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Sammanfattning  
Bakgrund: Många nyexaminerade sjuksköterskor väljer att påbörja sitt 
första år i yrket inom den somatiska slutenvården. Som yrkesverksam ska 
den nyexaminerade sjuksköterskan arbeta efter de sex 
kärnkompetenserna samtidigt som det saknas erfarenhet i det praktiska 
arbetet. Just den somatiska slutenvården kräver mycket av sjuksköterskan 
då det många gånger är ett tidspressat arbete. Steget från att vara student 
till yrkesverksam kan vara stort och det går inte alltid att överföra det som 
lärts ut i utbildningen i det praktiska arbete vilket kan leda till en osäkerhet 
hos sjuksköterskan.  
Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att belysa nyexaminerade 
sjuksköterskors upplevelse av första året som yrkesverksam inom 
somatisk slutenvård.  
Metod: En kvalitativ litteraturstudie baserad på elva vetenskapliga artiklar 
från databaserna Cinahl Complete och PubMed. För granskning och 
analys användes HKR:s granskningsmall (Blomqvist et al., 2018) och 
Fribergs (2017) analysmodell.  
Resultat: Tre huvudkategorier skapades: Det oväntade ansvaret, Att få 
stöd och Att skapa strategier. Sju underkategorier uppkom.  
Diskussion: Metoden diskuterades utifrån trovärdighetsbegreppen 
tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet. Resultatet 
diskuterades utifrån Benner’s (1993) teori Från novis till expert. 
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Abstract 
Background: Many newly graduated nurses choose to begin their first 
year in the profession in somatic inpatient care. As a professional, the 
newly graduated nurse must work according to the six core competencies 
at the same time as there is a lack of experience in the practical work. The 
somatic inpatient care in particular requires a lot from the nurse as it’s 
often a time-pressed work. The step from being a student to a professional 
can be large and it’s not always possible to transfer what’s taught in the 
education into the practical work, which can lead to uncertainty for the 
nurse. 
Aim: The aim of this literature study is to illustrate newly graduated 
nurses’ experience of the first year as a professional in somatic inpatient 
care.  
Method: A qualitative literature study based on eleven scientific articles 
from the databases Cinahl Complete and PubMed. For review and 
analysis the HKR:s review template (Blomqvist et al., 2018) and Fribergs 
(2017) analysis model were used.  
Findings: Three main categories were created: The unexpected 
responsibility, Receiving support, Creating strategies. Then seven 
subcategories arose. 
Discussion: The method were discussed on the basis of the concepts of 
reliability, verifiability, dependability and transferability. The result were 
discussed based on Benner’s (1993) theory From novice to expert. 
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Inledning 
Enligt Socialstyrelsen (2021) legitimerades 1369 sjuksköterskor år 2020 och 

påbörjade då sitt första yrkesverksamma år. Sjuksköterskestudenter ska förberedas 

under utbildningen för sin kommande profession, men själva övergången från 

sjuksköterskestudent till nyexaminerad sjuksköterska inom den somatiska 

slutenvården är för stor och flera väljer att lämna professionen efter de första åren 

(Rudman et al., 2013). Att sjuksköterskor lämnar yrket under sina första år leder 

enligt Statistiska Centralbyrån (2017) till personalbrist, stressig arbetsmiljö och 

sämre förutsättningar för att ge en god personcentrerad vård till patienten. Alla 

dessa faktorer leder i sin tur till större risk för vårdskador och även att ytterligare 

personal lämnar. 

Bakgrund 
Sjuksköterskans profession  

Svensk sjuksköterskeförening (2017) beskriver sjuksköterskeyrket som att tillhöra 

en profession. För att tillhöra denna profession krävs det att sjuksköterskan är 

legitimerad. Legitimationen grundar sig i en vetenskaplig utveckling inom sitt 

eget kunskapsområde utifrån ett humanistiskt synsätt. Ett humanistiskt synsätt 

innebär enligt Furåker (2009) att se helheten av en människas hälsa som skapas 

utefter människans erfarenheter, tillhörigheter samt vilken mening de ser i livet. 

Svensk sjuksköterskeförening (2017) beskriver professionens olika 

kompetensområde och att sjuksköterskans ansvarsområde är omvårdnad. De sex 

kärnkompetenserna personcentrerad vård, evidensbaserad vård, samverkan i team, 

säker vård, förbättringskunskap och kvalitetsutveckling samt informatik är 

kompetenser som en sjuksköterska ska besitta. Sjuksköterskan ska ha kompetens 

till att kunna identifiera vårdbehovet, upprätthålla en omvårdnadsplan samt ge 

olika behandlingsalternativ till patienten för att se till att behoven tillgodoses. För 

att kunna erbjuda vetenskapligt förankrade behandlingsmetoder och 

omvårdnadsåtgärder är det därför viktigt att sjuksköterskan kontinuerligt söker 

och tar del av ny kunskap. För att kunna erbjuda en personcentrerad omvårdnad 
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behöver sjuksköterskan dessutom samarbeta i team, ett team sjuksköterskan ofta 

är ledare för (Christian & Norman, 2001).  

En legitimerad sjuksköterska ska ha kunskap om säker vård för att kunna 

förebygga att patienter drabbas av vårdskador. Kunskap som till exempel 

innefattar vilka risker som finns och hur dessa kan minimeras. I det förebyggande 

arbetet är förbättringskunskap en viktig del och något som kan minska vårdskador 

och bidra till att misstag inte behöver upprepas (Cronenwett et al., 2007). Schick-

Makaroff och Storch (2019) beskriver även en etisk kod som 

sjuksköterskeprofessionen ska följa som handlar om att omvårdnad av patienten 

ska ske med respekt för människors rättigheter, värderingar, vanor och tro. 

Från novis till expert 

Som nyexaminerad sjuksköterska så är det ingen som är expert. 

Omvårdnadsteoretikern Benner (1993) beskriver hur en nyexaminerad 

sjuksköterska inledningsvis är novis men att det sker en stegvis utveckling mot 

expert i takt med att mer erfarenhet inom yrket införskaffas. I det första steget 

som novis kan erfarenhet saknas och därför fokuseras det mycket på att ha regler 

och riktlinjer som vägledning för sitt arbete. Enligt Willman et al (2020) kan det 

första året som nyexaminerad sjuksköterska vara väldigt krävande då det är många 

faktorer som ska fungera, samtidigt som det ska ges en säker och personcentrerad 

vård. För att underlätta övergången från student till färdig sjuksköterska skriver 

Region Skåne (2018) att en ny sjuksköterska ska erbjudas en introduktion på 

minst fyra veckor på den nya arbetsplatsen. De ska även erbjudas att genomgå ett 

introduktionsprogram som heter kliniskt basår. Ett kliniskt basår innehåller 

teoridelar, klinisk färdighetsträning och ger även tillgång till att ha en mentor på 

den nya arbetsplatsen. 

När sedan en viss erfarenhet har skapats så nås enligt Benner (1993) andra steget 

som avancerad nybörjare. Den avancerade nybörjaren har fått uppleva flera 

situationer i det praktiska arbetet för att kunna ha skapat sig lite erfarenhet och se 

viktiga delar. Tredje steget innebär att sjuksköterskan har fått några års erfarenhet 

och uppfattas som kompetent. Arbetet kan planeras men det saknas fortfarande en 

del egenskaper för att vara säker i sin roll. Fjärde steget innebär en skicklig 
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sjuksköterska och är steget innan expert. Sjuksköterskan kan nu se helheten av en 

situation och inte bara delar. Att den skickliga sjuksköterskan kan se helheten 

leder även till att de kan lokalisera fel snabbt och på så sätt åtgärda. Femte steget 

är expert vilket genererar en sjuksköterska som bygger sitt arbete på erfarenheter 

och handlar utifrån sin intuitiva känsla (Benner, 1993). 

Förväntningar på nyexaminerad sjuksköterska 

Som nyexaminerad sjuksköterska är det många som väljer att påbörja sitt nya 

arbetsliv och sin nya roll inom den somatiska slutenvården. Somatisk slutenvård 

är enligt Finnström (2019), en mer specialiserad hälso- och sjukvård jämfört med 

den vård som primärvården kan ge. Exempel på somatisk slutenvård är 

rehabilitering, kirurgisk och medicinsk korttidsvård. Just att det ges en mer 

specialiserad vård gör också att det kräver mer av sjuksköterskan på arbetsplatsen. 

Patienterna är många gånger multisjuka vilket gör att den enskilda patienten 

kräver mer tid i ett redan tidspressat arbete. Det kan vara fler läkemedel som ska 

delas ut eller att patienten behöver hjälp med alla aktiviteter i det dagliga livet 

(Finnström, 2019). Enligt Arbetsmiljöverket (2018) är en hög arbetsbelastning, 

problem med samarbete, skiftarbete med oregelbundna tider, konflikter och 

konstanta förändringar på arbetsplatsen faktorer som ökar de psykiska samt 

fysiska påfrestningarna hos vårdpersonalen. Den höga arbetsbelastningen uppstår 

när resurserna är otillräckliga för att möta kraven som ställs, till exempel när det 

görs överbeläggningar på avdelningar. Det är svårt för vårdpersonal att få 

återhämtning då det ställs höga krav på en ökad effektivitet. Enligt Lidwall (2015) 

är vård- och omsorgspersonal den yrkesgrupp som har flest antal sjukskrivningar. 

Yrkesgruppen har 171 sjukskrivningar per 1000 anställda per år jämfört med 

genomsnittet på 103. Finnström (2019) förklarar att just yrket sjuksköterska ska ta 

allt från små till stora beslut, som till exempel vilket läkemedel som ska ges, vad 

som ska göras med patienten under dagen omvårdnadsmässigt och delegering. 

Dessa beslut kan leda till att hjärnan utsätts för en ständig hög belastning vilket i 

sin tur leder till stress och i många fall sjukskrivning. 

Att börja arbeta som sjuksköterska innebär även för många att lämna en bekväm 

roll som student. Ibland kan det också vara en differens mellan vad som lärs ut 
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under utbildningen och hur praktiken ser ut i arbetslivet, detta kan i sin tur skapa 

en osäkerhet. I rollen som sjuksköterska är det viktigt att inte präglas av denna 

osäkerhet utan att istället kunna ta säkra beslut och ansvar. Det är betydelsefullt 

att beskriva nyexaminerade sjuksköterskors upplevelse av det första året som 

yrkesverksam för att försöka förhindra att de lämnar sin arbetsplats eller 

framförallt att de lämnar yrket. En ökad kunskap om första året som 

nyexaminerad sjuksköterska kan leda till ökade resurser på arbetsplatser men även 

förändringar i utbildningen som gör sjuksköterskestudenter mer förberedda när de 

tar klivet in i yrkeslivet.   

Syfte 
Syftet var att belysa nyexaminerade sjuksköterskors upplevelse av första året som 

yrkesverksamma inom somatiska slutenvården. 

Metod 

Design 
Designen som användes i studien var en litteraturstudie som baserades på 

kvalitativa artiklar. Samtliga artiklar som ingick i studiens resultat handla om 

nyexaminerade sjuksköterskors upplevelse av första året som yrkesverksam inom 

somatisk slutenvård. Enligt Henricson och Billhult (2017) är syftet med 

kvalitativa artiklar att samla in uppfattningar, synpunkter och åsikter för att 

beskriva ett område. Att kvalitativa artiklar användes istället för kvantitativa är för 

att studiens syfte innefattar att belysa upplevelser. Friberg (2017) beskriver en 

litteraturstudie som en översikt och fördjupning av kunskap som redan är 

befintlig. Fördjupningen av kunskap kan i sin tur sedan leda till att ett nytt resultat 

presenteras av den redan existerande forskningen.  

Sökvägar och urval 
I denna litteraturstudie användes databaserna Cinahl Complete och PubMed för att 

söka aktuell forskning som svarade på syftet. Cinahl Complete har en inriktning i 

hälso- och omvårdnadsvetenskap och PubMed har fokus på medicin men även 
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omvårdnadsrelaterade artiklar. Databaserna innehåller insamlade dokument med 

information från olika källor, som bland annat böcker, tidskrifter och 

avhandlingar. Dessa dokument är granskade och sorterade. Baserat på 

nyckelbegrepp i syftet framkom olika sökblock. Sökblocken som användes i 

Cinahl Complete och PubMed för att hitta relevanta artiklar var “nyexaminerad 

sjuksköterska”, “upplevelse”, “första året” och “somatisk slutenvård”. Sökningen 

i Cinahl Complete och PubMed finns redovisad i Bilaga 1. Vid sökningen 

byggdes sökblocken ut med synonymer samt att sökorden översattes från svenska 

till engelska med hjälp av svensk MeSH. I Cinahl Complete och Pubmeds sökläge 

användes ämnesord. Enligt Östlundh (2017) används ämnesord för att ge ett 

säkrare resultat inom hela området och fritextord för att få en mer anpassningsbar 

sökning samt nå artiklar i en bredare omfattning. Ämnesorden identifierades 

genom ämnesordssökning i Cinahl Complete. Själva sökorden i Cinahl Complete 

utformades genom att använda trunkering, citationstecken samt de booleska 

termerna OR och AND. Karlsson (2017) beskriver trunkering med att sökordet 

avslutas med (*) så att alla ändelser till ordet kommer med i sökningen. Den 

booleska termen OR sätts mellan sökorden och gör själva sökningen mer specifik 

medan AND binder ihop de olika sökblocken. Citationstecken används för att 

omge två sökord och koppla de till varandra. Boolesk-söklogik användes även på 

sökningen i PubMed. Vid sökningen i PubMed var sökorden både fritext och 

MeSH-termer. Enligt National Library of Medicine (2020) är MeSH ett ordförråd 

som används för analyser av biomedicinska ämnen. I sökningarna användes 

avgränsningar som Östlundh (2017) förklarar är till för att få bort de dokument 

som är irrelevant till ämnet. Avgränsningar som användes i sökningarna i Cinahl 

Complete var engelska, forskningsartikel, publiceringsdatum 20110101–

20220401 och peer reviewed. Avgränsningar i PubMed var engelskspråkig och 

publicerad 10 senaste åren. Inklusionskriterier är sjuksköterskors upplevelser, att 

de ska ha varit yrkesverksamma högst ett år och arbetat inom den somatiska 

slutenvården.  

Inledningsvis gjordes en pilotsökning i databasen Cinahl Complete för att få en 

överblick över det aktuella ämnet. Efter pilotsökningen genomfördes 

huvudsökningen i Cinahl Complete vilket visade ett resultat på 163 artiklar. 
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Därefter lästes artiklarnas titlar igenom och de titlar som inte svarade på studiens 

syfte sorterades bort. Efter att ha läst titlarna återstod 20 artiklar. Dessa artiklars 

abstrakt lästes igenom och de som svarade på studiens syfte valdes ut för vidare 

granskning, därefter återstod elva artiklar. Samma urvalsprocess användes även i 

PubMed där första sökningen resulterade i totalt 25 artiklar. Efter titlar och 

abstract lästs igenom återstod tre artiklar som alla var dubbletter från tidigare 

sökning i Cinahl Complete. Antalet artiklar i PubMed blev därför noll.  

Granskning och analys 
För att granska de utvalda artiklarna användes Högskolans Kristianstads 

granskningsmall (Blomqvist et al., 2016). Granskningsmallen bestod av frågor 

gällande bland annat artiklarnas syfte, bakgrund, metod, resultat och kvalitet som 

forskarna besvarat och fört diskussion kring.  För analys av de kvalitativa 

artiklarna användes Fribergs (2017) analysmodell. Denna modell fokuserar främst 

på att analysera helheten för att sedan bryta ner den till mindre delar i fem steg för 

att finna nya perspektiv som är betydelsefulla för syftet. Första steget innebar att 

de valda artiklarna lästes av författarna upprepade gånger var för sig med 

resultatdelen i centrum. Andra steget handlade om att författarna tillsammans 

upptäckte nyckelfynd i resultatet som kunde användas för att besvara studiens 

syfte. Tredje steget innefattade en sammanställning av resultatet för att få en 

översikt och i fjärde steget jämfördes resultaten med varandra. Slutligen handlade 

det femte steget om att sammanställa resultatet som framkom (Friberg, 2017). 

Etiska överväganden 
I denna litteraturstudie tillämpas ett etiskt förhållningssätt då undersökningarna 

har genomförts på människor. Sandman och Kjellström (2018) förklarar att 

forskningsetik är ett sätt för att värna om människans värdighet och rättighet.  

Författarna är medvetna om de forskningsetiska principerna och har inkluderat 

elva artiklar varav tio har blivit etiskt granskade. Vid den artikel där det inte 

framkom en etisk prövning har noggranna etiska överväganden gjorts istället. 

Etiska övervägande kan exempelvis vara att författarna till litteraturstudien söker 

efter om där finns samtycke, information, konfidentialitet och nyttjandekrav hos 
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deltagarna (Sandman & Kjellström, 2018). Författarnas ärlighet är en 

förutsättning för det vetenskapliga arbetet. Enligt Birkler (2012) bör författarnas 

förförståelse vara tydligt beskriven och litteraturstudien ska framföra kunskap 

utan hänsyn till denna förförståelse. Om det skulle uppkomma aspekter som inte 

är förväntade så får resultatet inte förskönas då det kan sänka studiens 

trovärdighet. Därför är det viktigt och etiskt riktigt att redogöra för alla artiklarnas 

resultat oavsett om de stödjer eller bestrider författarnas förförståelse (Birkler, 

2012). 

Förförståelse 
Författarna tror att nyexaminerade sjuksköterskor inom den somatiska 

slutenvården upplever en hög stressnivå under det första året på arbetsplatsen. 

Inom den somatiska slutenvården är personalbrist och dåligt med tid faktorer som 

gör att kraven på en nyexaminerad kan kännas väldigt stora. Som nyexaminerad 

kan känslan av att ha för lite kunskap och ha för lite rutiner kring stresshantering 

bygga upp en rädsla. När en sjuksköterska känner en rädsla för att göra fel kan det 

ge en bristande förmåga i att lita på sina praktiska och teoretiska kunskaper.  

Resultat 
Resultatet bygger på elva vetenskapliga artiklar från Cinahl complete och 

PubMed. Artiklarnas valdes ut för att belysa nyexaminerade sjuksköterskors 

upplevelse av första året som yrkesverksam inom somatisk slutenvård och var 

publicerade mellan åren 2011–2021. Studierna genomfördes i Australien (3), Iran 

(1), Kanada (1), Sverige (1) och USA (5). Efter analys av studiernas resultat 

framkom tre huvudkategorier; Det oväntade ansvaret, Att få stöd och Att skapa 

strategier. Till dessa framkom sju underkategorier; Egna förväntningar att leva 

upp till, Brist på kompetens, Stressig arbetsmiljö, Erfarna kollegor spelar roll, 

Strävan att passa in, Hantera kritik och Hitta sitt eget sätt. Se Figur 1 nedan.  
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Figur 1. 
Huvudkategorier och underkategorier 

 

Det oväntade ansvaret 
Egna förväntningar att leva upp till 
De nyexaminerade sjuksköterskorna upplevde att gå från skolan och att vara 

student till att arbeta som färdig sjuksköterska som ett stort steg (Brown et al., 

2018; Feltrin et al., 2019; Herron, 2017; Malouf & West, 2011; Martin & Wilson, 

2011; Murray et al., 2020; Naseri & Sajadi, 2020; Ortiz, 2016; Rhéaume et al., 

2011; Willman et al., 2021). Det som lärdes ut under utbildningen speglade inte 

hur det såg ut i det verkliga livet och de nyexaminerade sjuksköterskorna kände 

sig inte förberedda på att möta förväntningarna som ställdes på dem (Feltrin et al., 

2019; Murray et al., 2020; Naseri & Sajadi, 2020; Ortiz, 2016; Willman et al., 

2021). En nyexaminerad sjuksköterska gav ett exempel på en situation kring 

förväntningar: 

I gave report – it was obviously (a) very stressful day and the nurse that 

came on… was really unsympathetic to the situation and she said, “You 

know you better learn to give a better report. I know you had a bad day, 

but that’s just the way that it’s gonna be…” (Martin & Wilson, 2011, 

s.24).  

•Egna förväntningar att leva upp till
•Brist på kompetens
•Stressig arbetsmiljö

Det oväntade ansvaret

•Erfarna kollegor spelar roll
•Strävan att passa inAtt få stöd

•Hantera kritik
•Hitta sitt eget sättAtt skapa strategier
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De nyexaminerade sjuksköterskorna upplevde att trots att de ställde höga krav på 

sig själva så var förväntningarna fortfarande svåra att leva upp till (Murray et al., 

2020; Rhéaume et al., 2011; Willman et al., 2021). Dock blev en del av de 

nyexaminerade sjuksköterskorna mer drivna av att ha höga förväntningar på sig 

själva och vände det till något positivt (Herron, 2017; Martin & Wilson, 2011; 

Ortiz, 2016).  

Brist på kompetens 
De nyexaminerade sjuksköterskorna belyste att de kände en bristande kompentens 

första året gällande hur de skulle agera om en patient plötsligt skulle försämras 

eller om det skulle bli en akut situation (Herron, 2017). De nyexaminerade 

sjuksköterskorna upplevde även att de inte fått någon kunskap från utbildningen 

kring att till exempel ta hand om flera patienter samtidigt, hantera upprörda läkare 

eller lärt sig om bemötandet kring missnöjda närstående (Naseri & Sajadi, 2020; 

Ortiz, 2016). Sjuksköterskorna upplevde att de saknade ett helhetsperspektiv kring 

patientens behov, vilket ledde till att de konstant behövde vara på tårna.  

The patient was just kind of there and I didn’t really know what was 

supposed to happen next. I guess I had to think about it more and learn to 

relate the little things to the whole big picture of what’s going on. (Herron, 

2017, s. 394) 

Även kunskap kring att planera, organisera och prioritera rätt saknades och 

arbetsuppgifter tog därför längre tid hos de nyexaminerade sjuksköterskorna än 

hos de erfarna sjuksköterskorna (Feltrin et al., 2019; Herron, 2017; Hoppe & 

Clukey, 2021; Willman et al., 2021). De nyexaminerade sjuksköterskorna 

upplevde samtidigt att kompetensen höjdes snabbt (Brown et al., 2018; Murray et 

al., 2020; Willman et al., 2021). Det var många arbetsuppgifter som skulle göras 

på kort tid vilket gjorde att det knappt fanns något utrymme till att vara ny. Några 

upplevde att de blev tvungna till att utstråla ett mått av självförtroende (Feltrin et 

al., 2019, Ortiz, 2016). Det som kunde sänka självförtroende och få en att tveka på 

sin kompetens som nyexaminerad sjuksköterska var om det skedde misstag (Ortiz, 

2016; Rhéaume et al., 2011; Willman et al., 2021).  
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Trying to make as little mistakes as possible, because the more you make, 

the less your confidence is. If I make a mistake here and there it hurts the 

confidence and vice versa, if I do something well that helps the 

confidence. So, my confidence has been going up and down lately. It 

depends on the day. (Ortiz, 2016, s.21)  

 
Stressig arbetsmiljö 
Den första tiden inom den somatiska slutenvården och inom yrket som sådant 

upplevdes med blandade känslor hos de nyexaminerade sjuksköterskorna. De 

kände framförallt att den somatiska slutenvården var en stressig och krävande 

arbetsplats (Brown et al., 2018; Feltrin et al., 2019; Herron, 2017; Hoppe & 

Clukey, 2021; Malouf & West, 2011; Martin & Wilson, 2011; Murray et al., 

2020; Naseri & Sajadi, 2020; Ortiz, 2016; Rhéaume et al., 2011; Willman et al., 

2021). De nyexaminerade sjuksköterskorna pressade sig själva för att kunna sätta 

patientens behov först. Det kunde innebära att de inte hann äta under arbetspassen 

eller att de kom till jobbet innan utsatt arbetstid för att hinna utföra vissa uppgifter 

innan ronden. Sjuksköterskorna kände att de ville säga upp sig på grund utav 

stressen (Feltrin et al., 2019; Naseri & Sajadi, 2020; Willman et al., 2021). En av 

de nyexaminerade sjuksköterskorna berättade:  

…I fainted because I didn’t have time to eat… I just passed out and landed 

on the floor… it feels stupid that it needs to go so far but the patients 

always go first… // sometimes I am so tired of caring for others – it’s so 

terrible to say that because that is what we do but I don’t have the energy 

to dress everyone because I hardly have the energy to dress myself… I am 

thinking about quitting… (Willman et al., 2021, s.87).  

I flera studier upplevde de nyexaminerade sjuksköterskorna den somatiska 

slutenvården som ett tufft område att arbeta inom både mentalt och känslomässigt. 

Det var svårt som nyexaminerad att komma direkt från skolbänken utan någon 

vidare erfarenhet till en intensiv arbetsmiljö (Brown et al., 2018; Feltrin et al., 

2019; Herron, 2017; Malouf & West, 2011; Martin & Wilson, 2011; Murray et al., 

2020; Naseri & Sajadi, 2020; Ortiz, 2016; Rhéaume et al., 2011; Willman et al., 
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2021). En del upplevde det dock som positivt att få arbeta i den stressiga miljön 

då de snabbt blev tvingade till att vara lösningsorienterade (Martin & Wilson, 

2011).  

Att få stöd 
Erfarna kollegor spelar roll 

Under det första året som yrkesverksam i den somatiska slutenvården så upplevde 

de nyexaminerade sjuksköterskorna att det var otroligt viktigt med ett bra stöd, 

speciellt från redan erfarna sjuksköterskor (Herron, 2017; Naseri & Sajadi, 2020; 

Ortiz, 2016; Rhéaume et al., 2011; Willman et al., 2021). I de fall då det uppstod 

arbetspass som endast bemannades av nyexaminerade sjuksköterskor fanns det en 

känsla av otrygghet och ensamhet. Situationen kunde upplevas som kaotisk och i 

dessa fall sökte de nyexaminerade sjuksköterskorna stöd hos undersköterskor eller 

läkare (Willman et al., 2021).  

En stor del av de nyexaminerade sjuksköterskorna upplevde introduktionstiden 

som en positiv del. Genom att de deltog i ett introduktionsprogram fick de hjälp 

med att få svar på saker som inte lärts ut under utbildningen. De fick även möta 

personer som befann sig i samma sits som de själva. Under denna tid så upplevde 

flera av de nyexaminerade sjuksköterskorna tydliga framsteg i sin utveckling 

(Brown et al., 2018; Feltrin et al., 2019; Herron, 2017).  

Något som kunde hjälpa de nyexaminerade sjuksköterskornas dåliga 

självförtroende var om de fick positiv feedback från de erfarna sjuksköterskorna 

(Naseri & Sajadi, 2020; Ortiz, 2016). När de fick höra att de gjort något bra så 

kunde de lättare hitta självförtroende till att hantera stressiga arbetsuppgifter under 

det första året (Brown et al., 2018; Naseri & Sajadi, 2020; Ortiz, 2016; Rhéaume 

et al., 2011). Nyexaminerade sjuksköterskor upplevde dock att det fanns erfarna 

sjuksköterskor som störde sig på nya och var ute efter att hitta fel hos dem. Detta 

använde de nyexaminerade sjuksköterskorna som en slags motivation till att 

pressa sig själva och bli ännu bättre (Feltrin et al., 2019; Naseri & Sajadi, 2020).  
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Strävan att passa in 
Som ny på arbetsplatsen och som ny inom yrket kände många nyexaminerade 

sjuksköterskor en strävan efter att passa in bland kollegorna (Feltrin et al., 2019; 

Malouf & West, 2011, Naseri & Sajadi, 2020; Rhéaume et al., 2011). Att bli 

accepterad av gruppen var en viktig aspekt samtidigt som det fanns en rädsla över 

att bli uppfattad som inkompetent (Feltrin et al., 2019; Hoppe & Clukey, 2020; 

Malouf & West, 2011; Murray et al., 2020). Genom acceptans kunde relationer 

byggas med kollegor och andra professioner vilket höjde de nyexaminerades 

självförtroende (Ortiz, 2016). Skulle de inte passa in så skulle en bristande respekt 

uppstå gentemot dem (Malouf & West, 2011). En del upplevde att det i början 

fanns en nervositet kring att samtala med läkare men efter att ha blivit en i 

gruppen så ökade självförtroendet. Det fanns en stolthet över att flera läkare kunde 

namnet på sjuksköterskan (Ortiz, 2016).  

För att inte verka okunniga så fanns det nyexaminerade sjuksköterskor som 

undvek att fråga kollegor om hjälp. Istället låtsades de förstå när andra var i 

närheten för att sedan själva söka upp svaret när de var ensamma (Malouf & 

West, 2011). Nyexaminerade sjuksköterskor ville bevisa för de erfarna att de inte 

var okunniga och att de visste vad de pratade om (Feltrin et al., 2019). En 

nyexaminerad sjuksköterska berättar om utmaningen:  

I was going above and beyond to show her that I wasn’t just a grad, like I 

knew what I was talking about and just made sure I dotted my i’s and 

crossed my t’s so she couldn’t find anything wrong with my work and just 

go above and beyond just to prove her wrong really. (Feltrin et al., 2019, s. 

621).  

Nyexaminerade sjuksköterskor frågade ofta om tips hos tidigare nyexaminerade 

sjuksköterskor gällande det första året (Feltrin et al., 2019). En nyexaminerad 

sjuksköterska sa:  

I know myself that certain friends I’ve made in other wards both new 

graduates and nurses who have been there for a long time I often used to 

go in prior to (a ward change) and just sort of ask “So, what do I have to 
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look out for? Do you have any advice? Anything that might help me along 

a little bit?” Even about particular people… (Malouf & West, 2011, 

s.491).  

Att skapa strategier 

Hantera kritik 
Flera nyexaminerade sjuksköterskor fann olika strategier för att kunna hantera det 

första året inom den somatiska slutenvården (Feltrin et al., 2019; Herron, 2017; 

Malouf & West, 2011; Murray et al., 2020; Naseri & Sajadi, 2020; Rhéaume et 

al., 2011). Under det första året som yrkesverksam kunde det vara extra känsligt 

för sjuksköterskorna gällande att hantera kritik från erfarna kollegor (Herron, 

2017; Naseri & Sajadi, 2020). De nyutexaminerade sjuksköterskorna hanterade 

kritiken genom att inte ta kommentarer eller handlingar personligt (Feltrin et al., 

2019). En nyutexaminerad sjuksköterska gav ett exempel för att hantera kritik: 

Don’t take things personally. I mean, there’s going to be days that you feel 

like people are targeting you but really it is not. I shake it off, everything. 

Even if I had a bad day, when I have a nurse that yells at me and do 

something I really don’t like, I just shake it off…. (Feltrin et al., 2019, 

s.622) 

Hitta sitt eget sätt 

Som nyexaminerad sjuksköterska på en ny arbetsplats kände många att de snabbt 

blev tvungna till att hitta sitt eget personliga sätt att arbeta på (Herron, 2017; 

Martin & Wilson, 2011; Murray et al., 2020; Naseri & Sajadi, 2020; Willman et 

al., 2021). För att kunna skapa ett bra och patientsäkert arbetssätt så behövde de 

ha en extra detaljrik rapport på patienterna och en tydlig dokumentation. Genom 

att träffa varje patient kunde de själva bedöma deras enskilda behov och veta hur 

de skulle prioritera samt organisera den givna omvårdnad (Naseri & Sajadi, 2020; 

Willman et al., 2021). Det var viktigt för de nyexaminerade sjuksköterskorna att 

våga ta sig an patientsituationer som inte upplevts tidigare, just för att skaffa sig 

erfarenheten och kunna hitta sitt eget sätt att arbeta på (Martin & Wilson, 2011).  
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Diskussion 

Metoddiskussion 
För att bedöma studiens trovärdighet används fyra olika kvalitativa begrepp. 

Dessa begrepp kan ge uttryck för om det finns en god vetenskaplig kvalité på 

studien (Polit & Beck, 2020). Begreppen Tillförlitlighet, Verifierbarhet, 

Pålitlighet samt Överförbarhet kommer användas för att lyfta fram studiens 

styrkor och svagheter.  

Tillförlitlighet 
Tillförlitligheten i en studie baseras på om resultatet kan svara på det angivna 

syftet och hur noggrann analysen genomförts (Denscombe, 2018). För att svara på 

denna studies syfte så ansågs en kvalitativ ansats vara mest passande. Resultatet 

beskriver nyexaminerade sjuksköterskors upplevelse av första året som 

yrkesverksam inom somatisk slutenvård vilket besvarar syftet.  Analysens 

tillvägagångssätt med Fribergs (2017) modell valdes ut då den är vanligt 

förekommande vid kvalitativa studier. Databaserna Cinahl Complete och PubMed 

som användes i studien ansågs vara relevanta då de är inriktade på hälso- och 

omvårdnadsvetenskap samt medicin. Tillförlitligheten i studien stärks vid 

användning utav flera olika databaser (Henricson, 2017). Sökblocken som 

användes i de olika databaserna framkom genom att författarna identifierade 

nyckelbegrepp i syftet. Sökblocken byggdes sedan ut med olika synonymer vilket 

resulterade i flera sökord. I PubMed var det inte genomförbart att använda lika 

många sökord vilket kan ha genererat i en mindre mängd artiklar, vilket sänker 

tillförlitligheten eftersom det kan ha påverkat vårt resultat. Artiklar som 

inkluderats i denna studie har ej presenterat fullständiga intervjuer vilket innebär 

att viktiga delar som hade kunnat ha en verkan på resultatet kan ha missats.  

Av de totalt elva artiklarna var det tio artiklar som var etiskt godkända vilket 

stärker tillförlitligheten. Den artikel som saknade etiskt godkännande diskuterades 

med noggranna etiska överväganden. I artikeln framgick det ett 

konfidentialitetskrav samt en möjlighet till anonymitet. Genom att utföra de 

forskningsetiska övervägandena ges enligt Polit och Beck (2020) en ökad tillit till 
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författarna av litteraturstudien.  En etiskt godkänd artikel ökar enligt Henricson 

(2017) trovärdigheten som i sin tur ger positiv påverkan på tillförlitligheten.  

Verifierbarhet 
Verifierbarheten innebär enligt Birkler (2012) att studiens resultat kan genomföras 

på samma urval och liknande kontext av utomstående personer. Innan denna 

studie påbörjades så gjorde författarna en grundlig planering av arbetet. Metoden 

är beskriven steg för steg och väl presenterad vilket stärker verifierbarheten. Hur 

både pilotsökningen och huvudsökningen genomförts framgår tydligt under 

rubriken ”sökvägar och urval”. Det finns en noggrann beskrivning på hur artiklar i 

sökningarna har sållats bort. Här redovisas även detaljerande sökschema (Bilaga 

1) där sökblocken kopplade till studiens syfte finns redovisade. Detta gör att 

utomstående skulle kunna göra om sökningen och nå liknande resultat.  Under 

rubriken ”granskning och analys” beskrivs det hur författarna har behandlat all 

information som insamlats. Både HKR:s granskningsmall (Blomqvist et al., 2016) 

samt Fribergs (2017) analysmodell beskrivs under metoden. Även hur författarna 

har följt de olika fem stegen som analysmodellen har redovisas. För att presentera 

artiklarna och dess kvalité kortfattat finns artikelöversikter bifogade (Bilaga 2).   

Pålitlighet 
Pålitligheten stärks enligt Mårtensson och Fridlund (2014) om författarna 

förklarar analysprocessen noggrant och skriver förförståelsen innan de påbörjar 

arbetet. Det är viktigt att författarna inte speglar resultatet med sina egna fördomar 

eller tolkningar. För att undvika detta har författarna diskuterat förförståelsen 

upprepande gånger och haft den i åtanke under hela arbetets gång. Artiklarna har 

först lästs igenom individuellt och sedan lästs gemensamt och diskuterats. Det 

finns även delar i resultatet som säger emot författarnas förförståelse och inte 

enbart håller med. Det går dock inte att utesluta att studien kan ha påverkats av 

författarnas egna uppfattningar då de snart själva är nyexaminerade 

sjuksköterskor. Av den anledningen var båda författarna delaktiga i 

analysprocessen för att försöka styrka graden av objektivitet. I analysprocessen så 

har artiklarna översatts från engelska till svenska vilket kan resultera i att det finns 
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en risk för feltolkning. Författarna har varit noggranna i sin översättning och sökt 

upp komplicerade ord upprepande gånger för att få fram korrekt betydelse.  

Studien har granskats upprepande gånger av studenter, handledare och examinator 

under skrivprocessens gång. Kritik har givits av studenter vilket har lett till att 

texten utvecklats. Handledare har även granskat arbetet och gett synpunkter, vilket 

enligt Polit och Beck (2020) stärker pålitligheten. 

Överförbarhet 
Enligt Denscombe (2018) innebär hög överförbarhet att resultatet i studien kan 

överföras till andra sammanhang. En hög överförbarhet definieras genom hur hög 

kvalité tillförlitlighet, verifierbarhet samt pålitlighet har men även genom hur 

tydligt resultatet är beskrivet. De flesta deltagarna i artiklarna var kvinnor vilket 

kan bero på att det är ett kvinnodominerande yrke. Detta gör att överförbarheten 

till manliga nyexaminerade sjuksköterskor är begränsad. Överförbarheten stärks i 

studien då de vetenskapliga artiklarna härstammar från flera olika länder och 

världsdelar. Artiklarna kommer från Australien, Iran, Kanada, USA och Sverige, 

där samhällsstrukturerna inte ser liknande ut men fynden i resultatet har visat 

likartade upplevelser. Författarna har strävat efter en jämn abstraktionsnivå och 

utformat kategorier som beskriver upplevelser som möjligen kan placeras i andra 

kontexter. Studien är endast inriktad på den somatiska slutenvården och det är 

svårt att avgöra om det skulle vara samma upplevelse i en annan vårdkontext. 

Upplevelsen av att få stöd och brist av kompetens skulle kunna överföras även på 

erfarna sjuksköterskor då det aldrig finns någon som är fullärd.  

Resultatdiskussion 

I föreliggande litteraturstudie var syftet att belysa nyexaminerade sjuksköterskors 

upplevelse av första året som yrkesverksam inom somatisk slutenvård. Resultatet i 

litteraturstudien visar att de nyexaminerade sjuksköterskorna har negativa 

upplevelser gällande att börja arbeta som sjuksköterska. Tre fynd har valts ut till 

vidare diskussion. Det första fyndet är hur de nyexaminerade sjuksköterskor inte 

upplever sig redo för sin nya roll och det stora ansvaret som tillkommer. Det 
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andra fyndet är hur viktigt de upplever stöd och att passa in. Tredje fyndet är hur 

påfrestande och stressig arbetsmiljön upplevs. 

Det första centrala fyndet är att nyexaminerade sjuksköterskor varken upplever sig 

förberedda för den nya rollen eller för det stora ansvar som ska vila på deras axlar. 

Detta framkom även i en studie skriven av Ebrahimi et al. (2016) där erfarna 

sjuksköterskor upplevde att nyexaminerade sjuksköterskor saknade mycket av den 

kompetens som krävdes av en sjuksköterska. Kunskap och förberedelser gällande 

både det praktiska och akademiska som de nyexaminerade sjuksköterskorna 

behövde kunna i sin nya roll upplevdes som väldigt knapp av de erfarna 

sjuksköterskorna. I en studie skriven av Mabala et al. (2019) upplevde även 

nyexaminerade sjuksköterskor som börja arbeta inom psykiatrisk vård en känsla 

av att inte vara tillräcklig förberedda. De beskrev att det fanns en skillnad kring 

vad som lärdes ut under utbildningen jämfört med hur verkligheten faktiskt såg ut. 

De beskrev även att de kände en saknad av kompentens gällande att hantera 

ostabila patienter och att förväntningarna på dem var höga. Enligt Benners (1993) 

modell från Novis till Expert går den nyexaminerade sjuksköterskan igenom fem 

olika stadier innan det finns en full utveckling i den nya yrkesrollen. Som novis 

och avancerad nybörjare, som innefattar stadie ett och två, saknas det erfarenhet 

gällande situationer som uppkommer i den nya rollen. I dessa fall så är det viktigt 

att det finns riktlinjer på plats kring hur det ska hanteras. När sjuksköterskan 

sedan går igenom de ytterligare tre stadierna ”kompetent”, ”skicklig” och ”expert” 

så ökas erfarenheten samt kompetensen vilket stärker sjuksköterskans roll.  

Det andra centrala fyndet är att nyexaminerade sjuksköterskor upplevde stöd och 

att passa in som väldigt betydelsefullt under det första året. Detta stärks av en 

studie skriven av Sneltved och Bondas (2016) där även nyexaminerade 

sjuksköterskor som började sitt första år inom kommunal vård upplevde det som 

väldigt viktigt med stöd. Det fanns en önskan om att stödet skulle komma från 

mer erfarna sjuksköterskor och att de skulle vara en hjälpande hand i att få in 

nyexaminerade sjuksköterskor i gruppen. Att just passa in och att få vara en del av 

gruppen på arbetsplatsen sågs som en viktig tillgång i den nya rollen som 

sjuksköterska (Sneltved & Bondas, 2016). I en studie skriven av Patterson et al. 
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(2013) upplevde även nyexaminerade sjuksköterskor inom hemsjukvården en 

strävan efter att passa in. När de nyexaminerade sjuksköterskorna kände att de 

fick vara en del av gruppen så vågade de fråga om hjälp och fick även oftare 

positiv feedback vilket stärkte deras självförtroende. Enligt Benner (1993) så är 

sjuksköterskor som befinner sig i stadiet novis och avancerad nybörjare i stort 

behov av stöd från erfarna sjuksköterskor. I dessa stadier så utgår sjuksköterskan 

mycket utefter de riktlinjer och regler som finns på avdelningen men behöver 

stöttning i hur arbetsuppgifterna bör prioriteras då en helhetssyn saknas. För att 

nyexaminerade sjuksköterskor ska ta sig framåt i de olika stadierna så är det av 

stor vikt att erfarna sjuksköterskor delar med sig av sin kunskap. Skulle det inte 

finnas något stöd eller handledning från erfarna så kan det ta längre tid för 

nyexaminerade sjuksköterskor att utvecklas i sin roll (Benner, 1993). Det är alltså 

inget frivilligt val gällande att ge stöd, utan i kompetensbeskrivningen för 

sjuksköterskor framgår det att en legitimerad sjuksköterska ska ge handledning 

och stöd till medarbetare så att dessa kan utvecklas (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Alla sjuksköterskor har ett ansvar i att handleda och 

stödja i kliniska sammanhang och det i sin tur kan leda till att nyexaminerade 

sjuksköterskor får en nyttig start i det nya arbetet samt vill arbeta vidare inom 

yrket. Det är när sjuksköterskan når det sista steget som expert som behovet av 

stöd blir mindre och arbete utifrån sin egen expertis kan göras (Benner, 1993).  

Det tredje centrala fyndet är att de nyexaminerade sjuksköterskorna upplever den 

somatiska slutenvården som en påfrestande och stressig arbetsmiljö. Det är de inte 

ensamma om att tycka utan enligt Hall (2014) upplever även de erfarna 

sjuksköterskor den somatiska slutenvården som en slitsam arbetsplats. De 

upplever en brist på tid och att de inte får någon rast om de ska hinna sätta 

patientens behov först. Dock upplever de erfarna sjuksköterskorna ändå att de har 

just sin erfarenhet att luta sig tillbaka på när det uppstår stressiga situationer (Hall, 

2014). Till skillnad från de erfarna sjuksköterskorna så behöver många 

nyexaminerade sjuksköterskor ge upp sitt privatliv och kommer tidigare till 

arbetet för att hinna. Oavsett så upplevs den somatiska slutenvården som en 

arbetsplats där stresståligheten ständigt utmanas, både som erfaren och 

nyexaminerad sjuksköterska. När det är en stressig arbetsmiljö så finns det en risk 
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för att mycket i sjuksköterskans arbete förbises. De sex kärnkompetenserna kan 

hamna i skymundan och den etiska koden som det ska arbetas utefter blir inte 

prioriterad i alla lägen. Respekt för människors rättigheter, värderingar, vanor och 

tro kan bli mindre centralt hos en stressad sjuksköterska (Schick-Makaroff & 

Storch, 2019). Enligt Boychuk Duschschers (2008) Stages of Transition Theory så 

är en nyexaminerad sjuksköterskas stressnivåer väldigt höga under det första året. 

Stressen är relaterad till en tung arbetsbelastning och att det finns förväntningar på 

att de ska klara av flera arbetsuppgifter samtidigt. Nyexaminerade sjuksköterskor 

har en rädsla för att göra fel eller missa något viktigt, vilket ökar på stressen. Efter 

12 månader på arbetsplatsen så känner de till miljön bättre och har blivit mer 

självsäkra i sin roll. Då finns det även en ökad bekvämlighet med rutinerna och 

ansvaret (Boychuk Duschschers, 2008).  

 

Ett av de globala målen är enligt United nations development programme (UNDP, 

2021) anständiga arbetsvillkor med ett delmål om att arbetstagarens rättigheter ska 

skyddas och att det ska främjas en trygg samt säker arbetsmiljö för alla. Den 

somatiska slutenvården som arbetsplats stämmer inte alla gånger överens med 

detta mål och upplevs som en otrygg arbetsmiljö för flera sjuksköterskor. 

Patientsäkerheten hotas ständigt i denna stressiga miljö och är för flera 

nyexaminerade sjuksköterskor inte optimal som första arbetsplats.  

Slutsats 
Som nyexaminerad sjuksköterska på en somatisk slutenvårdsavdelning har det 

första året som yrkesverksam visat sig vara en utmaning. Resultatet har visat att 

sjuksköterskan efter avslutad utbildning har ett stort behov av stöd och 

handledning för att kunna klara övergången från student till legitimerad 

sjuksköterska. Stöd från kollegor kan möjliggöra att sjuksköterskan blir mer 

självständig och trygg i sin roll men det behövs även en god struktur för lärande. 

Arbetsgivaren kan genom en god struktur möjliggöra en god introduktion med rätt 

stöttning och en tillgänglig erfaren handledare. Sjuksköterskeutbildningen kan 

förlängas för att öka kompetensen ytterligare och på så vis ge mer trygghet. En 
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mjukare övergång från sjuksköterskestudent till yrkesverksam sjuksköterska kan 

då möjliggöras.  

Majoriteten av urvalet i artiklarna som ingick resultatet bestod av kvinnor. Vidare 

forskning kring hur män upplever det första året som nyexaminerad sjuksköterska 

hade varit betydelsefullt för en mer jämlik syn på första året som yrkesverksam 

sjuksköterska.   
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Bilaga 1. Sökschema 
 

Databas: Cinahl  
Datum: 2022-03-13 

Syfte: Syftet är att belysa nyexaminerade sjuksköterskors upplevelse av det första året som 
yrkesverksam inom somatisk slutenvård. 

Sökning nr och namn Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

1 – Nyexaminerad 

sjuksköterska 

Nurse [MH] OR 
”Nursing role” [fritext] OR  
”Registered nurse*” [fritext] OR  
Nurse* [fritext] OR  
”Newly graduate nurse” [fritext] OR  
”New nurse*” [fritext] 

594 021  

2 - Upplevelse Attitude [MH] OR  
”Emotional responses” [fritext] OR 
”Emotion recognition” [fritext] OR  
”Qualitative studies” [fritext] OR 
”Qualitative research” [fritext] OR 
Experience* [fritext] OR  
Attitude* [fritext] OR 
Interview* [fritext] OR  
Perception [fritext] OR 
Perceived* [fritext]  

1 162 058  

3 – Första året  “First year” [fritext] OR 
”First year practice” [fritext] 

19 275  

4 – Somatiska 

slutenvården 

Inpatients [fritext] OR 
”Somatic care” [fritext] OR 
Hospital [fritext] OR 
Ward [fritext] OR 
Unit* [fritext] 

1 429 513  

5 -  1 AND 2 AND 3 AND 4 424  

Begränsningar Sökning nr 5 + engelskspråkig, peer-reviewed, 
forskningsartikel och publiceringsdatum 
20110101–20220401.  

163 11 
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Databas: PubMed 
Datum: 2022-03-13 

Syfte: Syftet är att belysa nyexaminerade sjuksköterskor upplevelse av första året som 
yrkesverksam inom somatisk slutenvård.  

Sökning nr och 

namn 

Sökord Antal 
träffar 

Valda 
artiklar 

1 – Nyexaminerad 

sjuksköterska  

Nurses [MeSH Terms] OR 
Nursing role [Title/Abstract] OR 
Newly graduate nurse [Title/Abstract] OR 
Registered nurse [Title/Abstract] OR 
New nurse [Title/Abstract] 

99 091  

2 - Upplevelse Attitude [MeSH Terms] OR 
Qualitative studies [Title/Abstract] OR 
Emotional responses [Title/Abstract] OR 
Qualitative research [Title/Abstract] OR 
Experience [Title/Abstract] OR 
Interviews [Title/Abstract] OR 
Perceptions [Title/Abstract] 

1 511 275  

3 – Första året  First year [Title/Abstract] OR 
First year practice [Title/Abstract]  

61 911  

4 – Somatiska 

slutenvården 

Inpatients [Title/Abstract] OR 
Somatic care [Title/Abstract] OR 
Hospital [Title/Abstract] OR 
Ward [Title/Abstract] OR 
Units [Title/Abstract] 

1 461 401  

5 -  1 AND 2 AND 3 AND 4 45  

Begränsningar Sökning nr 5 + engelskspråkig och publicerade 
10 senaste åren. 

25 0* 

 

*Utvalda artiklar efter sortering av dubbletter.  
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Bilaga 2. Artikelöversikt 
Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Bown, J. Hochstetler, G. 
Rodem, S. Abraham, S. & 
Gillum, D.  
 
The lived experience of first-
year nurses at work. 
 
USA, 2018. 

Att undersöka 
erfarenheter hos 
ny legitimerade 
sjuksköterskor. 

Snöbollsurval. Totalt 12 
kvinnliga nyexaminerade 
sjuksköterskor. 9 st var 21-23 
år, 2 st var 24-26 och 1 st var 
27+ år. Arbetade på 8 olika 
sjukhus.  
 
Individuella intervjuer. 

Datainsamling gjordes via 
ansikte mot ansikte, telefon 
eller skype i minst 30 min 
med deltagarna. 
Intervjuaren ställde 1 öppen 
fråga med 4 
uppföljningsfrågor. 
Anteckningar gjordes under 
intervjun. De spelades in 
och transkriberades. 
Fynden jämfördes för att 
hitta tema 

6 olika teman uppkom: 
samarbete är viktigt, 
egenvård bidrar till positiva 
resultat, hitta självförtroende 
under första året, 
sjuksköterskeprogrammet lär 
dig grunderna, kontinuitet 
gör skillnad och samspela 
med läkare; förväntningar vs 
verkligheten. 

Tillförlitlighet stärks 
eftersom resultatet svara på 
studiens syfte. Etisk 
godkänd. Verifierbarhet 
stärks då intervjufrågor 
finns presenterade. 
Pålitlighet sänks eftersom 
författare inte har beskrivit 
analysen. Överförbarhet 
stärks med tydligt 
beskriven kontext. 

Feltrin, C. Newton, J. M. & 
Willetts, G.  

How graduate nurses adapt to 
individual ward culture: A 
grounded theory study. 

Australien, 2019. 

Att utforska hur 
nyexaminerade 
sjuksköterskor 
anpassar sig till 
avdelningskulture
n med hjälp av en 
grundad 
teoridesign.   

Strategiskt urval. 7 deltagare, 2 
män och 5 kvinnor från två 
akutsjukhus i Australien.  
Inklusionskriterier: 
sjuksköterska, vara i 
övergångsprogrammet & gått 
minst 4 månader, samt jobba 
på något av sjukhusen. Öppen 
intervju. 
 

Datainsamling gjordes via 
ansikte mot ansikte 
intervjuer på ett av 
sjukhusen. Öppna frågor 
ställdes med följdfrågor. 
Frågor utarbetades med 
hjälp av Charmaz (2006). 
Inga upprepande intervjuer.  

Kodning användes i 
analysen. 

3 huvudkategorier: 
Självförkroppsligande och 
självmedvetande, navigering 
i de sociala konstruktionerna 
och medvetandehöjande. 
Tillsammans med 
underkategorier beskrivs 
strategier. Sjuksköterskorna 
hittar den sociala och 
professionella balansen för 
att passa in. 

Tillförlitlighet stärks då 
citaten speglar djupa och 
öppna intervjuer. Etisk 
godkänd. Verifierbarhet 
sänks då intervjuerna inte 
är tillräckligt beskrivna.  
Pålitlighet sänks då det 
saknas förförståelse. 
Överförbarhet stärks då 
kontexten finns 
välbeskriven och kan göras 
i liknande sammanhang.  
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Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Herron, E. K.  

New graduate nurses’ 
preparation for recognition 
and prevention of failure to 
rescue: A qualitative study.  

USA, 2017. 
 

Att lyfta fram 
nyexaminerade 
sjuksköterskors 
upplevelse av att 
vara förberedda 
för att känna igen 
samt förebygga 
negativa 
patienthändelser.    

Strategiskt urval gjordes av 
totalt 14 kvinnor mellan 22-24 
år som tagit examen från skola 
i USA. 1 hade brevidgång, 5 
arbetade på akutavdelning och 
8 på med/kirurgavdelning. 
Inklusionskriterier: Examen 
inom 18 månader, anställd 
sjuksköterska, kunna läsa, 
skriva och prata engelska. 
Intervjuer. 

 Datainsamling gjordes via 
skype, facetime eller 
ansikte mot ansikte 
intervjuer som spelades in. 
Frågan om deltagande 
gjordes via Facebook eller 
mail. Demografiskt 
frågeformulär användes och 
en professionell 
transkriberare. 
Fenomenologisk analys. 

5 huvudteman uppkom: att 
kunna agera i en akut 
situation, lågt självförtroende 
som nyexaminerad 
sjuksköterska, att utveckla 
kritiskt tänkande, erfarenhet 
av akuta situationer, kliniska 
förberedelser i utbildningen. 
14 underteman framfördes. 

Tillförlitlighet stärks av 
citat och att resultatet 
svarar på syftet. Etisk 
godkänd. Verifierbarhet 
stärks med tydliga 
intervjufrågor. Pålitlighet 
sänks då förförståelse 
saknas men stärks av 
analysmetoden. 
Överförbarhet sänks då 
åldern inte varierar. 

Hoppe, L. & Clukey, L.  

Lived experiences of new 
nurse graduates in critical 
access hospitals.  

USA, 2021. 

 
 
 
 
 
 

Att utforska 
nyexaminerade 
sjuksköterskors 
upplevelse av 
första året som 
anställd på CAH 
sjukhus. 

Strategiskt urval. 13 nyexade 
sjuksköterskor, 11 kvinnor och 
2 män i varierande åldrar 22-
49 år som representerade 3 
delstater i mellanöstern USA. 
Inklusionskriterier: verksamma 
1-12 månader som legitimerad 
sjuksköterska 24-32 h i 
veckan, över 19 år.  

Semistrukturerad intervju.   

Datainsamling gjordes 
genom ansikte mot ansikte 
intervjuer via skype eller 
telefon. Öppna frågor. 
Spelades in och 
transkriberades. 
Transkriptionerna 
granskades ytterligare 
externt. 

Colaizzi (1978) 
sjustegsprocess användes i 
analys. 

Resultatet visar 6 teman: 
alltid professionell, 
personliga kontakter, stolthet 
över arbete och gemenskap, 
alltid på tårna, alla fungerar 
som ett team, viktiga 
förberedande erfarenheter. 
Underkategorier fanns med. 

Tillförlitlighet stärks då 
studien svarar på syftet. 
Etisk godkänd. 
Verifierbarhet sänks då 
intervjufrågorna inte 
redogörs. Pålitlighet stärks 
då relevant analysprocess 
används. Överförbarhet 
stärks då urvalet är väl 
beskrivet. 
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Malouf, N. & West, S.  

Fitting in: A pervasive 
new graduate nurse 
need. 

Australien, 2011. 

Att få insikt i hur 
australienska 
nyexaminerade 
sjuksköterskor 
upplevde 
övergången till 
akutsjukvård. 

Inget urval framgick. 9 
nyexaminerade 
sjuksköterskor, 8 kvinnor 
och 1 man. Samtliga var 
under sitt första 
yrkesverksamma år på 
statliga och privata 
sjukhus i Sydney.  

Individuella intervjuer. 

 Datainsamling gjordes 
genom tre intervjuer per 
deltagare. Varierade 
mellan 45-90min och 
spelades in för att sen 
transkriberas. Första 
intervju: beskriv livet i 
helhet. Övriga intervjuer: 
beskriv övergången från 
student till sjuksköterska.  

Grundad teorianalys. 

Resultatet visade att 
samhörighet i 
personalgruppen är viktigt 
för att passa in. Vissa var 
rädd för att inte få vänner 
och för att ställa dumma 
frågor, så de undvek att 
fråga och sökte upp svar 
på egen hand. 

Tillförlitlighet stärks så studien 
svarar på syftet. Etisk godkänd. 
Verifierbarhet sänks då frågorna 
från intervju inte framgick. 
Pålitlighet stärks då tre intervjuer 
per deltagare genomfördes. 
Överförbarhet begränsas då 
majoriteten är kvinnor. 

 
Martin, K. & Wilson, C. 
B.  

Newly registered 
nurses’ experience in the 
first year of practice: A 
phenomenological 
study. 

USA, 2011. 

 
 
 

Att undersöka 
nyexaminerade 
sjuksköterskor 
upplevelse av 
första året som 
yrkesverksamma 
på ett sjukhus. 

Bekvämlighetsurval 
gjordes på 7 
nyexaminerade 
sjuksköterskor som deltog 
i ett övergångprogram. 6 
kvinnor och 1 man. De 
började sitt yrke med att 
arbeta på 
medicinavdelning eller 
andra 
specialistavdelningar.  

Semistrukturerade 
intervjuer. 

Datainsamling gjordes 
genom inspelad ansikte 
mot ansikte intervju, tills 
tillräckligt nådd data 
samlats in. Extern 
transkriberare. Deltagare 
fick möjlighet att ta bort 
oönskade delar i intervjun 
för att försäkra 
anonymitet och 
konfidentialitet.  

Colaizzis (1978) 
sjustegsprocess i 
dataanalys användes. 

Resultatet visar 2 teman: 
Anpassning till kulturen 
av omvårdnad och 
utveckling av mina ansvar 
inom yrket. Anpassning 
till omvårdnadskulturen 
och övergången från 
nybörjare till kompetent 
sjuksköterska kan vara en 
förrädisk resa. Resan kan 
påverkas positivt genom 
bra relationer med 
kollegor. Totalt 5 
underteman. 

Tillförlitlighet stärks då deltagarna 
fick gå igenom intervjuerna och ta 
bort det som inte spegla deras åsikt. 
Verifierbarhet sänks då alla frågor 
från intervjun inte presenteras. 
Pålitlighet sänks då förförståelse 
saknas. Överförbarhet stärks då 
studiens kontext är välbeskriven. 
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Murray, M., Sundin, 
D., & Cope, V.  

A mixed-methods 
study on patient 
safety insights of 
new graduate 
registered nurses.  

Australien, 2020 
 

Att utveckla en 
förståelse för 
nyexaminerade 
sjuksköterskors 
kunskap och 
åtgärder kring 
patientsäkerhet 
under deras första 
året. 

Ändamålsenligt urval.  

Totalt 11 nyexaminerade 
sjuksköterskor deltog. 
Minst 800 timmar klinisk 
erfarenhet på grundnivå 
och anställda på något av 
de två storstadssjukhusen. 

 

Semistrukturerad intervju. 

Datainsamlingen utfördes 
genom individuella 
ansikte mot ansikte 
intervjuer eller via 
telefon. Transkriberades 
sedan och returnerades till 
deltagaren för verifiering.  

Granskning och analys 
gjordes genom Clarke & 
Braun (2006) 6 stegs 
process. Manuell kodning. 

5 huvudkategorier: 
Patientsäkerhet och 
insikter, tidshantering, att 
göra ett misstag, 
upplevelsebaserat lärande 
och övergång. 

Tillförlitlighet sänks eftersom 
frågorna inte framkommer. Etisk 
godkänd. Verifierbarhet sänks 
då den kvalitativa metoden inte 
beskrivs utförligt. Pålitlighet 
sänks då förförståelse saknas. 
Överförbarhet stärks då 
kontexten är tydligt beskriven. 

Naseri, S.V., & 
Sajadi, M.  

Ethical challenges of 
novice in clinical 
practice: Iranian 
perspective. 

Iran, 2020. 
 
 
 

Att undersöka 
nyutexaminerade 
sjuksköterskors 
etiska utmaningar 
under det första 
året. 

Inget urval framgick. 12 
nyexaminerade 
sjuksköterskor deltog, 8 
kvinnor och 4 män. Ålder 
mellan 23-27 år. 
Inklusionskriterier: minst 
3 månader 
arbetslivserfarenhet, 
första yrkesverksamma 
året samt att kunna 
beskriva sina erfarenheter.  

Semistrukturerad intervju. 

Innehållsanalys. 
Datainsamlingen gjordes 
genom djupa inspelade 
intervjuer varande 30-140 
minuter. Vissa deltagare 
genomförde intervjuer 
flertal gånger. 
Analyserades genom 
Graneheim & Lundmans 
(2004) metod och 
transkriberades sedan. 
Kodning. Kontrollerades 
noggrant av två forskare 
och fyra assistenter. 

4 huvudteman uppkom: 
Den bortglömda delen, 
exponering av 
ojämlikheter, 
ouppmärksamhet för 
yrkesetik samt att stå inför 
olika dilemman. Även 10 
underkategorier framgick 
i resultatet. 

Tillförlitlighet stärks då tydliga 
citat redovisas. Etisk godkänd. 
Verifierbarhet sänks då inga 
intervjufrågor redogörs. 
Pålitlighet stärks då det 
genomfördes flertal intervjuer 
vid behov och att det granskades 
av flera. Överförbarhet sänks 
då urvalet inte är tydligt 
beskrivet. 
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Ortiz, J.  

New graduate 
nurses’ experiences 
about lack of 
professional 
confidence 

USA, 2016. 
 

Att få inblick i 
hur 
nyexaminerade 
sjuksköterskor 
upplever deras 
brist på 
professionellt 
självförtroende 
och hur det 
utvecklas under 
det första 
yrkesverksamma 
året på sjukhus. 

Bekvämlighetsurval från 
två sjukhus i New York. 
12 nyexaminerade 
sjuksköterskor, 7 kvinnor 
& 5 män i åldrarna 20–56. 
Inklusionskriterier: 
sjuksköterskeexamen i 
USA, legitimation och 
arbetat på sjukhus i New 
York högt ett år. 
Semistrukturerad intervju. 

 Datainsamling gjordes 
vid två tillfällen ansikte 
mot ansikte i 1 timme 
vardera. Första tillfället: 
semistrukturerad intervju. 
Andra tillfället: Öppna 
och djupare frågor. 
Fältanteckningar gjordes 
av reflektioner under 
intervjun. Manuell 
innehållsanalys gjordes. 

Kommunikation kollegor 
emellan var viktigt. Att 
göra misstag gjorde att 
självförtroendet sjönk. Att 
klara av att arbeta 
självständigt, få positiv 
feedback och få 
erfarenhet ger ett bättre 
självförtroende. 
Skillnaden på skola och 
verklighet gav osäkerhet. 

Tillförlitlighet sänks 
eftersom frågorna inte 
framkommer. Etisk godkänd. 
Verifierbarhet sänks då 
metod inte beskrivs utförligt. 
Pålitlighet stärks då 2 
intervjuer utfördes per 
deltagare. Överförbarhet 
stärks då urvalet varierar i 
ålder och kön. 

Rhéaume, A., 
Clément, L., LeBel, 
N., & Robichaud, 
K.  

Workplace 
experiences of new 
graduate nurses. 

 

Kanada, 2011. 
 
 

Att belysa 
nyexaminerade 
sjuksköterskors 
upplevelser under 
deras första år i 
yrket och utforska 
faktorer som får 
sjuksköterskor att 
överväga lämna 
sin profession.  

Inget urval framgick. 23 
nyexaminerade 
sjuksköterskor deltog som 
arbetade i provinsen New 
Brunswick.  

Semistrukturerade 
intervjuer. 

Symbolisk interaktionism. 
Datainsamlingen utfördes 
med ansikte mot ansikte 
intervjuer där djupa frågor 
ställdes. Analysen gjordes 
med hjälp av constant 
comparative method. 

5 teman framkommer: 
Överleva de första 
månaderna, introducering 
i vårdkulturen, strävan 
efter att upprätthålla 
balans, att vara 
sjuksköterska, att anta den 
professionella rollen samt 
strategiska val. Resultatet 
visar att det finns en 
svårighet att vara 
sjuksköterska det första 
året. 

Tillförlitlighet stärks då citat 
redovisas och studien svarar 
på syftet. Etisk godkänd. 
Verifierbarhet sänks då 
intervjufrågor inte finns 
tydligt redovisat. Pålitlighet 
stärks då det analysmetoden 
är noggrant beskriven. 
Överförbarhet sänks då 
urvalet inte finns tydligt 
beskrivet. 
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Willman, A. 
Bjuresäter, K. & 
Nilsson, J.  

Insufficiently 
supported in 
handling 
responsibility and 
demands: Findings 
from a qualitative 
study of newly 
graduated nurses.  

Sverige, 2021.  

Att utforska 
nyexaminerade 
sjuksköterskors 
erfarenheter och 
hur de hanterar 
komplexa 
vårdsituationer. 

Bekvämlighetsurval.  

Totalt 16 kvinnliga 
nyexaminerade 
sjuksköterskor deltog och 
varierade i ålder 22–33 år. 
Erfarenhet av 6 månader 
på somatiska avdelningar.  

Fokusgruppsintervju. 

Datainsamlingen utfördes 
i fyra 
fokusgruppsintervjuer. 
Samma semistrukturerad 
guide användes i alla 
grupper. Intervjuerna 
varade i 62-75 minuter 
och spelades in och 
transkriberades ordagrant.  

Innehållsanalys gjordes 
enligt Krippendorff 
(2018). 

Tema: Att inte vara 
tillräckligt förberedd och 
stöttad för att möta ansvar 
och krav. Temat 
omfattade tre kategorier: 
ansvar står inte i 
proportion till kompetens, 
brist på medicinsk 
kompetens och erfarenhet 
försvårar 
patientsäkerheten, strävan 
efter kontroll för att 
hantera och organisera 
omvårdnad. 

Tillförlitlighet stärks då citat 
redovisas och studien svarar 
på syftet. Etisk godkänd. 
Verifierbarhet stärks då 
intervjufrågor finns tydligt 
presenterat. Pålitlighet stärks 
då det finns analysmetod 
tydligt beskriven. 
Överförbarhet sänks då 
deltagarna endast var 
kvinnor. 

 


