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Sammanfattning 
Bakgrund: Den nyutexaminerade sjuksköterskan lämnar en trygg studievärld, där 

god handledning och reflektion har varit av stor betydelse för den individuella 

utvecklingen. Det är av yttersta vikt att fortsätta belysa och klargöra begreppet 

handledning, för att skapa och bevara professionaliteten hos denna yrkesgrupp. 

Syftet var att belysa den nyutexaminerade sjuksköterskans behov av handledning. 

Specifika frågeställningar var vilka faktorer som har betydelse för behovet av 

handledning och vilka typer av handledning den nyutexaminerade sjuksköterskan 

har behov av. Metod: Studien bygger på nio vetenskapliga artiklar som hittades i 

databaser samt via manuell sökning. Artiklarna analyserades genom en 

innehållsanalys. Textdelar plockades ur artiklarnas resultat vilket gav 

meningsbärande enheter och subkategorier, som resulterade i tre huvudkategorier. 

Resultat: Studien resulterade i tre huvudsakliga handledningstyper; Individuell 

handledning, Grupphandledning och Yrkeshandledning. Det framkom tydligt i 

studien att handledning är en individuell process där fyra faktorer; Stress, 

Självkänsla, Ansvar och Samspel visade sig vara de tyngsta argumenten i behovet 

av handledning. Slutsats: Det finns många Review artiklar inom området 

handledning, men få vetenskapliga artiklar riktar sig till den nyutexaminerade 

sjuksköterskans upplevelser och behov av handledning. Denna studie kan 

inspirera till vidare forskning inom begreppet handledning där individen lyfts 

fram i centrum.   

 
 
Nyckelord: sjuksköterska, nyutexaminerad sjuksköterska, ny sjuksköterska, 

handledning, mentorstöd, vägledning av upplevelse       
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Abstract 
Background: The newly qualified nurse leaves a safe world of study, where good 

supervision and reflection has been of great importance for the individual 

development. It is of vital importance to continue to throw light upon and clarified 

the meaning of supervision, to create and preserve the professionalism in this line 

of work. The aim: The aim was to throw light upon the need of supervision for 

newly qualified nurses. Specific questions were witch factors that can be of great 

importance in the need of supervision and witch different type of supervision that 

the newly qualified nurse has need for. Method: The study builds upon nine 

scientific articles, which were found in databases and through manual search. The 

articles were analyzed via analysis of contents. Text parts were picked out in the 

results of the articles which gave pieces of sentences and subcategories. This 

resulted in three main categories. Results: The result showed three main 

categories of supervision, individual supervision, group supervision and 

supervision of profession. It was obvious in the study that supervision is an 

individual process were four factors; stress, self-esteem, responsibility and the 

ability to cooperate is of great importance in the need of supervision. Conclusion: 

There is a lot of review articles in the area of supervision, but few scientific 

articles aims towards the newly qualified nurse experience and need of 

supervision. This study can inspire to further research in the terms of supervision 

where the newly qualified nurse will be in centre. 

 

Keywords: nurse, new nurse, supervision, mentoring, preceptor ship, newly    

qualified registered nurse    
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Bakgrund 

Nyutexaminerade sjuksköterskor saknar erfarenhet av de situationer de möter och 

det är därför nödvändigt med regler som vägleder deras handlande(Wilow 2004).  

Men regelstyrning motverkar framgångsrika prestationer, eftersom reglerna inte 

talar om vilka av uppgifterna som är relevanta i en verklig situation (Benner 

1984). I studien benämns alla sjuksköterskor i feminin form oavsett kön. 

 

Den nyutexaminerade sjuksköterskan är en teoretiker för att hennes kunskap har 

skapats genom studier som inkluderar praktisk erfarenhet (Lunds universitet 

2005/2006, Kristianstad Högskola 2003). Den erfarna sjuksköterskan är en 

praktiker för att hon har kunskap både genom teoretiska studier och genom 

yrkeserfarenhet (Benner 1984). Nyutexaminerade sjuksköterskor har ingen 

möjlighet att uppfatta en hel situation, den är för ny och för främmande, dessutom 

måste de koncentrera sig på att minnas de yrkesriktlinjer de fått lära sig (Benner 

1984, Wilow 2004). Med hjälp av erfarenhetsbaserad förmåga att känna igen 

helhetssituationer märker den vana sjuksköterskan när den förväntade, normala 

bilden inte infinner sig. Denna holistiska förståelse bidrar till att förbättra den 

vana sjuksköterskans beslutsfattande (Benner 1984).  

 

Benner beskriver fem stadier i sjuksköterskans utveckling från nyutexaminerad till 

expert. Första stadiet kallar hon ”novis”, det vill säga nybörjare. Novisernas 

svårigheter ligger i det faktum att de saknar erfarenhet av de situationer de möter, 

och det är därför nödvändigt med regler som vägleder deras handlande (Wilow 

2004). Andra stadiet avser ”avancerad nybörjare”, vilket innebär att 

sjuksköterskan har skaffat sig erfarenhet för att kunna utskilja återkommande och 

betydelsefulla beståndsdelar i vissa situationer. Tredje stadiet kallas ”kompetent”, 

vilket illustrerar sjuksköterskan som har arbetat under samma eller liknande 

omständigheter i två till tre år. Kompetensen utvecklas när sjuksköterskan börjar 

reflektera över sin egen handling i ljuset av långsiktiga mål, som hon är aktivt 

medveten om. Fjärde stadiet är ”skicklig”, den skickliga sjuksköterskan uppfattar 
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situationer som en helhet eftersom hon uppfattar situationens betydelse med 

hänsyn till långsiktiga mål. Den skickliga sjuksköterskan lär sig genom erfarenhet 

vilka typiska händelser som är att vänta i varje given situation och hur man ändrar 

planer i enlighet med sådana händelser. Denna holistiska förståelse bidrar till och 

förbättrar den skickliga sjuksköterskans beslutsfattande. Femte stadiet är ”expert”, 

expertsjuksköterskan förlitar sig inte längre på analytiska principer för att 

sammanbinda den egna förståelsen av situationen med en lämplig åtgärd. Med sin 

gedigna erfarenhetsbakgrund kan expertsjuksköterskan intuitivt uppfatta varje 

situation och snabbt åtgärda problemet (Benner 1984). 

 

Det är ingen självklarhet vad handledning har för betydelse för den 

nyutexaminerade sjuksköterskan. För att belysa betydelsen tydligare kan vi ta del 

av begreppet ”stålbadet” (Lindberg-Sand 1996). Stålbadet anses vara en 

inlärningserfarenhet under de första månaderna på den nya arbetsplatsen. 

Stålbadet blir en startpunkt för att utveckla ett förhållningssätt i den nya 

sjuksköterskans yrkesroll, vilket upplevs mycket påfrestande för många 

nyutexaminerade sjuksköterskor (aa). Stålbadet innebär att:  

 

• Studenterna uppfattar avståndet som stort mellan rollen som student och 

rollen som legitimerad sjuksköterska både när det gäller status och ansvar.  

                                                                                                                                                                         

• Omgivningens förväntan på en legitimerad sjuksköterska är att denna får 

sköta sina arbetsuppgifter utan någon handledning.                                                                                 

 

• Sjuksköterskan har ensamt ansvar för att arbetsuppgifterna utförs på ett 

tillfredställande sätt för patienterna. 

 

•  Många sjuksköterskor beskriver frånvaron av återkoppling som 

frustrerande, det vill säga att inte få bekräftelse på om arbetsuppgifterna 

gjorts rätt eller fel (aa).    
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Stålbadet beskriver också att man känner sig mer osedd som nyfärdig 

sjuksköterska. Hon får själv ta ansvar för sina arbetsuppgifter och följa upp sin 

egen arbetsinsats genom reflektion. Känslorna kring detta tycks vara de mest 

dominanta och påfrestande i stålbadet (aa).  

 

Nationalencyklopedin definierar begreppet handledning enligt 

följande: ”Inom yrken med teoretisk grundutbildning finns utbildade 

handledare med en särskild uppgift att föra en nyutexaminerad in i den 

praktiska yrkesutövningen. Syftet är att den handledde skall bli en med 

handledaren jämställd kollega. Handledning i denna mening innebär även 

att en yrkeskår upprätthåller sina professionella normer” 

(Nationalencyklopedin, s 386, 1992). 

 

 Begreppet handledning är inte entydigt och klart definierat (Tveiten 2002). 

Begreppet används i många olika sammanhang och betydelser (Fowler 1996). 

Definitioner och begreppsinnehåll bestäms i stor grad av det sammanhang 

handledningen sker i och den förståelsehorisont den som ger begreppet innehåll 

har. Vad man lägger i begreppet har betydelse för kvaliteten på handledningen 

(Tveiten 2002). Handledning kan definieras som kvalificering, en form av 

undervisning (Handal & Lauvås 1983), upplärningsverksamhet (Hermensen m.fl. 

1992), utbildningsprocess (Killen 1992), som hjälp eller förberedelse för 

inlärning, utveckling och förändring (Inglar 1999). 

 Handledning är en betydelsefull, professionell assistans för individers och 

gruppers inlärning och utveckling (Lauvås & Handal 1990). Handledning bör ha 

som mål att visa sammanhanget mellan teori och praktik, det primära syftet blir då 

att utveckla teorin bakom den yttre handlingen (Handal & Lauvås 1983). 

Handledningens huvudmål är att utveckla eller vidareutveckla en individs 

yrkeskompetens (Tveiten 2002). 

 

Det finns några lagar och förordningar att hålla sig till när man har fått sin 

sjuksköterskelegitimation, till exempel Hälso- och sjukvårdslag 1982:763 där man 

kan läsa att det åligger den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonal att utföra sitt 
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arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Lag om 

yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område 1998:531 kan vara av 

betydelse för att förstå att behovet av handledning är en individuell process vilket 

visas i § 5: ”Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonal bär själv ansvaret för 

hur han eller hon fullgör sina arbetsuppgifter”. I dessa lagar kan samhället ställa 

vissa kvalitetskrav på utövandet, det vill säga att legitimation är en förutsättning 

för behörighet såsom exempelvis ensamrätt att utöva yrket och rätt till yrkestitel 

(Wilow 2004). För att bli en legitimerad sjuksköterska krävs studier av 

omvårdnadens teori och praktik, forskning, utveckling, utbildning samt ledarskap 

(SoS allmänna råd om kompetenskrav för tjänstgöring som sjuksköterska och 

barnmorska 1995:15). Det saknas idag kunskap om den nyutexaminerade 

sjuksköterskans behov av handledning, och mer kunskap inom området kan hjälpa 

till i sjuksköterskeyrkets utveckling. 

Syfte 

Syftet med studien är att belysa den nyutexaminerade sjuksköterskans behov av 

handledning.  

Specifika frågeställningar 
Vilka faktorer har betydelse för behovet av handledning hos den nyutexaminerade 

sjuksköterskan? 

Vilka olika typer av handledning har den nyutexaminerade sjuksköterskan behov 

av? 

Metod och material   

Designen på studien var en systematisk litteraturstudie (Forsberg & Wengström 

2003, Polit & Hungler 1999). En artikelsökning har genomförts manuellt och med 

hjälp av de elektroniska databaserna Cinahl och Elin@kristianstad, se bilaga 1. Vi 

sökte även artiklar i databaserna PubMed, Emerald och Eric, utan att få några 

användbara träffar. För att finna relevant litteratur i databaserna användes följande 

sökord: nurse, new nurse, supervision, mentoring och preceptorship.  
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Inklusionskriterier för studien var alla artiklar publicerade efter 1996, vilka 

behandlar handledning för legitimerade sjuksköterskor. 

Exklusionskriterier i studien var artiklar som behandlar handledning för andra 

yrkesprofessioner inom vården samt artiklar om handledning för 

sjuksköterskestuderande. 

 

Sökorden kombinerades med varandra, sökningen begränsades till år 1996-2006 

samt till att omfatta artiklar med abstrakt på svenska, danska, norska och engelska. 

Samtliga abstrakt (397 st) som fanns i träfflistan genomlästes, varvid tretton 

artiklar uppfyllde litteraturstudiens syfte med de inklusions/ kriterier som angivits 

i studien. Åtta av tretton artiklar var vetenskapligt upplagda (Forsberg & 

Wengström 2003, Polit & Hungler 1999). En granskning av de bortsorterade 

artiklarnas referenslistor resulterade i ytterligare en artikel. Granskning av 

litteraturen enligt Forsberg och Wengström (2003) genomfördes för att säkerställa 

källornas tillförlitlighet.  Artiklarna som författarna hittat hade etiskt granskats 

innan publicering och nya etiska överväganden kunde därför uteslutas. 

 

Artiklarna delades upp mellan författarna, fyra respektive fem var, och granskades 

var för sig med hjälp av Forsbergs och Wengströms (2003) granskningsmall. Efter 

det beskrevs de i en artikelöversikt som författarna skrev gemensamt, se bilaga 2.  

Ur resultaten i artikelöversikten plockade författarna gemensamt ut textdelar som 

svarade mot syftet och de specifika frågeställningarna i studien. Utifrån det gjorde 

författarna gemensamt en innehållsanalys (Graneheim & Lundman 2004) och 

meningsbärande enheter samt underkategorier kunde plockas ut, vilket resulterade 

i tre huvudkategorier. Författarnas förförståelse för begreppet handledning 

skapades under praktikperioden i termin fyra där vi hade två olika typer av 

praktikplatser. Författarna kunde då tydligt känna att det fanns behov av stöd och 

någon form av handledning i sjuksköterskegrupperna beroende på hur länge de 

varit anställd inom sjukvården. Vi har även studerat omvårdnadsteoretiker i 

tidigare kurser under utbildningen som gjort att intresset för just det här ämnet 

uppdagades. 
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Resultat 

Av de nio artiklar som analyserats har fyra kvalitativ ansats, en har kvantitativ 

ansats och fyra har både kvalitativ och kvantitativ ansats. Artiklarna är 

publicerade i fem olika tidskrifter och genomförda i fyra olika länder, Sverige, 

Australien, USA och Storbritannien. Studierna fokuserar främst på handledning 

för nyutexaminerade sjuksköterskor men även samspel i personalgrupper och 

utveckling av sjuksköterskans profession. Resultaten nedan redovisar artiklarna 

utifrån de två specifika frågeställningarna i studien. 

 

Vilka faktorer har betydelse för behovet av handledning hos den 
nyutexaminerade sjuksköterskan? 

 

Stress  
Den faktor som tycks vara den viktigaste för den nyutexaminerade sjuksköterskan 

när behovet av handledning bedöms är stress. Sjuksköterskan upplever 

övergången från sin roll som student till rollen som legitimerad sjuksköterska som 

stressig (Ross & Clifford 2001). Ofta känner sig nya sjuksköterskor positiva till en 

början men en oro över att deras kunskap i det kliniska arbetet inte skall räcka till 

gör övergången jobbig och stressfull (Oermann och Garvin 2002). Ålder och 

tidigare yrkeserfarenhet hos den nyutexaminerade sjuksköterskan visar sig inte ha 

någon betydelse för upplevelsen (aa) och många nya sjuksköterskor känner sig 

inte tillräckligt förberedda för sin nya yrkesroll (Ross & Clifford 2001). 

Handledning individuellt eller i grupp beskrivs som ett bra sätt att minska stressen 

i denna övergångsfas från student till legitimerad sjuksköterska (Garrish 2000).  

Självkänsla  
Den nyutexaminerade sjuksköterskan upplevde handledning som viktigt i 

övergången från student till legitimerad sjuksköterska, då en anpassning till 

hennes nya yrkesroll skulle ske. Det upplevdes på grund av att det fanns en viss 

social kultur i studievärlden som inte finns i arbetslivet (Fagerberg & Kihlgren 

2001). 
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En annan faktor som spelar in är att de nya sjuksköterskorna vill känna sig 

kunniga och behövda, för att få den känslan behövs en god självkänsla och ett gott 

självförtroende. För att skapa dessa känslor hos nyutexaminerade sjuksköterskor 

behövs handledning (Farnell & Dawson 2002). Med handledning kan den nya 

sjuksköterskans självförtroende stärkas så att det blir enklare att fatta beslut och ta 

nya initiativ, vilket kan resulterar i en personlig yrkesutveckling (Gibb m. fl. 

2004, Farnell & Dawson 2002). 

Ansvar  
Den största utmaningen för nyutexaminerade sjuksköterskor visade sig vara att 

koppla ihop teori med praktisk kunskap samt våga ta ansvar för de arbetsuppgifter 

man utfört (Oermann & Garvin 2002). Det fanns ett stort behov av en mentor som 

kunde se individuella behov, ge stöd i olika upplevelser och stöd i funderingar 

över att göra fel (Fagerberg & Kihlgren 2001, Oermann & Garvin 2002). Klinisk 

handledning ansågs som viktigt för att uppmuntra sjuksköterskorna till att 

utveckla sin yrkesprofession vidare och genom att få ett minskat ansvarsområde 

skulle handledning kunna bidra till detta (Kelly m. fl. 2001, Garrish 2000).  

Samspel  
Resultaten av artiklarna visar även på att samspelet med övrig personal och 

samhörigheten med arbetskollegorna är en bidragande faktor vid behovet av 

handledning (Farnell & Dawson 2002, Gibb m.fl. 2004, Hansebo & Kihlgren 

2004). Är samspelet gott mellan vårdpersonalen på en arbetsplats skapar detta en 

trygg atmosfär och säkrare vård för patienterna (Hansebo & Kihlgren 2004). Bra 

samspel personalen emellan ökar även ansvarstagandet och gör det lättare för den 

nyutexaminerade sjuksköterskan att anpassa sig till sin nya yrkesroll (Farnell & 

Dawson 2002). 
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Vilka typer av handledning har den nyutexaminerade sjuksköterskan 
behov av? 

 

Individuell handledning 

Individuell handledning gav en ökad självkänsla vilket gjorde det lättare för 

sjuksköterskorna att ta nya initiativ (Gibb m.fl 2004). Det fanns ett stort behov av 

en mentor som kunde ge stöd i besvärliga och stressiga moment samt som kunde 

se de individuella behoven som sjuksköterskan hade (Oermann & Garvin 2002). 

Majoriteten av de nya sjuksköterskorna är positiva till handledning under sitt 

första arbete för att lättare kunna anpassa sig till sin nya yrkesroll och de flesta 

ville gärna ha en handledare under sina 6 första månader på arbetsplatsen 

(Hardyman & Hickey 2001). Individuell handledning och stöd behövs också för 

att få nyanställda sjuksköterskor att känna sig uppskattade och duktiga (Farnell & 

Dawson 2002). Förväntningarna som den nya sjuksköterskan har på sig själv gör 

att denna är i behov av handledning för att kunna sätta upp realistiska mål och 

skapa en känsla av personlig framgång (aa).    

 

Grupphandledning 
Regelbunden handledning i grupp skapar en god samhörighet med kollegorna 

(Gibb m.fl. 2004). En stöttande och förtroendeingivande relation mellan en 

handledare och den nyutexaminerade sjuksköterskan gav en möjlighet till 

inlärning som minskade stressen i gruppen och i arbetsmiljön (Oermann & Garvin 

2002). Nya sjuksköterskor blev mer bekanta med vårdprocessen och 

dokumentation i omvårdnad när stöd fanns i gruppen (Hansebo & Kihlgren 2004). 

En regelbunden handledning verkar ha betydelse för att skapa en social atmosfär 

(Farnell & Dawson 2002). För den nyutexaminerade sjuksköterskan är det oftast 

lättare att anpassa sig in i gruppen av arbetskollegor till nya ansvarsområden och 

att uppfylla de förväntningar som ställs från medarbetare (Garrish 2000).  
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Yrkeshandledning 
Med yrkeshandledning menas handledning ute i praktiskt arbete. Ett minskat 

ansvarsområde för den nya sjuksköterskan visar sig ha stor betydelse för att 

minska stressen som kan upplevas i förändringsprocessen (Garrish 2000). Klinisk 

handledning ansågs som viktig för att uppmuntra nya sjuksköterskor att 

vidareutveckla sin profession, men det visade sig att på de flesta kliniker var det 

brist på tid för handledning (Kelly m.fl. 2001). Att inte känna sig tillräckligt 

förberedd inför den nya rollen som sjuksköterska visade sig vara kopplat till de 

krav som ställs när det gäller att vara kompetent, det vill säga då man utför de 

arbetsuppgifter som ingår i yrkesutövandet (Ross & Clifford 2001).  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 
En systematisk litteraturstudie förutsätter att det finns bra vetenskapligt 

förankrade studier som är lättillgängliga inom det område som valts. Vårt syfte 

riktade sig till artiklar om den nyutexaminerade sjuksköterskan skrivna inom 

intervallet 1996-2006. Detta visade sig vara en smal och bra inriktning. Vårt syfte 

skapade få men välgrundade sökord som resulterade i 13 artiklar. 

Kvalitetsgranskningen som genomfördes på dessa artiklar visade sig vara mycket 

viktig, då fem artiklar inte hade ett vetenskapligt upplägg och innehåll. Ett par av 

studierna hade små undersökningsgrupper vilket kan ha påverkat studiernas 

resultat och vidare tillämpning i andra sjuksköterskegrupper. Resultatet av 

granskningen blev att vår studie fick en högre kvalitet. Två frågeställningar lades 

till i studien så att vi lättare kunde rikta studien mot syftet. Inklusions- och 

exklusionskriterier var viktiga att ha, med tanke på det stora utbudet av artiklar 

som tog upp handledning av sjuksköterskestudenter. Metoden vi valt har varit bra 

(Polit & Hungler 1999) men vårt resultat blir endast ett tillägg till de många 

översiktsartiklar som redan finns inom området handledning.  
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Resultatdiskussion 
Resultatet visade att det finns behov av olika typer av handledning som kan 

användas tillsammans eller oberoende av varandra. Det är individen, gruppen eller 

yrkeskompetensen ihop med de viktiga faktorerna, stress, självkänsla, ansvar och 

samspel som styr valet av handledning. Genom att granska vetenskaplig litteratur 

och svara på våra specifika frågeställningar har vi fått en ny syn på ordet 

handledning. Innan vi gjorde studien trodde vi att handledning ute i verksamheten 

var något man fick om det fanns tid och intresse hos verksamhetsledningen. Nu 

har vi förstått vikten av att handledning verkligen bör prioriteras, för att 

sjuksköterskan skall ha möjlighet att utvecklas både teoretiskt och praktiskt. 

Handledning är något som den nyutexaminerade sjuksköterskan är positivt inställd 

till. Nya sjuksköterskor behöver stöd genom den första tiden som legitimerad 

sjuksköterska för att kunna hantera de känslor som lätt blir överväldigande när 

man intar en ny yrkesroll.  

 

Vi fann att individuell handledning är den viktigaste av de tre handledningstyper 

därför att individen är genomgående i alla samtliga former av handledning. Med 

individuell handledning kan den nya sjuksköterskan växa in i sin nya roll och 

uppfylla sina förväntningar och mål enligt Byrne & Keefe (2003). Genom den 

individuella handledningen blir den nya sjuksköterskan en jämställd kollega med 

sin handledare (aa), vi tycker det är bra att det finns möjlighet för ett sådant 

kunskapsutbyte. 

 

Vi kan se i vårt resultat att grupphandledning är bra för samspelet i 

personalgruppen och att man genom handledning lättare känner samhörighet med 

kollegorna. Att samspelet på en arbetsplats är bra skapar i sin tur en god social 

atmosfär vilket vi tycker är bra ur en arbetseffektiv synpunkt. I grupphandledning 

kan nya sjuksköterskor diskutera och reflektera med erfarna sjuksköterskor på ett 

kunskapsutvecklande sätt som gör handledningen mycket effektiv vilket Mills 

m.fl. (2005) har kommit fram till.   

 



 

15 

 

 

 

 Yrkeshandledning handlar om att utveckla sjuksköterskans yrkesutövning.  

Yrkeshandledning är bra för att hjälpa den nya sjuksköterskan att minska på de 

stressfaktorer som kan upplevas av den nyutexaminerade, vilket kan vara positivt 

för oss i framtiden. Tyvärr kan vi se i en annan studie( Mills m.fl. 2005), att 

yrkeshandledningen åsidosätts i många fall på grund av tidsbrist på 

arbetsplatserna (aa), detta kan leda till en stagnation av sjuksköterskeprofessionen. 

Dorotea Orem är en av pionjärerna inom omvårdnadsvetenskapen. Hon insåg 

tidigt behovet av att avgränsa och formulera sjuksköterskans uppgifter vilket kan 

ske genom handledning för att tydliggöra professionaliteten hos denna yrkesgrupp 

(Thorsén, 1997). Vi anser att det är viktigt att alla sjuksköterskor upplever att de 

utvecklas i sin yrkesroll och vi tycker därmed att alla arbetsgivare borde prioritera 

yrkeshandledningen högre. Om resultatet av vår studie skulle tillämpas i 

praktiken, det vill säga att handledning skulle prioriteras på ett annat sätt än idag 

så skulle sjuksköterskeyrket utvecklas snabbare och vi skulle få en effektivare och 

säkrare vård. 

Slutsats 

Det finns många översiktsartiklar inom området handledning, men få 

vetenskapliga artiklar riktar sig till den nyutexaminerade sjuksköterskans 

upplevelser och behov av handledning. Denna studie kan inspirera till vidare 

forskning inom handledning, där nyutexaminerade sjuksköterskor lyfts fram i 

centrum. Studien har betydelse för att lyfta fram och påvisa vikten av handledning 

för den nyutexaminerade sjuksköterskan så att hon kan utvecklas individuellt i sin 

yrkesroll. Studien kan även vara av betydelse för att hon ska känna sig delaktig i 

en yrkeskår, så att det kan ske ett kunskapsutbyte mellan legitimerade 

sjuksköterskor både praktiskt och teoretiskt på ett bra och givande sätt genom 

handledning. En sjuksköterska som är trygg och säker i sin yrkesroll erbjuder i sin 

tur en tryggare och säkrare omvårdnad för sina patienter. Då vetenskapligt 

upplagda studier till stor del saknas, med inriktning mot den nyutexaminerade 

sjuksköterskan, så skulle en större empirisk studie vara av stor betydelse. 

Författarna till denna studie kan tänka sig en fördjupning i ämnet genom att följa 
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ett bestämt antal nyutexaminerade sjuksköterskor under en bestämd tid. En 

tänkbar metod är en studie med kvalitativ ansats som bygger på intervjuer och 

dagboksanteckningar för att belysa den nyutexaminerade sjuksköterskans 

upplevelse av sitt handledningsbehov.    
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Sökschema över funna artiklar   Bilaga 1 

 

 

Datum  Databas                   Sökord             Avgränsning       Antal ref   Urval  

 

 

060302 Elin@kristianstad     nursing               1996 – 2006         87           2  

                                                        preceptorship  

 

 

060313 Cinahl                       new nurse           1996 – 2006          98           3 

                                                        supervision 

 

060327 Elin@kristianstad     nursing              1996 – 2006           187         3 

                                                        mentoring  

 

 

060327          Elin@kristianstad     manuell sökning 1996 – 2006           25         1     

 

 

 

 

 

 

                               

      

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Översikt över granskade artiklar   Bilaga 2 

 

Artikel 1  

Titel: Experiencing a nurse identity: The meaning of identity to Swedish 

registered nurses 2 years after graduation 

Författare: Fagerberg I och Kihlgren M 

Land: Sverige 

År: 2001 

Syfte: Att förstå hur sjuksköterskor upplever sin yrkesidentitet som 

studerande och 2 år efter avklarad examination. 

Urval: Tjugo legitimerade sjuksköterskor som tog examen för 2 år sedan 

deltog i en studie som studerande under åren1993-96.De fick 

förfrågan om att delta i denna uppföljningsstudie. 

Metod: En fenomenologisk hermeneutisk metod som inspirerades av den 

franske filosofen Paul Ricoeur. 

Utförande:  Semistrukturerad intervju med kompletterande dagböcker användes. 

Intervjuerna genomfördes på en plats utvald av deltagarna. Under 

fyra tillfällen utfördes intervjuerna som spelades in på 

kassettbandspelare. En intervjuguide fungerade som ett ramverk för 

dialogen. 

Analys: Resultaten från tidigare studie jämfördes med data från 

uppföljningsstudien för att skapa en förståelse för materialet. 

Resultat: Handledning och stöd i upplevelser under studietiden visade sig inte 

lika viktigt eftersom det fanns en viss social kultur inom 

studievärlden som inte fanns ute i arbetslivet. Det visade sig att 

behovet av stöd var störst som nyutexaminerad sjuksköterska, då 

anpassning skulle ske till den nya rollen. 

Kvalitet: Inlägg av flera citat förstärker trovärdigheten av studien i artikeln. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Artikel 2 

Titel: It`s not like the wards; Experiences of nurses new to critical care: A 

qualitative study 

Författare: Farnell S och Dawson D 

Land: England 

År: 2002 

Syfte: Att utvärdera metoder som används på akutvårdsavdelning när det 

gäller individuell utveckling, och om stöd finns i det som upplevs på 

avdelningen. 

Urval: Alla legitimerade sjuksköterskor som nyanställts på 

akutvårdsavdelningen från maj till september 2002 fick förfrågan om 

att delta, det vill säga 42 stycken deltog i studien.  De hade olika 

bakgrunder innan anställningen. 

Metod: En hermeneutiskfenomenologisk studie som var designad till att 

utforska upplevelsen hos sjuksköterskor på akutvårdsavdelning 

under första, tredje och sjätte månaden av nyanställningen.  

Utförande:  Data samlades in via semistrukturerade intervjuer under ca 20-30 

minuter som spelades in på kassettband i ett avskilt rum på 

avdelningen under arbetstid. Intervjuaren var ensam och densamma i 

alla intervjuer för att bevara objektivitet i studien 

Analys: Materialet analyserades, och intervjuerna skrevs ut, korrigerades och 

lämnades ut för godkännande av deltagaren. 

Resultat: Resultatet visar att samspelet mellan personal när det gäller stöd, 

kunskap och yrkeserfarenhet är viktigt för att kunna gå vidare från 

novis till avancerad nybörjare. En effektiv handledning av egna 

upplevelser på intensivvårdsavdelningen verkar ha betydelse för att 

skapa en social atmosfär, men ytterligare forskning behövs för att 

finna en modell att arbeta efter. Handledning och stöd behövs också 

för att få nyanställda sjuksköterskor att känna sig kunniga och 

behövda. 

Kvalitet: Forskarna har vidtagit åtgärder som att bara en av forskarna var 

medveten om deltagarnas identitet för att säkra deltagarnas 



 

 

 

 

anonymitet. Då analysen var klar återgick forskarna till 

originalmaterialet för att kontrollera så att materialet inte plockats ur 

sitt sammanhang. Dessa extra åtgärder gjordes för att förhindra ev. 

bias, vilket ger en ökad kvalitet på studien. 

 

Artikel 3 

Titel: Still fumbling along? A comparative study of the newly qualified 

nurses perception from student to qualified nurse. 

Författare: Garrish K 

Land: England 

År: 2000 

Syfte: Att undersöka hur den nyutexaminerade sjuksköterskan upplever 

förändringen från nyfärdig till kvalificerad sköterska och att jämföra 

dessa upplevelser med sjuksköterskor som blev legitimerade 1985. 

Urval: Tio legitimerade sjuksköterskor med tre till sex månaders erfarenhet 

av medicinsksjukvård och akutsjukvård deltog i en studie 1985. I 

denna studie från 1998 deltog 25 legitimerade sjuksköterskor med 

liknande erfarenhet. 

Metod: En flexibel intervjuguide användes i bägge studierna. Intervjuerna 

spelades in på en bandspelare och bearbetades enligt gemensamma 

nämnare. 

Utförande:   Intervjuguiden var den samma i bägge studierna. Data analyserades 

med hjälp av kategorier som positiva och negativa upplevelser samt 

med underkategorier. 

Analys: Jämförande analys gjordes av data som samlats in under 1985 och 

1998. 

Resultat: Det fanns vissa skillnader mellan år 1985 och 1998. Introduktionen 

på vårdavdelningen 1985 var obefintlig, sjuksköterskorna kände sig 

inte förberedda för uppgiften. Möjligheterna till att öva upp 

färdigheter under studietiden var små. Processen kändes stressfull, 

det vill säga att ingen möjlighet till stöd och support från kollegier 

fanns. I följdstudien från 1998 kändes processen fortfarande 



 

 

 

 

främmande och stressfull men stöd och support var bättre. 

Ansvarsområdet hade minskat till en grupp av patienter och inte en 

hel avdelning. År 1998 kunde handledning ges i det som den 

nyutexaminerade sjuksköterskan upplevde. Likheter mellan 

grupperna fanns också. Studien föreslår ett handledningsprogram för 

att minska stressen som kan upplevas i förändringsprocessen.   

Kvalitet: Genom att man jämför ostrukturerade intervjuer och skapar 

skillnader och likheter i minsta gemensamma nämnare så säkerställs 

resultatet i studien tydligare. 

 

Artikel  4 

Titel: Developing support for remote nursing education trough workplace 

culture that values learning 

Författare: Gibb H, Anderson J och Forsyth K 

Land: Australien 

År: 2004 

Syfte: Syftet var att belysa olika vägar för att utveckla värderingar kring 

lärande på arbetsplatsen. 

Urval: Sjuksköterskor från åtta mellanstora och små sjukhus i New South 

Wales, Australien deltog i studien. Antalet deltagare är inte angivet i 

studien. 

Metod: Fältobservationer  

Utförande:  Fältobservationer gjordes på de åtta sjukhusen, resultaten 

redovisades och diskuterades med observationsgruppen. 

Analys: Kvalitativ analys 

Resultat: Handledning ger förhöjt självförtroende och gör det enklare för 

sjuksköterskorna att ta nya initiativ. De kunde även se att 

handledning gav en ökad samhörighet med arbetskollegorna. 

Kvalitet: Studien har ett bra upplägg. Ett frivilligt deltagande minskade 

antalet bortfall i studien. Studiens kvalité är inte bra på grund av att 

antalet deltagare inte är specificerat.  

 



 

 

 

 

Artikel 5 

Titel: Nursing home care: changes after supervision 

Författare:  Hansebo G och Kihlgren M 

Land:  Sverige 

År: 2004 

Syfte: Att se om det finns skillnader mellan vårdare efter omstrukturering 

på vårdavdelning.  

Urval: Tre vårdavdelningar inom demenssjukvården i olika delar av Sverige 

deltog mellan åren 1993-1996. I studien deltog 108 vårdtagare och 

omvårdnadspersonal. 

Metod: Omstruktureringen innebar att alla sjuksköterskor fick handledning 

under ett års tid. På varje avdelning samlades det in omvårdnads- 

dokumentation, patienters upplevelser som återberättats av personal, 

videoinspelningar som visar interaktionen mellan patienter och 

vårdare, strukturerade intervjuer och frågeformulär. 

Utförande:   Insamlad data analyserades i omgångar och speglades gentemot 

varandra. Faktorer som kunde ha betydelse för patientens 

omhändertagande belystes. 

Analys: Både kvantitativa och kvalitativa analysmetoder användes. 

Resultat: Regelbunden grupphandledning med vårdpersonalen gjorde dem 

mer bekanta med vårdprocessen och dokumentationen i 

omvårdnaden. Det visade sig att en god och positiv självkänsla hos 

vårdaren bevarar värdigheten mellan parterna i 

omvårdnadssituationer. 

Kvalitet: Trovärdigheten ökar genom att använda både kvalitativ och 

kvantitativ metod då dessa resultat speglas gentemot varandra och 

sorterar bort material som inte har betydelse för studiens syfte. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Artikel 6 

Titel: What do newly-qualified nurses expect from preceptorship? 

Exploring the perspektive of the preceptee 

Författare: Hardyman R och Hickey G 

Land: Storbritannien 

År: 2001 

Syfte: Syftet med studien är att dokumentera handledda nyutexaminerade 

sjuksköterskor och analysera både professionella och personliga 

faktorer som kan influera dem i arbetet. 

Urval: 1512 nyutexaminerade sjuksköterskor deltog i studien. Dessa 

arbetade som sjuksköterskor eller hade för avsikt att ta ett 

sjuksköterskearbete inom sex månader efter examen. 

Metod: En strukturerad intervju genomfördes. Frågorna hade man fått fram 

genom en omfattande pilotstudie. 

Utförande:  Strukturerade frågor gjordes efter en intervjuguide, där deltagarna 

tillfrågades om handledning. 

Analys: Det är en kvalitativ analys samt kvantitativ redovisning av 

resultaten. 

Resultat: Majoriteten av de nyutexaminerade sjuksköterskorna är positiva till 

handledning under sitt första arbete och de flesta vill gärna ha en 

handledare under sina sex första månader på arbetsplatsen. 

Kvalitet: Studien är välarbetad och har en tydlig struktur. En stor 

undersökningsgrupp och pilotstudier visar på trovärdighet. 

 

Artikel 7 

Titel: An action research project to evaluate the clinical practice facilitator 

role for junior nurses in an acute hospital setting 

Författare: Kelly D, Simpson S och Brown P 

Land: Storbritannien 

År: 2001 



 

 

 

 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka om en klinisk adjunkt kan 

underlätta och möta behovet av handledning hos nyutexaminerade 

sjuksköterskor. 

Urval: Alla sjuksköterskor anställda på utvalda kliniker på ett och samma 

sjukhus deltog i studien. 

Metod: Enkätstudie 

Utförande:  Utvärderande frågor skickades till alla sjuksköterskor på de utvalda 

klinikerna mellan juli och augusti 1998. Insamlad data delades in 

klinik för klinik och sedan hade forskaren en träff med 

sjuksköterskorna en gång för utvärdering. På träffen fick 

sjuksköterskorna besvara en öppen fråga designad genom en 

pilotstudie. 

Analys: Data som samlades in analyserades kvantitativt. 

Resultat: Klinisk handledning ansågs som viktigt för att uppmuntra 

sjuksköterskorna att vidareutveckla sin profession men det visade 

sig att på de flesta kliniker var det brist på tid till detta. 

Kvalitet: Inklusions- och exklusionskriterier var tydligt angivna och studien är 

vetenskapligt upplagd, vilket tyder på god trovärdighet 

 

Artikel 8 

Titel: Stresses and challenges for new graduates in hospitals 

Författare:  Oermann M H och Garvin M F 

Land: USA 

År: 2002 

Syfte: Att beskriva den stress och de utmaningar som nyutexaminerade 

sjuksköterskor kan uppleva under sin första anställning på sjukhus. 

Urval: 46 nyutexaminerade sjuksköterskor som varit anställda i genomsnitt 

ca tre månader på tre olika sjukhus fick förfrågan om att delta i 

studien. 

Metod: Studien innehåller både kvalitativ ansats och kvantitativ ansats.  

Utförande:   En intervjuguide ”CSQ” innehöll 20 olika frågor som belyste stress, 

utmaningar och känslor. CSQ är ett instrument som pilottestats. 



 

 

 

 

Deltagarna fick ett informationsblad, fyllde i instrumentet som 

avslutades med öppna frågor, materialet postades och var anonymt. 

Analys: En envägsanalys gjordes på de öppna frågorna. Analysen gjordes 

enligt CSQ, beräknades och redovisades i tabell. 

Resultat: Den största utmaningen för nyutexaminerade sjuksköterskor visade 

sig vara att förankra teoretisk och praktisk kunskap man fått under 

studietiden, på den nya avdelningen. De kände sig positiva till att 

börja med, men deras oro för sin kunskap och det kliniska arbetet 

blev överväldigande stressigt och jobbigt. Ålder och tidigare 

yrkeserfarenhet hos den nya sjuksköterskan visade sig inte ha någon 

betydelse för upplevelsen. Det fanns ett stort behov av en mentor 

som kunde se individuella behov, ge stöd i stressiga moment och i 

funderingar över att göra fel. 

Kvalitet: Resultaten beräknades för att beskriva validitet och reliabilitet, vilket 

ökade trovärdigheten i studien. 

 

Artikel 9 

Titel: Research as a catalyst for change: the transition from student to 

registered nurse 

Författare: Ross H och Clifford K 

Land: Storbritannien 

År: 2001 

Syfte: Syftet var att undersöka förväntningarna hos sjuksköterskestudenter 

under deras sista utbildningsår och jämföra dessa med 

nyutexaminerade sjuksköterskors verklighet. 

Urval: Studien omfattar 203 sjuksköterskestudenter som examinerades 

under studiens gång. Alla deltog frivilligt på grund av personliga 

intressen i övergångsperioden mellan student och legitimerad 

sjuksköterska.  

Metod: Semistrukturerad intervju med frågor som pilottestats användes. All 

data samlades in konfidentiellt.  



 

 

 

 

Utförande:  Under en 8 månaders period genomfördes intervjuerna vid tre olika 

tillfällen och administrerades sedan under tre månader. 

Analys: Både kvalitativ och kvantitativ ansats användes i studien. 

Resultat: Generellt kunde man finna att övergången mellan student och 

legitimerad sjuksköterska upplevdes som stressig, och många kände 

sig inte tillräckligt förberedda för sin nya yrkesroll. 

Kvalitet: Studien uppfattas av oss som välarbetad med pilottestade frågor och 

intervjuer i flera omgångar. Artikeln är bra strukturerad och alla 

nödvändiga uppgifter finns med. 


