsområden och kunskaper från utbildningen ska tillämpas vilket beskrivs som ett stort 

steg då höga förväntningar ofta finns från erfarna kollegor, och på sig själva. Detta kan 

utmynna i låg självkänsla vilket kan resultera i psykisk ohälsa och att många överväger att 

lämna yrket inom fem år.  

 

 

Syfte  
Syftet var att beskriva hur nyutexaminerade sjuksköterskor upplever den första tiden i 

professionen inom somatisk vård. 

 

 

Metod  
 

En kvalitativ intervjumetod tillämpades för att besvara studiens syfte. Sex 

semistrukturerade intervjuer utfördes med sjuksköterskor som arbetat mellan sju till fjorton 

månader. Intervjuerna transkriberades ordagrant och analyserades med en induktiv ansats. 

 

Resultat 
 

Studiens deltagare beskrev olika faktorer som påverkade upplevelsen av den första tiden, 

dessa uppfattades både positiva och negativa. Detta kunde vara introduktionens betydelse, 

kunskapsprövning, ansvar, självtvivel, kollegors stöd och tidsbrist.  

 

Slutsats 
 

Upplevelsen av den första tiden ansågs utmanande både ur ett professionellt och personligt 

perspektiv. Ansvar, tidsbrist och nya arbetsuppgifter upplevdes som en stimulerande 

prövning. Kollegor och en allomfattande introduktion ansågs som viktiga komponenter i 

processen att utvecklas i den nya yrkesprofessionen.  

 

Nyckelord: Sjuksköterskeprofessionen, nyutexaminerade sjuksköterskor, omvårdnad, 

upplevelser, utmaningar, utveckling 
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INLEDNING 

 

I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska beskrivs tre huvudområden för 

sjuksköterskans arbete. Det första området är omvårdnadens teori och praktik, det andra 

berör forskning, utveckling och utbildning, det sista är ledarskap (Socialstyrelsen, 2005).  

 

Tidigare forskning beskriver att det tar upp till ett år att adaptera till den nya rollen som 

sjuksköterska. Tiden fram tills dess präglas av en strävan efter acceptans, respekt och att 

bli sedd som en del av det interprofessionella teamet (Lilja Andersson & Edberg, 2010). I 

en motion (2014/15:1469) till riksdagen finns ett förslag om allmän tjänstgöring för 

nylegitimerade sjuksköterskor liknande den som legitimerade läkare genomgår. 

Anledningen till denna motion är att utbildningen gått från yrkesförberedande till 

akademisk och därmed blivit mer teoretisk med en vetenskaplig utgångspunkt. 

 

Många nyutexaminerade sjuksköterskor upplever sig pressade inför den nya rollen, och får 

svårt att bemästra och få ihop helhetsbilden (Ohlsson, 2009). De löper även stor risk att 

drabbas av utbrändhet under de första åren efter examen. Detta kan relateras till att de inte 

känner sig tillräckligt förberedda inför yrket och har låg självkänsla inför yrkesutövandet. 

Flera uppger depressionssymtom vilket resulterar i att flertalet efter endast en kort tid i 

yrket önskar byta yrke (Rudman & Gustavsson, 2014). Det är av stort intresse att beskriva 

vilka svårigheter som finns, och vad som kan underlätta den första tiden i yrket. Syftet med 

denna studie var därför att beskriva nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av den 

första tiden i professionen.  

 

BAKGRUND 

Sjuksköterskans profession 

I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) redogörs för 

vad som förväntas för att utöva en patientsäker vård i enighet med etiska koder, rådande 

lagar och föreskrifter. Detta innebär även att hantera konfidentiella uppgifter, att hålla sig 

uppdaterad efter nya rön samt att arbeta evidensbaserat (International Council of Nurses 

[ICN], 2014). Det finns vårdsituationer som kräver att personal arbetar efter basala 

hygienrutiner, sjuksköterskan har till uppgift att vara väl medveten om dessa situationer 

(Socialstyrelsen, 2005). 

 

Sjuksköterskans sex kärnkompetenser 

Sjuksköterskans kärnkompetenser kan beskrivas utifrån sex olika områden. Dessa är en 

essentiell del i utbildningen av vårdpersonal och beskriver hur god kvalitativ vård ska 

utövas, vilket är ett av målen i hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763). Den 

första kärnkompetensen är personcentrerad omvårdnad, vilket ska praktiseras på individ, 

team och organisationsnivå. Det krävs tillräckliga resurser för att möjliggöra detta. 

Patienten ska stå i centrum för vården, där vårdgivare och vårdtagare arbetar mot 

gemensamt uppsatta mål och hela människan ses ur ett holistiskt perspektiv. Detta innebär 

att fokus inte enbart ligger på det sjuka, utan även på andra aspekter som andliga, 

existentiella, sociala, psykiska samt fysiska behov vilka eftersträvas att tillgodoses. För att 

kunna utöva personcentrerad omvårdnad beskrivs fyra komponenter som är förutsättningar, 

vårdmiljö, personcentrerade processer samt förväntade resultat. De tre förstnämnda 

samverkar och är nödvändiga för att vården ska uppnå önskade personcentrerade resultat. 

För att uppnå resultat krävs ett gott bemötande av patienterna. Ett gott bemötande kan 

definieras olika, men kunskap, lyssnandeförmåga och självinstinkt beskrivs som 

grundläggande förutsättningar. Då vårdtagaren befinner sig i ett beroendetillstånd gentemot 
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vården, måste vårdteamet kunna arbeta professionellt vilket i detta fall innebär att reducera 

den känslan och försöka uppnå en mer jämlik situation. Att alltid respektera patienternas 

integritet och självbestämmande är aspekter sjuksköterskan i det dagliga patientmötet 

måste behärska (Cronenwett, Sherwood, Barnsteiner, Disch, Johnson, Mitchell, Sullivan & 

Warren, 2007; Leksell & Lepp, 2013). 

 

Den andra kärnkompetensen är samverkan i team. Kompetensen berör hur vårdteamets 

medarbetare ska kunna integrera och på bästa sätt utnyttja varandras kompetenser, för att 

uppfylla vårdtagarnas behov. Att arbeta i teamet handlar om att erbjuda samt kunna ta 

emot hjälp. Detta kräver en tillåtande attityd av deltagarna i teamet, där allas talan, nya 

idéer och frågor kan framhävas och tas emot med respekt både inom den egna och över 

olika professioners gränser. Sjuksköterskans roll i teamet är att ha förmåga att koordinera 

olika professioner samt hålla ihop deras funktioner och helheten. Sjuksköterskan ska därför 

systematiskt kunna planera och följa upp vårdarbetet. Yrkesrollen påverkas av hens 

utbildning, erfarenhet samt specialisering (Institute of Medicine [IOM], 2003; Leksell & 

Lepp, 2013). 

 

Den tredje kärnkompetensen är evidensbaserad vård. Sjuksköterskans evidensbaserade 

arbete innebär att sjuksköterskan utformar en vårdplan utifrån bästa tillgängliga 

vetenskapliga bevis och förenar patientens unika behov och önskemål i enighet med dessa. 

Utifrån detta ska sedan god och effektiv omvårdnad utövas. Hälso-och sjukvården ska vila 

på en vetenskaplig grund, för sjuksköterskan tillkommer därmed i sin yrkesroll att vara 

uppdaterad efter senaste forskning och beprövad evidens (IOM, 2003; Leksell & Lepp, 

2013). 

 

Den fjärde kärnkompetensen är förbättringskunskap för kvalitetsutveckling. Det är all 

vårdpersonals skyldighet att sträva efter en god vård. Detta innefattar utveckling av den 

professionella kunskapen samt att ta till sig förbättringskunskap. Områden där 

förbättringsbehovet beskrivs är exempelvis säkerhet, kostnader, jämlik vård, effektivitet, 

patientcentrering och tillgänglighet. Denna kompetens beskriver hur sjukvården praktiskt 

kan arbeta för dessa förbättringar. Förbättringsarbetet är ett målmedvetet och långsiktigt 

arbete som syftar till de aspekter som patienter och närstående upplever av värde (IOM, 

2001; Leksell & Lepp, 2013).  

 

Patientsäkerhet är den femte kärnkompetensen. Patientsäkerhet berör system inom hälso- 

och sjukvård, skydd mot vårdskador och att undvika konsekvenser av dessa samt att 

optimera resurser om de ändå uppstår. Till detta finns lagstiftat stöd såsom 

patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659). Att arbeta patientsäkert handlar om att systematiskt 

minska lidande och skador hos patienter, detta berör dels det patientnära arbetet samt 

säkerhetsarbetet högre upp i systemet. Faktorer som diskuteras av vårdpersonal rörande 

patientsäkerhet är dels det enskilda ansvaret över att utöva säker vård, men också de 

förutsättningar som finns för detta, vilka styrs från högre instanser. Tidsbrist är en sådan 

diskuterad aspekt, vilket kan påverka patientsäkerheten (IOM, 2001; Leksell & Lepp, 

2013). 

 

Den sista och sjätte kärnkompetensen är informatik, och berör användningen av 

informationsteknik och hur den kan utformas och användas effektivt. För sjuksköterskan är 

informationshantering, såsom journalföring där information om patienten systematiskt kan 

indelas i enighet med olika modeller. En del i sjuksköterskans arbete är att dokumentera 
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den omvårdnad som utförs och planeras för patienterna (Cronenwett et.al, 2007; Leksell & 

Lepp, 2013).   

 

Omvårdnadsansvarig 

Att främja hälsa och förhindra ohälsa, är ett budskap som genomsyrar hela 

omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskan är omvårdnadsansvarig, och agerar som ”spindeln i 

nätet” i vårdkedjan där hen fungerar som samordnare mellan yrkeskategorierna. 

Samverkan med andra yrkeskategorier är en central del i sjuksköterskans roll 

(Socialstyrelsen, 2005). Detta innebär bland annat att kunna utvärdera kompetens för att 

kunna delegera uppgifter till kollegor, där sjuksköterskan fortfarande är den ytterst 

ansvarige (ICN, 2014). Det tillhör även professionen att kunna leda omvårdnadsarbetet 

kring patienten, att själv ta ansvar för att arbeta evidensbaserat samt ha en förmåga att 

bevara omvårdnadens värdegrund och tillvarata patientens resurser (Socialstyrelsen, 2005; 

Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Ett exempel på detta kan vara att uppmuntra och 

undervisa i egenvård (Willman, 2009). Sjuksköterskan ser också till att omvårdnaden får 

tillräckligt utrymme i vården, där en strävan att alltid göra ett gott arbete finns med i 

yrkeskompetensen (ICN, 2014). 

 

I omvårdnadsarbetet formulerar sjuksköterskan mål utifrån patientens anamnes, status och 

omvårdnadsdiagnos i samråd med vårdtagaren. Sjuksköterskan behöver finnas som ett stöd 

och motivera patienten. Sjuksköterskan måste visa sin förmåga till planering, där 

uppföljning och dokumentation följer genom hela patientens omvårdnadsperiod. Att vara 

ansvarig för en patients omvårdnad innebär även att kunna följa ordinationer, såsom att 

handhavandet och administrering av läkemedel sker på ett säkert vis där samarbetet med 

andra yrkeskategorier ska vara god (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Sjuksköterskan ska även ha i åtanke att arbeta ekonomiskt och miljövänligt, exempelvis i 

hanteringen av förorenade material. På alla områden ska sjuksköterskan kunna arbeta för 

en hög vårdkvalitet där säkerheten alltid prioriteras (ICN, 2014). Vårdkvalitet kan 

beskrivas utifrån hur en verksamhet uppfyller ställda krav och riktlinjer. Exempel kan vara 

att på en avdelning eller enhet utgå ifrån riktlinjer för hur vårdskador kan förebyggas i 

enighet med Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och 

patientsäkerhet i hälso-och sjukvården (SOSFS 2005:12). 

 

Människovärde och autonomi 

ICN:s etiska kod för legitimerade sjuksköterskor (2014) belyser vikten av att delge 

patienter och närstående information. Närstående definieras som en person som lever nära 

en annan människa som är i behov av vård eller omsorg. En närstående kan till exempel 

vara någon det finns släktskap till, en nära vän eller granne (Carlsson & Wennman-Larsen, 

2009). Informationen har betydelse för att ett informerat samtycke ska kunna inhämtas 

rörande patientens omvårdnad och behandling. Informerat samtycke innebär att den som 

ska få vård fattar beslut om att ta del av vården utifrån information som ges av personalen. 

Det kan exempelvis vara vad vården innebär, eventuella biverkningar, fördelar och 

nackdelar som vårdtagaren behöver känna till för att kunna fatta sitt beslut (Kjellström, 

2012). En neutral och främjande inställning till utövande av trosuppfattningar och 

värderingar med respekt för olika åsikter är med och styr behandling och omvårdnad, där 

den enskildes vilja och önskemål tillgodoses. Sjuksköterskan arbetar alltid efter att ge 

jämlik vård, där tillgång till vården och uppdelning av resurser sker på lika villkor för alla 

(ICN, 2014). Samtidigt visas alltid hänsyn till patientens autonomi och integritet, där 

bemötande och kommunikation spelar en väsentlig roll för möjligheterna till detta 



 4  

  

(Socialstyrelsen, 2005). Autonomi innebär självbestämmande. Vårdpersonal tar hänsyn till 

patienten oavsett vilka val personen gör, och vilka konsekvenser det kan medföra. 

Grundprincipen är att varje människa får bestämma över sitt eget liv (Statens medicinsk-

etiska råd, u.å.). 

 

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor ska fungera som ett verktyg där personalen är 

införstådd och insatt i de etiska aspekter som finns. Det tas hänsyn till dessa under 

omvårdnaden. Med detta dokument kan sjuksköterskor finna vägledning i arbetet där 

huvudområdena som tas upp i koden begrundas, reflekteras och diskuteras med kollegor. 

Koden är uppdelad i fyra viktiga områden: sjuksköterskan och allmänheten, sjuksköterskan 

och yrkesutövningen, sjuksköterskan och professionen samt sjuksköterskan och 

medarbetare. Enligt ICN (2014) ska en strävan finnas att delge kollegor och studerande 

denna kod, där en allmän kunskap om vad sjuksköterskans roll innebär kan diskuteras. 

 

Sjuksköterskeutbildningen  

Patientsäkerhetslagen reglerar vilka yrken som ger legitimation, sjuksköterskeyrket är ett 

utav dessa. Socialstyrelsen utfärdar efter godkänd utbildning en legitimation som bevis på 

examen (SFS 2010:659). Sjuksköterskeutbildningen i Sverige idag ger en kandidatexamen 

i omvårdnadsvetenskap. En del av utbildningen är den verksamhetsförlagda utbildningen, 

där studenterna får introduktion och praktisk övning i vårdyrket som sjuksköterska, denna 

period ger även de akademiska poäng som krävs för att få legitimationen (Högskoleverket, 

2007). Universitetskanslersämbetet (2014) har i sin utvärderingsrapport av Sveriges 

sjuksköterskeutbildningar funnit att sju av landets 49 utbildningar är bristfälliga. Detta rör 

exempelvis att vetenskaplig grund saknas i examensarbetet, vilket bidrar till ett bristande 

kritiskt förhållningssätt och självständighet hos studenterna.   

 

Det finns en uppfattning hos erfarna sjuksköterskor att sjuksköterskeutbildningen inte 

motsvarar verkligheten inom verksamheterna (Ballem & Maclntosh, 2013). De 

nyutexaminerade sjuksköterskorna upplever också att bilden de får av yrket som studenter 

inte alltid stämmer överens med hur verkligheten ter sig. Det kan vara aspekter som att den 

medicinska inriktningen inte är vad som förväntats, vilken funktion sjuksköterskan har i 

arbetsteamet och en tidsbrist som tidigare inte upplevts. Detta skiljer sig från tiden i 

utbildningen. Den avklarade utbildningen gör att den nyutexaminerade sjuksköterskan har 

en känsla av stolthet och förväntan, samtidigt finns en upplevelse av tveksamhet, ovisshet 

och rädsla inför uppgiften de står inför (Ohlsson, 2009).  

 

Från Novis till expert 

I Patricia Benners bok “Från novis till expert” (1993) belyses sjuksköterskans kliniska 

kompetens utifrån intervjuer och sammanställd data. Benner slår fast att utvecklingen från 

en novis, det vill säga nybörjare, till en expert inom omvårdnad, sker genom erfarenhet 

kombinerat med den individuella personligheten och förmåga till reflektion. Benner (1993) 

har här använt sig av “Dreyfusmodellen”. Modellen utformades under studerandet av 

schackspelare och piloter. Resultatet som framkom var att under utveckling av en färdighet 

genomgår personen fem stadier; novis, avancerad nybörjare, kompetent, skicklig och 

slutligen expert. Under utvecklingen genomgår eleven tre benämnda aspekter. Den första 

handlar om övergången från att handla enbart efter riktlinjer och principer till att tillämpa 

tidigare erfarenheter. Den andra berör hur elevens bild av hur en situation ska hanteras 

förändras. Eleven uppfattar en helhetsbild och bemästrar att prioritera det viktigaste. I den 

tredje aspekten går eleven från att observera till att delta (Dreyfus & Dreyfus, 1986). 

Nedan beskrivs de olika stadierna “från novis till expert”, vilket används som utgångsläge 
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för undersökningen av Benner (1993), där sjuksköterskor intervjuats, observerats och 

Dreyfusmodellen applicerats på ämnet omvårdnad.  

 

Novis 

Att vara nybörjare innebär att befinna sig i situationer där några tidigare erfarenheter om 

hur dessa ska bemästras inte finns. Det finns vägledning kring dessa situationer, 

exempelvis att olika parametrar kan tas som rutin vilket noviserna kan använda sig av. 

Benner (1993) menar dock att detta gör att personernas insats inte alltid blir lyckade, då de 

inte alltid kan se sambanden i vilka situationer de inlärda åtgärderna är relevanta. Detta kan 

ses som ett exempel på hur steget mellan skolbänken och yrkesutövandet kan te sig. 

Novisen saknar situationsbetingad erfarenhet, och handlar därmed efter nödvändiga rutiner 

och vägledning.  

 

Avancerad nybörjare 

När personerna sedan erfarit ett flertal situationer, tagit till sig information genom 

observation av handledare och kollegors agerande samt egna utföranden där resultaten 

varit lyckade, går personen in i det andra stadiet som Benner (1993) benämner avancerad 

nybörjare. Benner beskriver här olika “aspekter”, såsom tips på hur man kan 

uppmärksamma nya beteenden hos patienten. Med aspekter avses det som enbart kan 

identifieras med hjälp av tidigare erfarenhet, och inte genom inlärning av rutiner, riktlinjer 

eller mätbara variabler. Det krävs dock att nybörjaren själv i verkliga vårdsituationer ska 

kunna se dessa samband och märka av dessa “aspekter”. Nybörjaren fångar således upp 

och uppmärksammar dessa som exempelvis kan tyda på förbättring eller att en patient 

förstått information, men det krävs egen erfarenhet för att fullt ut kunna utöva och förstå 

dessa aspekter. Benner drar slutsatsen att expertsjuksköterskans erfarenhet och handlande i 

olika situationer skiljer sig ifrån de avancerade nybörjarna, som fortfarande är på stadiet att 

förstå informationen. De utför handlingar utifrån denna men är inte tillräckligt flexibla att 

förstå hur dessa prioriteras eller vad som är viktigast. De avancerade nybörjarna behöver 

därför fortfarande stöd för att se dessa sammanhang (Benner, 1993).   

 

Kompetent 

Tredje fasen benämns kompetent, vilket representeras av sjuksköterskor som arbetat under 

cirka två till tre år på samma eller liknande avdelningar. Sjuksköterskan är nu medveten 

om sina handlingar och kan vara kritisk och reflekterande kring dessa. Sjuksköterskan kan 

planera och organisera sitt arbete för dagen, där prioriteringar görs för att dagens uppgifter 

ska kunna utföras strukturerat och inga viktiga delar glöms bort. Det saknas dock vissa 

förmågor att utföra dessa snabbt eller att anpassa sig fullt ut om en akut händelse uppstår. 

Den upplagda planen kan då förändras, dock kan den kompetente hantera och behärska 

situationen (Benner, 1993). 

 

Skicklig 

Den fjärde nivån är “skicklig”, till skillnad från den kompetente är den skicklige både 

snabb och anpassningsbar i uppstående situationer. Vad som utmärker detta stadie är 

förmågan att se helheten av individen, vilket utökar sjuksköterskans yrkesskicklighet. 

Sjuksköterskan bygger arbetet på erfarenhet av självupplevda händelser, och är skicklig 

nog att förutse hur förloppet kommer eller kan se ut. Aktuella och långsiktiga mål sätts upp 

och finns med under hela omvårdnaden på ett patientsäkert vis om nya händelser uppstår. 

Den skicklige lär sig bäst av nya händelser som läggs till erfarenheterna, där 

sjuksköterskan får reflektera och prata om händelsen efteråt så att kunskaperna etableras 

(Benner, 1993). 
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Expert 

Här är erfarenheten av omvårdnadsarbetet så stor att sjuksköterskan inte längre tänker efter 

i situationer eller väljer mellan olika diagnoser och förklaringar. Expertsjuksköterskan kan 

handla enbart efter sin yrkeserfarenhet där en känsla i en situation styr åtgärderna. 

Experten har mött så många fall, att agerandet sker därefter. Detta kan leda till att 

sjuksköterskan ofta “går på känslan”, vilket kan göra det svårt att motivera sitt beslut eller 

sin observation. Detta grundar sig i tidigare händelser där sjuksköterskan haft rätt. Givetvis 

uppstår situationer där sjuksköterskan inte har vidare erfarenheter. Här går experten 

tillbaka och använder sig av de riktlinjer som finns (Benner, 1993). 

 

Att stå på egna ben 

Introduktion 

I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) redogörs för 

vikten av en god introduktion för nyutexaminerade sjuksköterskor, innan de självständigt 

ska ta sig an de svårare arbetsuppgifterna som finns på en avdelning. En tillräcklig 

introduktion ger sjuksköterskorna tid att komma in i arbetet och få en så bra start som 

möjligt i sin nya yrkesroll. Dessutom kan en början till självförtroende inför det nya ansvar 

som väntar börja byggas upp när det finns någon erfaren som stöttar (Lilja Andersson & 

Edberg, 2010). En för kort introduktion kan hos den nya sjuksköterskan resultera i att flera 

problematiska situationer kan uppstå när denne väl själv ska stå som ansvarig för 

omvårdnaden. Till exempel kan ett sådant problem vara svårigheter att anta rollen som 

arbetsledare samt att agera i situationer som kräver akuta åtgärder. En för kort introduktion 

kan bero på bristfälliga ekonomiska och personalrelaterade resurser (Ohlsson, 2009).  

 

Självständighet 

Thrysoe, Hounsgaard, Bonderup Dohn och Wagner (2011) förklarar i sin studie att det 

förekommer variationer gällande hur nyutexaminerade sjuksköterskor i början av 

professionen upplever den självständiga delen av yrket. En del uppskattar 

självständigheten medan andra ännu inte känner sig helt trygga med den. Reflektion med 

mer erfarna sjuksköterskor har en positiv inverkan på den nyutexaminerades upplevelse av 

självförtroende och ger en ökad självständighet. En annan avgörande faktor för detta är att 

en del av dessa sjuksköterskor får arbeta självständigt under den sista terminen i 

utbildningen och därmed känner sig mer förberedda för den stundande utmaningen att stå 

på egna ben. Parker, Giles, Lantry och McMillan (2012) beskriver att det är vanligt 

förekommande att nyutexaminerade sjuksköterskor upplever sig pressade och osäkra och 

inte tillräckligt kunniga i vissa situationer. I studien framkommer också att 

nyutexaminerade sjuksköterskor ser ansvaret som kommer med professionen som 

överväldigande. De upplever ibland att det förväntas mer än de känner att de kan prestera.  

 

Som ny sjuksköterska tar det tid att lära sig att fördela tiden mellan arbetsuppgifterna (Lilja 

Andersson & Edberg, 2010). För att arbeta patientsäkert är en god dokumentation en 

central del, detta underlättar också för avlösande kollegor. De nyutexaminerade uppfattar 

dock att tiden är otillräcklig vilket skapar vanmakt (Hallin, 2009). Så snart sjuksköterskan 

är insatt i rutiner och sina arbetsuppgifter ökar känslan av kontroll och därmed också en 

större acceptans för det stora ansvar som ska axlas. När sjuksköterskan känner sig trygg i 

sin yrkesroll menar också Lilja Andersson och Edberg (2010) att andra runtomkring har en 

större förmåga att känna förtroende för den nya arbetskamraten.  
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Bisholt (2009) redogör i sin observationsstudie av nyutexaminerade sjuksköterskor för 

betydelsen av att kunna agera självständigt. För de nya sjuksköterskorna är detta dock 

ibland ett problem vid handledning. Handledaren uppmuntrar till självständighet men 

enligt rapporten framkommer att utövandet av arbetsuppgifter ändå styrs av handledarens 

tillvägagångssätt och organisation i arbetet. Detta visar sig gälla de flesta av Bisholts 

observerade fall, vilket leder till att en klar övergång inte finns för den nya sjuksköterskan 

att gå från handledd under introduktion till att jobba självständigt. 

 

Självkänsla 

Nyutexaminerade sjuksköterskor har ibland dålig självkänsla och har då svårt att försvara 

patienten när situationen kräver detta. De erfarna sjuksköterskorna som arbetat längre på 

arbetsplatsen kan därför behöva stötta och hjälpa till med den nyutexaminerades 

patienter (Ballem & Maclntosh 2013; Fagerberg, 2004). Detta kan resultera i ett dåligt 

samvete hos de nyutexaminerade sjuksköterskorna och en bristande patientsäkerhet 

(Fagerberg, 2004). En låg självkänsla tillsammans med hög arbetsbelastning kan leda till 

depressionssymtom vilket kan utvecklas till utbrändhet. Detta resulterar i att många 

nyutexaminerade sjuksköterskor överväger att lämna yrket inom fem år. Därmed är det av 

vikt att arbetsplatsen har tydliga rutiner för hur de nyutexaminerade sjuksköterskorna ska 

introduceras i yrket. Bland annat genom tillräcklig introduktion, stöd från det 

interprofessionella teamet och ledning samt en stöttande arbetsmiljö. Arbetskollegor 

behöver uppmärksamma tidiga tecken på utbrändhet hos de nya kollegorna för att undvika 

detta. Dessa resultat är en del av LUST- en Longitudinell Undersökning av 

Sjuksköterskors Tillvaro -projektet, vilket är en pågående studie som bland annat studerar 

sjuksköterskestudenter och nyutexaminerade sjuksköterskors mentala hälsa, utveckling och 

arbetsförhållanden (Rudman & Gustavsson, 2011; Rudman, Gustavsson & Hultell, 2014; 

Gustavsson, Svärdson, Lagerström, Bruce, Christensson, Scüldt-Hååård & Omne-Pontén, 

2007).  

 

Dålig självkänsla medför också en risk att sjuksköterskan i ett akut läge tänker mer på sin 

egen rädsla att göra fel, än på patientens välbefinnande. Hög självkänsla resulterar i 

motsats till detta i en ökad holistisk syn på patienten, då sjuksköterskan i tron på sig själv 

klarar av både det patientnära arbetet, samt de administrativa och organisatoriska 

uppgifterna (Fagerberg, 2004).  

 

Kunskap 

“Kunskap kännetecknar människans strävan att överleva och skaffa sig ett bättre liv, både 

individuellt och kollektivt” (Gustavsson, 2004, s.13). Det finns skillnader mellan 

information och kunskap. En person kan besitta stora mängder information, men för att 

klassa information som kunskap måste denna sättas in i ett sammanhang, först då kan 

informationen förstås. Människor tolkar och tar till sig kunskap på olika sätt. Detta kan 

exempelvis relateras till tidigare erfarenheter och var personen för närvarande befinner sig 

i livet. Ibland görs skillnad mellan teoretisk och praktisk kunskap, men i en del 

utbildningar ska teori och praktik liera där de teoretiska delarna tas med ut i den praktiska 

verksamheten, sjuksköterskeutbildningen är en sådan utbildning (Gustavsson, 2004; 

Högskoleverket, 2007). Socialstyrelsen (2009) beskriver kunskap som en förutsättning för 

att främja hälsa, förebygga och bota sjukdom samt minska lidande. 

 

Den nyutexaminerade och andra professioner 

Pfaff, Baxter, Jack och Ploeg (2013) belyser faktorer som påverkar nyutexaminerade 

sjuksköterskors förmåga att samarbeta med andra professioner. Resultatet kan presenteras i 
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tre huvudgrupper där både svårigheter och positiva aspekter för detta beskrivs. Dessa 

grupper är individnivå, gruppnivå samt organisatorisk nivå. De avgörande faktorerna för 

att kunna samarbeta är kunskap, erfarenhet, självförtroende, förmåga att kommunicera, 

respekt och inte minst stöttning i teamet. Den nyutexaminerade sjuksköterskan har ett 

behov av att få bekräftelse av kollegor inom det interprofessionella teamet, både i det 

praktiska arbetet och som medlem i gruppen (Lilja Andersson & Edberg, 2010). Att få stöd 

och bekräftelse från erfarna kollegor ökar även ambitionsnivån och arbetsförmågan 

(Hallin, 2009). Självförtroende och förtroende till det interprofessionella teamet är en 

viktig del i ett fungerande teamarbete. Detta påverkas av tillgången till mentorer och stöd, 

ett fungerande ledarskap samt hur medarbetarna trivs i arbetsgruppen. Samtliga faktorer 

påverkar den nyutexaminerade sjuksköterskans upplevelser av tillit till teamet. Att inte 

känna förtroende till teamet kan leda till dåligt engagemang och självförtroende, vilket kan 

påverka utförandet av en säker omvårdnad (Pfaff, Baxter, Jack & Ploeg, 2014).  

 

I Bisholts avhandling (2009) beskrivs nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av det 

första året i professionen. Där framkommer hur annan personal inom sjukvården ibland 

ifrågasätter de nyutexaminerade sjuksköterskornas kunskaper. Detta görs inför den 

nyutexaminerade sjuksköterskan och det händer att personal som arbetat längre inom 

sjukvården kan kommentera hur den nya sjuksköterskan ska klara av vissa moment. Enligt 

resultatet, där forskaren intervjuar flera sjuksköterskor uppenbaras att många på grund av 

detta ställer högre krav på sig själva. Det talas ofta om den hierarki som råder inom 

sjukvården. I Bisholts (2009) resultat ges flera exempel på hur den nyutexaminerade 

sjuksköterskan står lägst i rang och dagligen blir ifrågasatt angående sin kompetens inom 

yrket, samt om sjuksköterskeutbildningen verkligen täcker det som sjuksköterskorna 

förväntas kunna när de kommer ut i arbetslivet (Bisholt, 2009). En rädsla över vad andra 

ska tycka om personens utförande av arbetsuppgifter är enligt Lilja Andersson & Edberg 

(2010) ständigt närvarande hos många nyutexaminerade sjuksköterskor.  

 

Ballem & Maclntosh (2013) redogör för erfarna sjuksköterskors upplevelser när 

nyutexaminerade sjuksköterskor börjar arbeta på avdelningen. Det finns olika 

uppfattningar om de nya kollegorna, många anser att de nya håller de erfarna 

sjuksköterskorna alerta och uppdaterade efter nya rön. Ny personal kan också innebära 

mindre stress och mer avlastning på avdelningen. Andra anser att arbetspasset med den 

nyutexaminerade kan innebära mer ansvar, då den nya inte alltid behärskar alla situationer 

och behöver stöd. Därmed uppstår en ökad arbetsbelastning, då det uppfattas att de nya är 

oorganiserade och inte kan prioritera. En annan uppfattning är att det inte är 

erfarenhetsbristen som är problemet utan de nyutexaminerades osäkerhet på sig själva.  

 

Problemformulering 

Sjuksköterskan är omvårdnadsansvarig i det interprofessionella vårdteamet, där många 

olika faktorer, moment och situationer ska kunna bemästras i det dagliga arbetet. Den 

första tiden för nyutexaminerade sjuksköterskor kan uppfattas påfrestande, där stress, 

tidsbrist, stort ansvar, och låg självkänsla och självförtroende inte är ovanligt. I brist på den 

erfarenhet som sjuksköterskor med fler år i arbetet har, har den nyutexaminerade riktlinjer 

och vägledning som stöd i sitt arbete. Samtidigt som det är en självklarhet att få vara 

nybörjare finns också med legitimationen ett krav på att patientsäkert kunna tillämpa sina 

kunskaper i såväl förutsedda som oförutsedda situationer. Processen till att känna sig trygg 

i den nya yrkesrollen påverkas av liknande faktorer men med individuella skillnader. Dessa 

faktorer är därför av intresse att undersöka, för att urskilja vad som kan ha betydelse inför 



 9  

  

äntrandet av det nya yrket, och vad som kan skapa goda förutsättningar för 

nyutexaminerade sjuksköterskors första tid i professionen. 

 

SYFTE   

Syftet var att beskriva hur nyutexaminerade sjuksköterskor upplever den första tiden i 

professionen inom somatisk vård. 

 

METOD 

Val av metod 

Metoden som användes var en kvalitativ intervjustudie med en induktiv ansats (Danielson, 

2012). Författarna som utförde studien ansåg att denna metod ansågs lämpligas med 

avseende studiens syfte vilket var att beskriva nyutexaminerade sjuksköterskors 

upplevelser av första tiden i professionen. Intervjuerna var semistrukturerade, det vill säga 

frågorna som ställdes var öppna och behövde inte tas i en förbestämd ordning. Detta för att 

inte styra deltagarna för mycket. Författarna sökte förståelse av olika förhållanden och 

situationer, där deltagarnas berättelser analyserades och tolkades (Kvale & Brinkmann, 

2014). 

 

Urval  

Inklusionskriterierna för studien var att deltagarna var nyutexaminerade sjuksköterskor 

som varit verksamma mellan sex till arton månader, och arbetat inom somatisk vård. Enligt 

Benner (1993) går sjuksköterskan från novis och avancerad nybörjare till kompetent efter 

två till tre år. Kriterierna för urvalsgruppen utgick därför från tiden i de första stadierna. 

Författarna valde att rikta in sig på den somatiska vården för att specificera vårdtyp, där 

psykiatrisk vård exkluderades. Antalet deltagare reglerades av studiens avsatta tid samt 

vilken analysmetod som användes. Författaren till en intervjustudie ska inte använda sig av 

för få eller för många deltagare. Detta för att undvika problem i analysfasen, där för många 

deltagare kan ge för stort material att bearbeta för den disponerade tidsramen (Danielson, 

2012). Det finns ett antagande att ju fler intervjuer - desto mer vetenskaplig studie. Detta är 

felaktigt, varför antalet deltagare i denna studie ansågs tillräckligt för att besvara syftet 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Författarna utförde sex intervjuer, varav en var en 

pilotintervju som inkluderades i studien. Alla de sjuksköterskor som intervjuades var 

kvinnor. Deltagarna hade arbetat mellan sju till fjorton månader och föll därmed in under 

urvalskriterierna.  

 

Genomförande  

Kontakt 

Kontakt togs med deltagarna via Sophiahemmet Högskolas alumni-nätverk, SHH Alumni. 

SHH Alumni är en hemsida för personer som studerat vid Sophiahemmet Högskola och 

här finns möjlighet att hålla kontakt med gamla klasskamrater. Författarna tog kontakt med 

nätverkets administratör, som därefter skickade författarnas informationsbrev (Bilaga A) 

med förfrågan om deltagande till 128 mail-adresser. Fem personer svarade via mail, varav 

fyra uppfyllde de kriterier som krävdes för att delta i studien. En person tog kontakt med 

författarna efter rekommendationer från tidigare deltagare, vilket benämns 

snöbollsmetoden (Trost, 2010).  

 

Intervjuguide 

Intervjuguiden (Bilaga B) utgick från det formulerade syftet med sju huvudområden. Inför 

intervjuerna söktes tidigare forskning inom området via litteratur och vetenskapliga 
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artiklar. Författarna var under utformandet av intervjuguiden väl insatta i ämnet för att 

kunna ställa relevanta frågor (Danielson, 2012).  

 

Öppna frågor ställdes kring dessa huvudområden. Med öppna frågor gavs möjlighet för 

deltagaren att ge utförliga beskrivande svar, som utgick från egna erfarenheter. Under 

huvudområdena fanns exempel på följdfrågor för författarna att ta upp, om inte deltagaren 

själv gjorde detta. Denna typ av intervju kallas semistrukturerad, vilket innebär att frågorna 

inte behöver ställas i någon särskild ordningsföljd utan anpassas efter hur intervjun 

fortleder (Polit & Beck, 2012). 

 

Pilotintervju 

Författarna intervjuade först varandra för att se hur lång tid intervjuerna tog, och om 

intervjuguiden täckte områdena för studiens syfte. Tidsramen var cirka 30 minuter. 

Ytterligare en fråga lades till i guiden som berörde kompetens, vilken innebar 

sjuksköterskornas egen uppfattning kring vad kompetens innebär. En pilotintervju utfördes 

med en nyutexaminerad sjuksköterska som uppfyllde studiens kriterier. Innan 

pilotintervjun testades den tekniska utrustningen, vilket i detta fall var en diktafon. 

Författarna använde ljudinspelning för att kunna transkribera och analysera materialet 

(Trost, 2010). Frågorna ställdes och utifrån svaren ansåg författarna att dessa besvarade 

syftet. Därför reviderades inte guiden ytterligare och pilotintervjun kunde därmed 

inkluderas i resultatet (Danielson, 2012). 

 

Intervju 

Intervjuernas tid och plats bestämdes i samråd mellan författarna och deltagarna. Platsen 

de utfördes på var avskilda för att undvika störande ljud. Intervjuerna utfördes på 

Sophiahemmet högskola, vårdavdelningar samt i grupprum på bibliotek i Stockholm. 

Författarna hade förberett rummet så att ljudupptagningen skulle bli optimal. Därefter 

startade intervjuerna med att författarna presenterade sig. Sedan delgavs samma 

introduktion till alla, det vill säga studiens syfte, betydelsen av konfidentialitetsprincipen 

samt rättigheten för deltagarna att avbryta och inte svara på frågor om de inte ville. 

Slutligen inhämtades muntligt samtycke att delta i studien, därefter ställdes frågorna. 

Författarna turades om att ha huvudansvaret över intervjun, den andre hade då en mer 

tillbakadragen roll, och inflikade med följdfrågor om det behövdes. En av intervjuerna 

utfördes endast av den ena författaren på grund av sjukdom. Deltagarna hade stort 

utrymme att utveckla sina svar, och författarna lyssnade aktivt och avbröt inte. Intervjuerna 

spelades in med diktafon efter godkännande. Avslutningsvis frågades om deltagarna hade 

något att tillägga (Danielson, 2012). Författarna valde att använda ljudupptagning för att i 

ett senare skede kunna lyssna till nyanser i rösterna, samt för att kunna rikta all fokus och 

lyssna aktivt på deltagarna under intervjuerna. Dessutom uppfattades det som tidseffektivt 

att inte anteckna under pågående intervjuer (Trost, 2010). Intervjuerna var mellan 15-35 

minuter långa.  

 

Databearbetning 

Transkribering  

Efter genomförandet av intervjuerna transkriberades materialet, vilket innebar att de 

lyssnades av och skrevs ned ordagrant. Danielson (2012) menar att den ordagranna 

transkriberingen anses vara mest lämplig då den ger författarna möjlighet att urskilja 

nyanser i intervjun, detta gör även att intervjusituationen återupplevs. Författarna valde 

därmed att ta med pauser och fyllnadsfraser för att få en bättre förståelse för innehållet. 

Vem som sa vad markerades med bokstäver i texten, där (I) stod för deltagare och (A) och 
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(E) för författarna. Detta för att göra texten tydligare (Danielson, 2012). Transkriberingen 

delades upp mellan författarna där tre transkriberingar utfördes var. Därefter lyssnade den 

andra författaren igenom intervjun samt läste transkriberingen, jämförde och korrigerade 

eventuella fel för att undvika missförstånd. Transkriberingarna lästes sedan igen av bägge 

författarna för att konstatera att uppfattningarna överensstämde och att transkriberingarna 

gav en rättvis bild av hur deltagaren uttryckt sig. Efter godkännande av arbete raderas 

intervjuerna för att värna om konfidentialiteten (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

Dataanalys  

Metoden för studien var kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats. Denna metod 

innebär att fokus ligger i textens innehåll, som i detta fall består av intervjupersoners 

berättelser (Danielson, 2012). Intervjuerna lästes ett flertal gånger av författarna. Därefter 

avkodades de transkriberade intervjuerna, det vill säga avidentifierades. Därefter fick de ett 

varsitt nummer, motsvarande så många intervjuer som genomfördes. Författarna sökte i de 

transkriberade intervjuerna efter meningsenheter som besvarade studiens syfte. 

Meningsenheterna utgjordes av hela eller korta delar av meningar. Dessa sattes sedan in i 

en datortabell. Därefter kondenserades meningarna det vill säga det viktigaste togs ut, 

kortades av och blev mer lättförståeliga och lättare att arbeta med. Sedan placerades de i en 

särskild kolumn (Danielson, 2012).  

 

De kondenserade meningarna fick olika koder, vilka beskrevs i ett eller ett par ord. 

Dessa belyste meningsenheternas innebörd. Till slut hade flera grupper med olika koder 

som påminde om varandra bildats. Författarna kunde efter flertalet genomgångar av 

meningarna se ett mönster bland dessa grupper. Därmed ansåg författarna att grupperna av 

koder lämpligen skulle sammanställas som subteman och senare teman. Denna procedur 

gjordes med all intervjutext i enlighet med Danielson (2012), och illustreras med exempel i 

tabell 1. 

 

 

Tabell 1. Exempel på dataanalysen. 

Meningsenhet Kondenserad 

mening 

Kod Subtema Tema 

“Det handlade i 

princip i början om 

att släcka bränder, 

alltså alla behövde 

hjälp hela tiden och 

vi hade inte 

resurser //...// så det 

var inte egentligen 

optimalt att börja 

som nyexad i det 

läget… men jag 

lärde mig enormt 

mycket och desto 

snabbare 

utvecklades man ju 

till att lära sig 

liksom hantera 

olika tillstånd och 

se hur man 

behandlade det… 

det var 

jättelärorikt.” 

I början handlade 

det om att släcka 

bränder, alla 

behöver hjälp och 

vi hade inte 

resurser. Det var 

inte optimalt att 

börja här som ny, 

men jag 

utvecklades mycket 

och lärde mig 

hantera många 

tillstånd. Det var 

jätte lärorikt.  

 

 
Utveckling 

 
Utmaning och 

utveckling 

 
Upplevelser av den 

nya professionen 
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“Jag ska inte göra 

det till världens 

solskenshistoria 

heller för det var ju 

tufft i början 

alltså… att inte ha 

en jättelång 

introduktion och 

sen bara kasta sig 

ut och sen ha 

jättemånga 

patienter och 

dessutom få en 

telefon som man 

skulle svara på.” 

Det var tufft i 

början att inte ha en 

lång introduktion, 

sen ha många 

patienter och 

dessutom svara i 

telefon. 

 
Utmaning 

  

“Det är ett ganska 

stort ansvar om 

man tänker på att 

man ska 

dokumentera hela 

tiden… och läsa 

mycket innan man 

träffar patienten, 

ronda med läkare, 

veta parametrarna, 

hur mycket 

patienten ätit eller 

druckit, 

dokumentera 

allting man gjort… 

det är mycket man 

ska tänka på. 

Mycket att göra 

under ganska kort 

tid.” 

Det är ett stort 

ansvar då man 

måste dokumentera 

allt, vara påläst 

innan man träffar 

patienter, rondar 

med läkare, man 

ska ha koll på alla 

parametrar och 

patientens status. 

Det är mycket att 

tänka på som ska 

göras under kort 

tid. 

 
Stort ansvar 

 
Upplevelser av 

ansvar 

 
Ansvar och 

kompetens 

 

 

 

Tillförlitlighet och trovärdighet 

Kunskapen från intervjustudier bildas i samtalet mellan deltagare och intervjuare. 

Intervjuaren och deltagaren är inte jämställda då forskaren styr situationen. Intervjun syftar 

till att ta del av och tolka de erfarenheter och upplevelser som beskrivs av deltagarna. 

Transkribering av intervjuerna utfördes ordagrant för att undvika misstolkningar av 

intervjuernas innehåll. Valid utskrift och analys av intervjuerna utfördes i enighet med 

studiens syfte (Kvale & Brinkmann, 2014).     

 

Validitet handlar om studiens giltighet. Innehållsvaliditeten i studien kunde därför säkras 

eftersom författarna endast varit i kontakt med deltagare som uppfyllde de ställda kraven. 

Dessa personer var väl insatta i det aktuella ämnet, vilket skapade hög validitet 

(Gunnarsson & Billhult, 2012). För att utföra en studie med hög validitet krävdes såväl att 

författarna var pålästa i ämnet för att kunna utforma relevanta intervjufrågor, samt att i 

bearbetningsfasen skapa hållbara resultat och tolkningar av det som framkommit (Kvale & 

Brinkmann, 2014). 
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Forskningsetiska överväganden  

Författarna har studerat området med en sanningsenlig utgångspunkt och inte förvrängt 

materialet för att få bekräftelse av egen hypotes. Detta i enighet med sanningsprincipen och 

hederlighetsregeln (Hermerén, 1996; Kjellström, 2012; Vetenskaårsrådet, 2011). 

Författarna har genomgående refererat till primärkällor och haft ett kritiskt förhållningssätt 

gentemot tidigare forskningsresultat. Detta styrkte forskningens tillförlitlighet (Helgesson, 

2006).  

 

Konfidentialitet: 

Författarna har under insamlandet av data i denna studie varit noggranna med bevarandet 

av deltagarnas konfidentialitet. Hänsyn har tagits till konfidentialitetsprincipen, vilket 

innebär att vad som framkommit under intervjuer och i sammanställd data inte kan 

härledas till person eller att obehöriga kan ta del av uppgifterna (Kvale & Brinkmann, 

2014).. Ett exempel på detta kan vara att citera en person på ett sätt som kan anses för 

personligt. Hänsyn har genomgående tagits till detta under arbetet med denna studie (Trost, 

2010). 

 

Informerat samtycke  

Deltagarna fick information om studiens syfte både skriftligt och muntligt för att kunna 

fatta beslut om deltagande. Att delta var frivilligt och information om konfidentialitet och 

att ljudfilen raderas efter godkännande gavs innan påbörjade intervjuer (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Genom denna information kunde informerat muntligt samtycke 

inhämtas från samtliga deltagare innan intervjun startade, vilket också Vetenskapsrådet 

(2011) betonar är av stor vikt för en god forskningsed.  

 

Frivillighet 

Deltagande i en intervjustudie är frivilligt. Detta informerade författarna om i början av 

intervjuerna. Deltagarna ska, trots att intervjuerna eventuellt redan börjat kunna avbryta 

och få ett respektfullt bemötande om dessa ångrat sig och inte längre ville delta i studien 

(Thomsson, 2002). 

 

Konsekvenser för deltagare 

Enligt Kvale & Brinkmann (2014) ska fördelarna med att delta i en studie, och kunskapen 

som fås genom resultatet, överväga de konsekvenser som kan tänkas uppkomma för 

deltagarna. Potentiella konsekvenser var till exempel om deltagarna delgav information 

som de i ett senare skede ångrade. Exempelvis rädsla över att ovarsam hantering av 

materialet förekommit som därmed kunde leda till en obekväm situation på arbetsplatsen. 

Om framkommen information i studien kunde relateras till person och plats. En annan risk 

fanns om författarna till studien inte var tillräckligt pålästa och därmed sårade deltagarna i 

sitt utformande av frågor. Därför var det av stor vikt att författarna tog till sig tidigare 

kunskap i ämnet innan intervjuerna påbörjades, samt att materialet hölls konfidentiellt.  

 

 

RESULTAT 

Studiens resultat redovisas i tre teman med åtta subteman som presenteras i tabell (2), och 

senare som rubriker och underrubriker. Dessa teman besvarar det formulerade syftet, vilket 

var att beskriva hur nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde den första tiden i 

professionen. Författarna använder citat från intervjuerna för att förtydliga de upplevelser 

som framkommit i studien. Där text utelämnats används uteslutningstecken, //…//. Citaten 
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kodas med påhittade namn, detta för att behålla deltagarnas konfidentialitet. Deltagarna 

benämns i resultatet som sjuksköterskorna. 

 

Tabell 2. Subtema och tema. 

Subtema Tema 

 Utbildning  

 Introduktion 

Upplevelser av den nya 

professionen 

 Utmaning och utveckling 

 Tidsbrist 

 Vikten av stöd från kollegor 

 Erfarenhet ger trygghet 

 

Erfarenheter av första tiden 

 

 Praktisk och teoretisk kunskap ger kompetens 

 Upplevelser av ansvar 

Ansvar och kompetens 

 

 

Upplevelser av den nya professionen 

Att komma ut i arbetslivet och anamma det ansvar sjuksköterskeprofessionen innebär 

upplevdes med blandade känslor av samtliga sjuksköterskor. De ställde sig positiva inför 

det självständiga arbetet, utan en handledare som kontrollerade allt som utfördes. Det 

kändes roligt att få axla den nya rollen efter tre års heltidsstudier. Samtidigt som de 

positiva perspektiven beskrevs förekom upplevelser av osäkerhet, självtvivel och en rädsla 

att göra fel. 

 

Utbildning 

Sjuksköterskorna beskrev hur de upplevt utbildningen. De var överens om att den gett dem 

en bra grund som upplevdes tillräckligt förberedande. Utbildningen ansågs ge god kunskap 

och trygghet i bemötande gentemot patienter och anhöriga. Dock fanns känslor av att 

kunskap från skolan ibland glömdes bort, på grund av att den inte hölls uppdaterad. Detta 

upplevdes till exempel när vissa medicinsktekniska moment inte utövades regelbundet. 

Vilka områden som glömdes bort hade att göra med vilken avdelning man jobbade på. 

Därför rekommenderade ett par av sjuksköterskorna att till en början som nyutexaminerad 

sjuksköterska arbeta på avdelningar som vårdar patienter med många olika typer av 

diagnoser. Även om kunskap från utbildningen till viss del glömdes bort, fördjupades 

kunskapen inom den vård som utövades på varje sjuksköterskas arbetsplats.  

 

//…// jag tycker det  [utbildningen] var väldigt, väldigt brett så att man kan 

ändå lite om väldigt många saker, sen blir det ju så att var man än hamnar 

så blir man specialist på det //...// det är verkligen sant det dom säger under 

utbildningen att man lär sig något nytt varje dag! Det är det bästa med 

jobbet.      Hanna 

 

Flertalet av sjuksköterskorna i studien tyckte att kunskapen att praktiskt utföra moment var 

den kunskap som lades på minnet, det vill säga “learning by doing”. Därmed ansågs den 

verksamhetsförlagda utbildningen som en viktig del, där teoretisk kunskap utövades 

praktiskt. 
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Det har varit jättekul att få komma ut på golvet tycker jag //...// att få komma 

ut och prova, för jag känner så att jag lär mig mycket bättre när jag väl får 

göra det  //...// under praktiken då har man alltid handledaren där, men att få 

känna att nu står jag på egna ben och kan jag inget så får jag fråga folk och 

liksom söka informationen själv och känna att det vilar på mina axlar. Då 

känner, då tycker jag att det är mycket roligare liksom, och man utvecklas. 

Men sen har det ju också varit stressigt, för det är mycket nytt, och man är 

trött för att det är mycket nytt.    Sara 

 

Ett par av sjuksköterskorna ansåg att utbildningens bild av sjuksköterskeyrket inte alltid 

överensstämde med verkligheten. Det upplevdes att vissa områden i utbildningen skulle 

kunnat utökas. Exempel på sådana som ett flertal av sjuksköterskorna belyste var 

farmakologi och sårvård. Dessa områden ansågs bristfälliga och behövde belysas i större 

omfattning under utbildningen, för att kunna bemästra de situationer som kräver kunskap 

inom dem.  Exempel på dessa situationer beskrevs som när sjuksköterskan behövde göra 

omfattande omläggningar och vid valet av omläggningsmaterial, eller att känna till hur 

olika läkemedel verkar i kroppen, dess effekter och kunna besvara frågor från patienter och 

närstående kring dessa.  

 

Introduktion 

Samtliga sjuksköterskor fick introduktion på arbetsplatserna innan de började det 

självständiga arbetet. Denna introduktion var olika lång för sjuksköterskorna och sträckte 

sig mellan två dagar till fyra veckor, där de handleddes av en erfaren sjuksköterskekollega. 

En del av sjuksköterskorna fick erbjudande om längre introduktion om de önskade, vilket 

uppfattades inge trygghet. Flera av sjuksköterskorna upplevde att introduktionen var 

tillräckligt lång, även om vissa önskemål fanns på områden de saknat under 

introduktionen. Ett exempel på detta var hur och var de hittade riktlinjer och annat 

administrativt. Det fanns även en uppfattning att mycket information skulle inhämtas under 

kort tid, dock kunde alltid kollegor tillfrågas vid behov även efter introduktionen. 

 

Jag hade tre veckor inskolning… gick bredvid en erfaren sjuksköterska och 

det var bra så jag fick göra ganska mycket själv också. //...// Det brukar vara 

tre veckor, om man känner sig osäker då har man längre men jag tycker det 

räcker.. man vill vara själv också.. det är svårt att redovisa hela tiden för 

någon också.     Sara 

 

Hälften av sjuksköterskorna upplevde att deras introduktion var för kort eller otillräcklig, 

vilket ansågs kunna leda till osäkerhet i vissa situationer.  

 

Jag hade introduktion kanske max en vecka, alltså inte ens det.//...// den var 

kort. //...//Med facit i hand så fixade jag ju det om man säger så men då är 

det med citationstecken på fixade för jag tycker inte att det är optimalt 

egentligen om man nu ser utifrån patientsäkerhetsperspektivet. Lisa 

 

Detta kunde bero på personal- och tidsbrist, och beskrevs omtumlande då sjuksköterskorna 

inte upplevde sig tillräckligt förberedda. Sjuksköterskorna anpassade sig dock efter bästa 

förmåga och utvecklades i yrkesrollen, trots den tuffa starten. 
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Erfarenheter av första tiden 

Sjuksköterskorna beskrev den första tiden som utmanande där nya moment och situationer 

bidrog till att varje dag var en lärandeprocess, där nya erfarenheter skapade trygghet. I 

bemästrandet av den nya yrkesrollen användes kollegorna som stöd och hjälp.  

 

Utmaning och utveckling 

Den första tiden var enligt sjuksköterskorna en utmaning. De svåra uppgifter de ibland 

utförde beskrevs dock som en process i ett personligt utvecklande. Upplevelserna av vad 

som ansågs som utmaningar skiljde sig åt. Ett exempel på detta var när de som studenter 

endast haft ett par patienter på den verksamhetsförlagda utbildningen, till att som 

legitimerade sjuksköterskor ansvara över åtta patienter och ibland mer. Det förväntades att 

de nya sjuksköterskorna skulle kunna utföra åtgärder som de endast någon gång eller inte 

alls hade hanterat. En annan beskrivning av de svårigheter som fanns den första tiden var 

hur man prioriterade och strukturerade upp arbetet. En önskan fanns att ha kontroll och 

kunskap när man kunde delegera till kollegor, detta beskrevs som en av de svårigheter som 

kunde uppstå den första tiden. Att delegera arbetsuppgifter beskrevs till en början som ett 

problematiskt och svårt moment. Det bottnade enligt sjuksköterskorna i en osäkerhet att 

släppa kontrollen över det dem var huvudansvariga för. Att våga lita på sina kollegor var 

avgörande i detta fall och det ansågs bli bättre med tiden, när de blev tryggare i sina roller. 

Att delegera uppgifter till erfarna undersköterskor, med stor kunskap var en annan aspekt 

som ibland upplevdes jobbig som ny på avdelningen.  

 

//…// det är en utveckling som man går igenom hela tiden, man kan inte säga 

att det någon gång är hundra procent bra, för det är det inte utan det beror 

på vilka patienter man träffar, vilka åkommor eller sjukdomar de har och 

så…     Jessica 

 

//…// vad jag kunde tycka såhär i början var att det var svårt att delegera 

som ung och ny… helt ny sjuksköterska och ny på arbetsplatsen och yngre än 

undersköterskorna, som är väldigt kunniga, och att man har svårt att fråga 

dem också om saker som jag tänker att åh det borde jag kunna, det borde jag 

kunna bättre än dem.     Linda 

 

Flertalet av sjuksköterskorna upplevde känslor av otillräcklighet och att de i vissa fall tog 

med sig arbetet hem. Återkommande tankar fanns om något glömts under dagen, såsom 

dokumentation eller planerade åtgärder. Ibland uppstod en oro över att ha missat att 

rapportera till personal om vissa arbetsuppgifter som påbörjats utan att avslutas. Återigen 

handlade det om att de ville undvika att göra misstag, och känna kontroll.  

 

I början kunde jag inte riktigt släppa jobbet när jag gick hem. Jag tänkte att 

just det, det glömde jag och så ringer man såhär och bara du jag glömde 

stänga av det här droppet... det kunde vara smågrejor egentligen, och de 

upptäcker det säkert, men man vill ändå såhär.. Så att det inte händer 

någonting.     Sara 

 

Sjuksköterskorna beskrev att det var ett stort steg att gå från student till legitimerad 

sjuksköterska. De använde sig av olika strategier när de hanterade detta. Kollegor sågs som 

en viktig aspekt där det dels handlade om att våga fråga när sjuksköterskorna inte visste 

eller behövde hjälp. Avgörande för detta var vilket klimat som fanns på arbetsplatsen och 

hur hjälpsamma kollegorna var. Sjuksköterskorna beskrev kollegorna som en stor resurs 



 17  

  

och trygghet i början. Ett annat hjälpmedel som utnyttjades vid osäkerhet var avdelningens 

och allmänna riktlinjer. Flertalet av studiens sjuksköterskor hade önskat mer information 

om hur och var dessa hittades, då det ibland upplevdes som svårt att hinnas med.  

 

Tidsbrist 

En negativ aspekt som ett flertal av sjuksköterskorna uppgav i intervjuerna var den 

tidsbrist som beskrevs av de nya sjuksköterska. Ett exempel var när de behövde läsa 

avdelningens riktlinjer för att kunna utföra en uppgift på ett korrekt sätt. Det fanns ständigt 

en mer eller mindre kamp mot klockan. I denna situation tillfrågades därför hellre kollegor. 

Ett par av de nyutexaminerade förespråkade en stödjande och uppmuntrande stämning 

mellan personalen, något som enligt dem borde ta mer plats i arbetet. Detta fanns det dock 

sällan tid till på grund av hög arbetsbelastning.  

 

//...// någon bekräftelse har jag inte riktigt fått men det har jag inte ens 

förväntat  mig för jag hinner inte ens själv säga till någon annan åh vad 

duktig du är för man har så mycket att göra så man vill bara hinna klart och 

det är ju knappt att man hinner klart, man hinner ju sällan prata med 

kollegor och det är ju väldigt synd för jag tror att det är viktigt.  Hanna 

 

Flertalet av sjuksköterskorna beskrev arbetsmiljön som stressig, med många uppgifter som 

skulle utföras på begränsad tid. Som ny, med allt vad det innebar, tog saker också längre 

tid vilket ibland kunde påverka dagsplaneringen. 

 

I början hinner man kanske inte dricka mycket… det blir sen till lunchen… 

eller man hoppar över lunchen kanske.    Frida 

 

//...// det var någon gång jag slutade mitt pass, och sen… jag tänker hur ont 

jag har i magen och då tänker jag men jag har ju inte gått på toa på hela 

dagen, liksom på ett 8-9 timmars pass.    Hanna 

 

En sjuksköterska beskrev även hur hon bortprioriterade måltid och dryckesintag på grund 

av mängden arbete, vilket berodde på en svårighet att i början planera och prioritera sina 

arbetsuppgifter.  

 

Vikten av stöd från kollegor 

Sjuksköterskorna upplevde att de fått ett gott bemötande från kollegor under den första 

tiden. Detta gällde både från sjuksköterskekollegor och andra yrkeskategorier, såsom 

undersköterskor och läkare. Alla var således överens om att denna faktor var av stor 

betydelse för att ta sig an och känna sig trygg på den nya arbetsplatsen. Att våga be om 

hjälp och fråga när de upplevde sig osäkra ansågs som värdefullt. Detta styrdes mycket av 

vilken kultur som arbetsplatsen hade. Trots att de flesta var positiva till bemötandet de fått, 

fanns på vissa arbetsplatser en hierarkisk stämning. Där var ofta grupperingarna mellan de 

olika professionerna tydliga, där till exempel en del professioner gav intryck av att de är 

viktigare än andra enligt sjuksköterskorna. Detta kunde även märkas i personalrum och på 

raster där de olika yrkeskategorierna var uppdelade.  

 

//…//Men bemötandet… det beror lite på vilken läkare man har men man kan 

ändå känna att… man känner ju självklart av hierarki, fast man inte vill att 

den ska finnas.    Linda 
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Jag ville verkligen inte vara någon som skulle vara över, för det heter ju 

undersköterska, men det är inte under man är liksom ett team. Och verkligen 

jobba för att det inte ska vara någon hierarki.  Frida 

 

Andra upplevde att teamarbetet var jämlikt där ingen profession var mer viktig eller 

respekterad än andra. En sjuksköterska beskrev teamarbetet som väldigt positivt, där 

reflektion och kommunikation, och tydlighet fanns över vilket ansvar de olika 

professionerna hade. Detta bidrog till effektivt teamarbete där de olika 

yrkeskompetenserna tillvaratogs. Sjuksköterskorna upplevde det värdefullt att känna stöd, 

få bekräftelse och uppmuntran från kollegorna. Detta stärkte självförtroendet som 

nyutexaminerad sjuksköterska. När de fick höra att de utförde ett bra jobb ökade även 

tilliten till sig själv. Detta var viktigt att få bekräftat då osäkerheten många beskrev i början 

gjorde att sjuksköterskorna ibland inte visste om deras arbete var tillräckligt. 

 

De liksom verkligen höjde en på ett bra sätt för dom visste att man var ny och 

dom tog vara på det man gjorde som var bra, så jag känner verkligen att det 

gav en kraft i att fixa den där situationen för att stämningen var så pass 

positiv… och det är jätteviktigt tror jag… alltså på vilken avdelning som helst 

som nyexaminerad sjuksköterska att få stöd från sina kollegor. Lisa 

 

Flertalet av sjuksköterskorna som deltog i studien beskrev att en del erfaren personal på 

arbetsplatsen uttryckt att arbetsbelastningen ökade och att dem fick mer ansvar när det 

fanns nyutexaminerade sjuksköterskor på avdelningen. Detta påverkade dock inte 

bemötandet av de nya kollegorna. 

 

Erfarenhet ger trygghet 

Med tiden upplevde sjuksköterskorna att de blivit medvetna om viktiga faktorer som 

skapade trygghet. Exempel på detta var när dagens arbetspass avslutats och rapport gavs 

till en mer erfaren sjuksköterska. Flertalet av de nyutexaminerade sjuksköterskorna kände 

då en trygghet i att lämna över till någon med mer erfarenhet. Denna känsla grundade sig i 

att om den nye sjuksköterskan glömt att utföra vissa åtgärder, kunde den erfarne som tog 

över arbetet vid passets slut upptäcka detta och åtgärda dem med hjälp av sin kliniska 

blick. Att rapportera och överlämna arbetet till någon som var mer oerfaren upplevdes som 

osäkert och stressingivande. 

 

Upplevelsen av att ibland inte kunna svara på frågor ansågs jobbigt, om en anhörig eller en 

patient ställde frågor om behandling. För att de skulle få svar på sina frågor behövde den 

nya sjuksköterskan ibland hänvisa till kollegor. Detta kunde resultera i en känsla av 

otillräcklighet och att inte inneha de kunskaper som förväntades av sjuksköterskorna. Dock 

var detta något som de lärde sig med tiden.  

 

Ja, jag kände mig mycket, mycket osäker när jag började, jag trodde aldrig 

jag skulle klara det, men nu känns det ju såhär, Åh, alltså jag fixar ju det här, 

det var ju helt fantastiskt. Och att jag kan känna mig hemma nu, med att jag 

kan det och så.     Linda 

 

De intervjuade sjuksköterskorna uppgav att det tog flera månader innan de kände sig 

bekväma i sina nya roller. Till en början fanns en kontroll som de inte ville släppa. Med 

tiden och erfarenheten den gav, samt efter att en ökad självsäkerhet infunnit sig, slappnade 
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de av mer. Detta utmynnade i en större trygghet över vad de behärskade och ett bättre 

självförtroende. 

 

 

Ansvar och kompetens 

Sjuksköterskorna upplevde att det med yrket kom ett stort ansvar som kunde behärskas 

genom utveckling av sin kompetens. När teori och praktik lierar, upplevde 

sjuksköterskorna att komptensen ökade. Ansvaret beskrevs av samtliga som det största 

orosmomentet att bemästra under den första tiden. Att ta sig an sjuksköterskans uppgifter 

beskrevs dock som en snabbt utvecklande process, där sjuksköterskorna växte in i rollen 

och hanterade ansvaret på ett säkert vis.  

 

Praktisk och teoretisk kunskap ger kompetens 

Sjuksköterskorna beskrev sina upplevelser av vad kompetens innebar. Samtliga upplevde 

att kompetens var kunskap som erhållits genom teori, som kunde appliceras och hanteras i 

praktiken. Kompetens var därmed något som ständigt utvecklades. Detta kunde vara 

genom vidareutbildning, arbetserfarenhet och inläsning. För att hålla sig kompetent 

krävdes därmed att de höll sig uppdaterade inom ny forskning och nya rön. En annan 

beskrivning av kompetens var att kunna se en helhetsbild av patienten. 

 

Att kunna göra det praktiskt och att verkligen ha en kompetens som är av god 

kvalitet, alltså att man är uppdaterad på forskning eller det senaste liksom 

//...// att man pratar ett språk med patienter och ett med sina kollegor //...// 

kompetensen är enormt viktig.   Lisa 

 

En social kompetens beskrevs även som en viktig aspekt. Detta då sjuksköterskan arbetar 

med människor, både med patienter, närstående och kollegor. Den sociala kompetensen 

berörde såväl hur bemötandet av olika patienter med olika bakgrund och behov skedde, 

men även hur sjuksköterskan anpassade sig till olika situationer och sitt språk utefter vem 

dialogen fördes med. 

 

Upplevelser av ansvar 

Ansvaret upplevdes av sjuksköterskorna som stort. En del i ansvaret handlade om att de 

var väl insatta i sina patienter. Sjuksköterskorna höll sig uppdaterade på förändringar, 

parametrar och hur patienterna sovit, ätit och druckit. Detta var viktiga faktorer att ha koll 

på inför ronden med läkarna, vilket i början uppfattades svårt att bemästra. 

Sjuksköterskorna beskrev vikten av att läsa i journalen, lära sig rapportera och även att 

dokumentera sitt arbete med noggrannhet. Här tillkom att reagera om något var avvikande 

och inte missa något väsentligt. En annan del av ansvaret som beskrevs var 

medicinansvaret, till exempel kännedom om läkemedel, reagera vid orimliga ordinationer 

och hinna med att läsa om och känna till eventuella biverkningar.  

 

Det är ändå stort ansvar för minsta lilla så blir man såhär jätterädd och även 

om det är något jätteoviktigt så kan man bli såhär, oj hoppas det inte ledde 

till någonting...     Hanna 

 

Ansvaret upplevdes och beskrevs som en av de största utmaningarna för de 

nyutexaminerade sjuksköterskorna. En skillnad från studietiden var att de under den 

verksamhetsförlagda utbildningen hade en handledare som var den ytterst ansvarige. Detta 

steg upplevdes därmed som stort. Ansvaret beskrevs som något man växte in i och något 
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som var utvecklande både ur ett yrkesmässigt och personligt perspektiv. Ansvaret ansågs 

ändå hanterbart.  

 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Sjuksköterskornas upplevelser av den första tiden i professionen var både positiva och 

negativa. Det ansågs befriande att äntligen få börja arbeta, dock uppstod flera utmaningar i 

samband med äntrandet av det nya yrket. Detta kunde exempelvis röra rollen 

sjuksköterskorna hade att planera och utföra omvårdnad för fler patienter än de haft på 

tidigare praktikplatser. Övergången från att ha haft en handledare som tidigare varit 

ansvarig för omvårdnaden till att vara självständiga, upplevdes med varierade känslor. 

Detta beskrevs både med spänning och förväntan och en osäkerhet samt rädsla för att göra 

misstag i sitt yrkesutövande. Thrysoe et al. (2011) beskrev även detta i sin studie, och 

menar att känslorna över att arbeta självständigt kan förberedas genom välorganiserade 

praktikplatser samt god samverkan mellan lärosäten och praktikplatser.    

 

I ICN’s kod (2014) redogörs för betydelsen av att ge patienter och närstående information 

vilket också sjuksköterskorna i föreliggande studie beskrev. De återgav att det i början av 

professionen var svårt att besvara oväntade frågor, de tog då istället kollegor till hjälp. 

Detta var grundat i den osäkerhet som följer innan de fått tillräcklig erfarenhet. De 

nyutexaminerade sjuksköterskorna upplevde då en känsla av att inte ha de kunskaper som 

förväntades, vilket även Parkers et al. (2012) studiedeltagare beskrev. Författarna till 

föreliggande studie uppfattade dock tryggheten i yrkesrollen som någonting som 

utvecklades med erfarenhet.  

 

Den nyutexaminerade genomgår en utvecklingsprocess in i sjuksköterskerollen, vilket kan 

beskrivas utifrån Benners omvårdnadsteori från novis till expert (1993). De första faserna 

novis och avancerad nybörjare är stadium där sjuksköterskan ännu inte har någon, eller 

enbart lite erfarenhet och därmed utgår från riktlinjer, handledning och kollegors 

erfarenheter. De nyutexaminerade sjuksköterskorna i studien beskrev att första tiden 

präglades av utmaningar och osäkerhet, vilket även beskrivs i Parker et al. (2012) studie. 

Enligt Fagerberg (2004) kunde det även handla om att de nyutexaminerade 

sjuksköterskorna ofta hade låg självkänsla, vilket kan tyda på att känslor av osäkerhet, 

otillräcklighet och rädsla att göra fel påverkar utövandet av en patientsäker vård. Detta 

bekräftas också av Fagerberg (2004) som menar att låg självkänsla kan vara en risk i 

patientsäkert arbetsutförande.  

 

Låg självkänsla och hög arbetsbelastning kan leda till depressionssyndrom vilket innebär 

en risk för utbrändhet, och att många nyutexaminerade sjuksköterskor väljer att lämna 

yrket efter bara några år (Rudman, Gustavsson & Hultell, 2014). I enighet med detta anser 

författarna till föreliggande studie att ordentliga introduktionsprogram behöver utarbetas, 

då en god introduktion är första steget in i det självständiga yrket och grunden till det 

fortsatta arbetet. Rudman, Gustavsson & Hultell (2014) nämner även introduktionen som 

en viktig förebyggande aspekt, där även kollegors stöd och organisatoriska rutiner för 

introducering och bemötande av nyutexaminerade sjuksköterskor var viktiga faktorer.  

 

I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning (2005) beskrivs introduktionen som en betydande 

del för nyutexaminerade sjuksköterskors start in i arbetslivet. Introduktionen skapar även 

självförtroende, vilket byggs med stöd från sjuksköterskans handledare (Lilja Andersson & 
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Edberg, 2010). Sjuksköterskorna i föreliggande studie ansåg att det var viktigt att en bra 

introduktion gavs på arbetsplatsen. Detta för att uppleva trygghet i rollen när den första 

tidens handledning övergick i självständigt arbete, och för att därmed utöva ett 

patientsäkert arbete.   

 

Introduktionsprogram finns utvecklade på ett flertal sjukvårdsinstitutioner i Sverige. Dessa 

program syftar till att den nyutexaminerade sjuksköterskan ska introduceras i yrket genom 

ett strukturerat program, där bland annat seminarier om sjuksköterskans arbete, 

diskussioner med andra nyutexaminerade och genomgång av sjukhusets riktlinjer ingår. 

Detta ska fungera som ett komplement till den introduktion som erbjuds på respektive 

avdelning, och ska även ge tid för reflektion. Detta för att övergången från student eller 

handledd ska bli mer lättsam (Landstinget Sörmland, u.å; Missen, McKenna & 

Beauchamp, 2014). Det framkom i föreliggande studie att god introduktion är betydande 

för sjuksköterskans övergång till det självständiga arbetet. Med en god introduktion menar 

författarna att den ska vara anpassad efter den nya sjuksköterskans kunskap och 

erfarenheter. Introduktionen bör täcka arbetsplatsens rutiner och riktlinjer, uppfylla 

individuella behov och inte påverkas av personal- och ekonomiska brister. Detta för att 

skapa ett säkert vårdarbete. Författarna tror därmed att en tillräcklig och allomfattande 

introduktion kan påverka övergången från handledd till självständig. Den blir mer naturlig 

om mer tid ges till reflektion över det egna arbetet, samt tid att utvecklas med uppgiften 

och tillämpa sina kunskaper. Motionen (2014/15:1469) skulle även kunna underlätta denna 

övergång för den nyutexaminerade sjuksköterskan.  

 

Resultatet kan tyda på att det är av vikt för det nyutexaminerade sjuksköterskorna att få 

arbeta självständigt under introduktionen, med handledarens stöd. Detta för att mer 

naturligt kunna applicera den teoretiska kunskapen de har i praktiska situationer redan 

under introduktionen. Enligt Bisholt (2009) fanns kunskapen hos de nyutexaminerade, men 

dem hade svårt att avgöra i vilka situationer dessa var användningsbara och relevanta. 

Bisholt (2009) beskrev detta som ett av problemen som kan uppstå efter introduktionen. En 

naturlig övergång från handledd till att arbeta självständigt fanns inte då de 

nyutexaminerade istället efterliknade de erfarna sjuksköterskorna, oavsett om dessa 

utföranden var riktiga eller förlegade. Baserat på denna studie så tyder det på att 

självständighet under introduktionen vara en faktor att belysa och lämna utrymme för.  

 

Sjuksköterskorna upplevde i början svårigheter i att strukturera upp sitt arbete, då allt i 

början ansågs viktigt. Parallell till detta kan dras till Lilja Andersson & Edbergs (2010) 

studie där en av flera problematiska situationer för nyutexaminerade sjuksköterskor var hur 

de skulle fördela sin tid. Detta tyder på att tids- och arbetsstruktureringen är en naturlig del 

i att vara ny, och att det som Benner (1993) beskriver är en del i processen att bli expert på 

omvårdnad, men att detta inte får äventyra patientsäkerheten. 

 

Den första tidens svårigheter behärskades med hjälp av riktlinjer och handledning, där 

sjuksköterskorna med tiden och nya erfarenheter växte in i professionen och utvecklades i 

enighet med Benners (1993) beskrivning. Det fjärde steget i Benners (1993) 

omvårdnadsteori var kompetent. Sjuksköterskorna ansåg att kompetens var när teoretisk 

kunskap kunde utföras i praktiken, och utvecklades ständigt genom erfarenheter. Benner 

(1993) beskriver att sjuksköterskorna i den kompetenta fasen förmås behärska planering, 

organisering och prioritering av sitt arbete. Detta var enligt de nyutexaminerade 

sjuksköterskorna i föreliggande studie en av de svårigheter som fanns under den första 

tiden i professionen.  
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Erfarna kollegor som mottog den nya sjuksköterskan med ett gott bemötande ansågs av 

studiens sjuksköterskor som mycket värdefullt. Bekräftelse att de utförde ett bra arbete var 

viktigt i början. Sjuksköterskorna ansåg att det inte bara var från kollegor med samma 

profession bekräftelsen var viktig, utan även av andra yrkeskategorier. Det bidrog därmed 

till ett ökat självförtroende, en ökad känsla av trygghet att våga be om hjälp vid behov, och 

att få bekräftat att arbetet de utförde var bra. Detta är också något som redovisas i Lilja 

Andersson & Edbergs (2010) studie. Författarna i föreliggande studie kunde dock urskilja 

skillnader på olika arbetsplatser hur mycket bekräftelse och hjälp sjuksköterskorna fått. 

Detta uppfattade författarna berodde på arbetsplatsens resurser och tidsbrist. Ballem & 

MacIntosh (2013) samt Fagerberg (2004) menade att den nyutexaminerade sjuksköterskan 

kunde behöva hjälp med sina patienter vilket också bekräftades i den presenterade studien. 

En del sjuksköterskor beskrev att annan personal antytt att arbetsbelastningen ökar i 

samband med att en nyutexaminerad sjuksköterska börjar arbeta. Dock påverkades inte 

bemötandet av den nye, utan en förståelse fanns bland de mer erfarna kollegorna.  

 

Trots att sjuksköterskorna som deltog gav intryck av att vara mycket nöjda med sina 

kollegor och klimatet på arbetsplatserna, kunde författarna till studien skönja känslor av 

upplevd hierarki på arbetet hos ett par av dem. Andra ansåg att det inte fanns 

överhuvudtaget. Bisholt (2009) menar i sin studie att den nyutexaminerade sjuksköterskan 

står lägst i rang, detta kunde dock inte bekräftas i föreliggande studie. Sjuksköterskorna 

som ansåg att hierarkin fanns poängterade att det var viktigt att arbeta bort den, då hierarki 

kan skapa hinder i det interprofessionella teamet. De menade att yrkeskategorierna som 

arbetar mer jämlikt även tillvaratar de olika professionernas tillgångar och kunskaper mer 

effektivt. De sjuksköterskor vars arbetsplatser ansågs jämlika beskrev teamarbetet som väl 

fungerande och effektivt.  

  

Tidsbrist var något som framkom av en del av studiens deltagande sjuksköterskor, vilket 

också Ohlsson (2009) bekräftade i sin studie. Tidsbristen resulterade i att en del uppgifter 

inte hanns med, till exempel att läsa lokala riktlinjer. Strategin för att hantera detta var att 

istället be arbetskollegor om hjälp. Dessutom kunde sjuksköterskans basala behov, såsom 

att äta samt besöka toaletten, förbises då det fanns viktigare saker att göra. Aiken, Sloane, 

Bruyneel, Van den Heede & Sermeus (2013) har gjort en studie som har till syfte att belysa 

arbetsmiljön för sjuksköterskor i tolv europeiska länder. Där bekräftas att sjuksköterskor 

inte alltid har tid att utföra vissa uppgifter på grund av tidsbrist och många arbetsuppgifter, 

vilket också föreliggande studie bevisar. Författarna tror att detta innebär en risk för 

bristande patientsäkerhet då sjuksköterskan äventyrar både sin egen och patienternas hälsa. 

 

Metoddiskussion 

Valet av metod var en kvalitativ semistrukturerad intervjustudie vilket ansågs vara mest 

lämplig, då den i enighet med Kvale & Brinkmann (2014) används för att beskriva 

upplevelser och erfarenheter. Valet av metod skulle enligt Trost (2010) styras av studiens 

syfte. Författarna till den presenterade studien ansåg att en litteraturstudie inte på samma 

sätt kunde beskriva subjektiva upplevelser, därmed kunde kvalitativ metod med fördel 

användas för att besvara studiens syfte. Författarna ansåg att en enkätstudie inte heller hade 

varit optimalt, då svaren inte resulterat i de djupgående och subjektiva beskrivningar av 

upplevelserna som efterfrågades.  

 

Danielson (2012) menar att den semistrukturerade intervjuns öppna frågor ger en 

avslappnad sinnesstämning mellan forskare och deltagare. Frågorna behövde inte ställas i 
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samma ordning som de stod skrivna i intervjuguiden (Polit & Beck, 2012). Detta gjorde att 

forskarna anpassade sig till vad deltagarna berättade och därmed blev intervjun mer på 

deras villkor. En intervjustudie innebär en maktsituation mellan intervjuaren och 

deltagaren, detta då intervjuaren dels har vetenskaplig kunskap, styr intervjun med val av 

ämne och frågor och bestämmer när samtalet är avslutat. På detta vis blir 

intervjusituationen inte helt jämlik (Kvale & Brinkmann, 2014). Denna maktsituation 

diskuterades mellan författarna. För att få så uttömmande svar som möjligt eftersträvade 

författarna i intervjusituationen att skapa en mer avslappnad och jämbördig stämning. 

Detta gjordes genom undvikandet av två mot en känsla, där den ena författaren höll en 

passiv roll och den andra en aktiv genom intervjun. Miljön anpassades efter deltagarnas 

önskemål, och hölls på avskilda platser för att undvika störande moment. Författarna 

inledde även samtalen med några alldagliga frågor för att skapa en avslappnad stämning, 

därefter startade inspelningen och intervjufrågorna ställdes.     

 

Variationen av länder de vetenskapliga artiklarna kom ifrån kan både vara positivt och 

negativt. Risk finns att studiens bakgrund kan bli tvetydig då hälso- och sjukvården skiljer 

sig åt i organisation och praktik i de olika länderna. Även sjuksköterskornas arbetsplatser 

och utbildningar från de olika länderna kan skilja sig åt, och följaktligen även 

upplevelserna av den första tiden i professionen. Författarna har i föreliggande studie 

använt forskning från olika länder: 18 vetenskapliga artiklar granskades och behandlades. 

Nio av dessa var från Sverige och resterande från Canada, USA, Danmark och Australien. 

En av artiklarna var en sammanställning av författare från flera europeiska länder. 

Författarna ansåg dock att då samtliga studier visat liknande resultat, och att hälften av 

dem var från Sverige, ökade tillförlitligheten. Detta eftersom föreliggande studie utfördes i 

Sverige.  

 

Urvalet gjordes i enighet med Benner (1993), som beskrev novis och avancerad nybörjare 

som de två första faserna i utvecklingsmodellen. I enighet med detta valdes sex till arton 

månader som begränsning av urvalet, då författarna sökte nyutexaminerade sjuksköterskor 

som fortfarande befann sig i dessa stadier. Författarna sökte först deltagare som arbetat 

minst tolv månader. Efter överläggning beslutades att ändra kriteriet till sex till arton 

månader då personer med denna tids erfarenhet ansågs kunna besvara studiens syfte bättre. 

Detta då sjuksköterskor i tidigare forskning upplevt sig mer trygga i yrkesrollen redan efter 

mellan sex till tolv månader (Missen et al., 2014). Detta underlättade dessutom sökandet av 

potentiella deltagare genom det ökade tidsspannet, vilket ansågs mer rimligt utifrån den 

begränsade tiden för studien. Författarna uppfattade efter utförda intervjuer att 

sjuksköterskorna med enbart sju till åtta månaders erfarenhet, beskrev upplevelserna av 

första tiden såsom introduktion mer utförligt än de med längre erfarenhet. En negativ 

aspekt kan dock vara att dessa inte genomgått samma utvecklingsfaser som de som arbetat 

över ett år.  

 

Endast kvinnliga sjuksköterskor deltog i studien. Författarna diskuterade och kom fram till 

att detta inte hade någon betydelse rörande studiens syfte, då endast sjuksköterskors 

upplevelser av första tiden i professionen skulle beskrivas. Detta var heller inte en 

frågeställning i föreliggande studie. Därmed ansåg författarna att hänsyn till vilket kön 

deltagarna hade, inte var relevant i denna studie eftersom författarna inte sökt förståelse i 

eventuella skillnader mellan manliga och kvinnliga sjuksköterskors upplevelser.  

 

Författarna till föreliggande studie använde SHH Alumni i sökandet efter deltagare, vilket 

innebar att samtliga studerat på samma högskola. Detta ansågs positivt då alla hade samma 
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utgångsläge och erfarenheter från detta lärosätes utbildningsupplägg, dock kan detta 

påverkat resultatet då det enbart speglats utifrån Sophiasystrars perspektiv. En diskussion 

fördes varpå författarna kom fram till att den avsatta tiden för studien inte var tillräcklig för 

att ta med aspekter såsom eventuella skillnader mellan olika lärosäten. I enighet med 

studiens syfte ansågs dessutom detta inte relevant, då endast nyutexaminerade 

sjuksköterskors upplevelser av första tiden undersöktes, utan att hänsyn togs till var de 

utbildat sig.   

 

Tid och plats för intervjuerna anpassades efter deltagarnas önskemål. Danielson (2012) 

menade att intervjuaren bör vara följsam till detta och genomföra intervjuerna efter bästa 

förmåga. I början av intervjuerna gick författarna också igenom den introduktion som 

Danielson (2012) föreslog, nämligen studiens syfte, frivillighet och informerat samtycke. 

En av deltagarna föreslog att intervjufrågorna kunde ha skickats ut innan intervjun ägde 

rum. Författarna ansåg dock att det skulle göra att deltagarna kunde planera sina svar efter 

intervjuarnas eventuella förväntningar och hypotes, varpå tillförlitligheten i studien skulle 

minska. Den första inledande huvudfrågan där deltagarna ombads beskriva sin första tid 

som nyutexaminerade sjuksköterskor var utgångspunkt för intervjuerna som sedan 

utformades utifrån vilka svar den första frågan gav. Om deltagarna innan intervjun fått 

frågorna ansåg författarna att den utvecklande och subjektiva beskrivningen av den första 

tiden skulle utelämnas. Därmed menade författarna att den information som presenterades 

rörande studien genom informationsbrevet, var tillräcklig.  

 

Danielson (2012) konstaterade att för många eller för få deltagare kunde bidra till 

svårigheter i analysfasen. Antalet deltagare i denna studie styrdes i enighet med detta, samt 

av rimligheten avseende studiens begränsade tid. Detta resulterade i att sex intervjuer 

utfördes, vilket av författarna ansågs tillräckligt för att besvara studiens syfte. Författarna 

till föreliggande studie valde att inrikta sig på somatisk vård. Detta för att begränsa urvalet. 

Enligt Danielson (2012) kan ett så kallat “lämplighetsurval” ske. Det innebär att studien 

ska beröra kunskap från en homogen grupp, det vill säga en grupp med samma 

utgångsläge. I detta fall var den homogena gruppen nyutexaminerade sjuksköterskor som 

arbetat inom den somatiska vården mellan sex och arton månader. Författarna ansåg att 

motsatsen till detta, när en stor variation är att efterforska, skulle bli för omfattande att 

sammanställa i förhållande till den tillgängliga tiden. Att sammanställa ett resultat utifrån 

sjuksköterskor som arbetat inom psykiatrin och den somatiska vården ansågs bli för brett. 

Författarna var även intresserade av att få med eventuella resonemang kring 

medicinsktekniska moment varför den somatiska vården var att föredra. Författarna kan i 

efterhand önska att en noggrannare diskussion kring urvalet hade tagits innan utskicket av 

informationsbrevet. I brevet upptäcktes senare brister kring inklusionskriterierna, 

exempelvis att formulering av önskvärd arbetsplats var för snäv. Detta då författarna i 

brevet skrev ”somatisk vårdavdelning”, men menade somatisk vård. Författarna 

diskuterade även skillnaderna inom somatisk vård och ansåg att de kan vara stora, till 

exempel att arbeta på en akutavdelning jämfört med hemsjukvård. I diskussionen kom 

författarna fram till att detta inte hade betydelse, då syftet var att beskriva nyutexaminerade 

sjuksköterskors upplevelser av första tiden. Syftet var därför inte att urskilja skillnader 

mellan olika kliniker utan enbart att beskriva subjektiva upplevelser. 

 

Efter att en ordagrann transkribering genomförts analyserades intervjuerna, vilket skapade 

goda förutsättningar för att få med nyanser och adekvata tolkningar vid analysdelen 

(Danielson, 2012; Kvale & Brinkmann, 2014). Analysen utgick från deltagarnas 

berättelser, därmed användes en kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats 
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(Danielson, 2012). Utifrån detta kunde sedan meningsenheter som överensstämde med 

studiens syfte plockas ut. Genom analysfasen diskuterade och reflekterade författarna 

resultatet med varandra, detta för att se om tolkningarna överensstämde vilket ökade 

trovärdigheten. För att även läsarna till föreliggande studie skulle kunna bedöma studiens 

tillförlitlighet, användes ordagranna citat från intervjutillfällena. Validiteten påverkas även 

av författarnas kunskap inom området, tidigare forskning inhämtades därför innan 

intervjuguiden formulerades (Kvale & Brinkmann, 2014; Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2008). Författarna till den presenterade studien hade aldrig tidigare utfört 

intervjuer eller dataanalys som dessa, vilket Henricson (2012) menar kan påverka studiens 

utgång. Ett kritiskt förhållningssätt gentemot egna fördomar och åsikter i ämnet fanns 

genomgående i studien. Vidare förklarar Kvale & Brinkmann (2014) att studiens kvalitet 

påverkas av hur stor kunskap och erfarenhet intervjuarna har, och att kontinuerlig träning 

krävs för att hålla god kvalitet vid intervjustudier. Författarna till föreliggande studie 

menar därför att mer erfarenhet hade kunnat ge mer specifika frågor i intervjuguiden vilket 

eventuellt utmynnat i mer utförliga svar och ett mer konkretiserat resultat. Författarna 

anser dock att trovärdigheten ökar då genomförandet samt redogörelsen av utförandet 

beskrivits noggrant. Henricson (2012) menar att en studies generaliserbarhet utgår från 

validiteten och reliabiliteten. Resultatets generaliserbarhet är låg då det utgått från ett fåtal 

personers subjektiva upplevelser (Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

Författarna hade innan studiens start en förförståelse att första tiden i professionen var 

utmanande. Samtal med nyutexaminerade sjuksköterskor på praktik- och arbetsplatser, 

vänner och tidigare forskning bekräftade detta. Författarna förstår att utbildningens fokus 

på ansvarsområden, kunskap och medicinsktekniska moment som det förväntas att den nye 

ska kunna behärska, kan skapa en nervositet inför äntrandet av det nya yrket. Kraven som 

kommer med kompetensbeskrivningen kan förstärka denna nervositet. Författarna försökte 

genomgående hålla en neutral inställning i denna studie, för att undvika att styrka den egna 

uppfattningen. Därmed hade författarna ett källkritiskt förhållningssätt, undvek ledande 

frågor och försökte belysa både positiva och negativa perspektiv av ämnet.   

 

Slutsats 

Upplevelserna av den första tiden som nyutexaminerade sjuksköterskor uppfattades med 

blandade känslor av positiva förväntningar och tvivel på sig själva, vilket beskrevs som en 

osäkerhet i olika vårdsituationer. Den första tiden i professionen beskrevs som en 

utmanande men samtidigt utvecklande process, både ur yrkesmässigt och personligt 

perspektiv. Sjuksköterskorna upplevde de nya moment de fick utföra, det stora ansvar de 

fick ta samt tidsbristen som några av de faktorer som gjorde den första tiden intensiv. Detta 

bidrog till att flertalet sjuksköterskor påverkades psykiskt, såsom tankar av stress och oro 

över att göra misstag. Deltagarna i studien beskrev kollegorna som en viktig faktor för att 

adaptera till den nya yrkesrollen. Kollegorna fungerade både som stöd, och som viktig 

resurser i det dagliga yrkesutövandet under den första tiden. Introduktionen ansågs som 

viktig. En för kort introduktion höjde sjuksköterskornas känsla av osäkerhet, och 

uppfattades som en brist i patientsäkerheten. En innehållsrik och tillräckligt lång 

introduktion gav de nya sjuksköterskorna möjligheter att äntra den nya rollen utifrån 

individuella förutsättningar, och ett bättre självförtroende. Vidare beskrev sjuksköterskorna 

att deras kompetens utvecklades med erfarenhet och när den teoretiska kunskapen sattes på 

prov i ett praktiskt sammanhang. 
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Klinisk tillämpbarhet 

Denna studie kan med fördel läsas av vårdpersonal och personalansvariga för att utveckla 

nya strategier för hur nyutexaminerade sjuksköterskor mottas på sin första arbetsplats. 

Dessutom finns möjlighet utifrån föreliggande studie att rannsaka och utvärdera den egna 

avdelningens och sjukhusets rutiner och förhållningssätt för mottagandet av dessa. Detta 

för att kunna skapa förutsättningar för de nyutexaminerade att på bästa möjliga sätt utöva 

ett patientsäkert arbete under den första tiden i professionen. Detta då det ofta uppfattades 

som en utmanande tid med många känslointryck där stöd från organisation och kollegor 

uppfattades som betydelsefullt. 

 

Klinisk relevans 

Vidare forskning bör exempelvis belysa olika metoder och strategier för att ta emot nya 

sjuksköterskor, och även medarbetarnas uppfattning av att introducera de nya 

sjuksköterskorna i yrket. Dessutom kan vidareutveckling av introduktionsprogram 

utarbetas för att förbereda de nyutexaminerade sjuksköterskorna på ett optimalt sätt. 

Framtida undersökningar kan även studera eventuella skillnader av upplevelser under den 

första tiden, mellan olika lärosäten. Detta i enighet med de brister som framkom i 

Universitetskanslersämbetet (2014) utvärderingsrapport, och om eventuella samband kan 

ses i enighet med dessa. 
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BILAGA A 

 

FÖRFRÅGAN OM DELTAGANDE 

 

140126 

Sophiahemmet Högskola 

Valhallavägen 91 

114 86 STOCKHOLM 

 

    

Hej!  

  

Vi heter Emma Jansson och Alicia Nornvall och är sjuksköterskestudenter vid 

Sophiahemmet Högskola, termin 5, som ska genomföra ett självständigt arbete omfattande 

15 högskolepoäng. Området som ska studeras berör nyexaminerade sjuksköterskors 

upplevelse av första året i professionen.  

Vi är därför intresserade av att få genomföra intervjuer med nyutexaminerade 

sjuksköterskor som väljs utifrån följande kriterier; arbetat som sjuksköterska på somatisk 

vårdavdelning cirka ett år (12-18 månader). 

  

 

Problemområdet:  

Vi har valt området ”nyutexaminerade sjuksköterskor” då vi är intresserade av att ta reda 

på hur upplevelsen av den första tiden som novis sjuksköterska har varit för dig, när de tre 

förberedande åren under utbildningen är över och det är dags att tillämpa sin kunskap i 

somatisk verksamhet.  

 

Syfte:  

Syftet med det självständiga arbetet är att undersöka hur nyutexaminerade sjuksköterskor 

inom somatisk vård upplever första tiden i professionen. 

 

Frågeställning:  

Vi är intresserade av att intervjua dig som är nyutexaminerad sjuksköterska för att få höra 

om just dina upplevelser av din första tid som sjuksköterska.  

 

Tid för arbetet 

Intervjuerna önskas ske någon av dagarna mellan 26/1-6/2 (måndag-fredag) när det passar 

dig, tid och plats kommer vi överens om tillsammans.  

 

Etiska överväganden och metod: 

Vår studie är en kvalitativ intervjustudie. Hänsyn kommer att tas till 

konfidentialitetsprincipen, vilket innebär att det som framkommer i studien inte kan 

härledas till person och plats. Intervjuerna kommer att spelas in och alla deltagare är 

självklart anonyma, ljudinspelningen raderas efter analys. Muntligt samtyckte kommer att 

inhämtas.  

  

 Med vänlig hälsning Emma Jansson och Alicia Nornvall 

 Sophiahemmet Högskola  
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BILAGA B 

INTERVJUGUIDE 

Att pröva sina vingar - nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av första tiden i 

professionen 

 

Inledande frågor: 

- Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 

- Kan du beskriva vilken/vilka avdelningar du arbetat på som sjuksköterska?  

- Berätta om du har tidigare erfarenhet av sjukvården innan du började arbeta som 

sjuksköterska? 

 

Berätta i stort hur du har upplevt dina ansvarsområden under din första tid som 

sjuksköterska? 

 

 Tillräcklig kunskap/tillräcklig förberedande utbildning 

 

- Berätta hur du upplever att din kunskap du fick med dig från utbildningen var 

tillräcklig för att du skulle klara av arbetet?  

- Kan du berätta om du har känt dig osäker respektive säker i din profession som 

nyutexaminerad sjuksköterska och i så fall när? 

 

 Rätt fokus under utbildningen 

 

- Tycker du att det var rätt fokus på professionen under utbildningen?  

- Vad var bra/vad var mindre bra? Vad ville du ha mer/mindre av? 

- Vad hade du för förväntningar på yrket innan du började arbeta?   

- Motsvarade verkligheten dina förväntningar?  

 

 Ansvar 

 

- Berätta hur du upplever ansvaret som kommer med sjuksköterskeyrket?  

- Berätta hur kände du inför ansvaret som sjuksköterskeyrket medför?  

- På vilket sätt har ansvaret påverkat dig? 

  

 Introduktion 

 

- Kan du berätta om din introduktion? (ex. tillräcklig, självständighet, 

tillfredställande) 

 

 Bemötande (kollegor) 

 

- Berätta hur du blev bemött som ny sjuksköterska under din första tid på 

avdelningen? 

- Var det någon skillnad mellan olika professioner? 

 

 

 Kompetens 
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- Berätta hur du definierar kompetens?  

Exempel på följdfrågor: 

 

 Kan du utveckla detta mera? 

 

 Hur kände du då? 

 Hur menar du? 

 


