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Sammanfattning
Ett påtagligt samhällsproblem idag är den rådande brist på legitimerade sjuksköterskor
som arbetar inom den svenska sjukvården. I takt med att befolkningen ökar och
medelåldern blir allt högre blir vikten av att bibehålla verksamma legitimerade
sjuksköterskor allt mer påtaglig. Att komma ut i verksamheten som nyutbildad
sjuksköterska kan upplevas som en stor utmaning och första tiden i yrket kan ses som
en intensiv och krävande process. För att underlätta transitionen från student till
yrkesverksam sjuksköterska har ett introduktionsprogram utformats i syfte att vägleda
och stödja de nyblivna sjuksköterskorna. Författarnas syfte med studien är att beskriva
nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av ett kliniskt introduktionsår.
Examensarbetet grundar sig i en litteraturstudie som utgår från Fribergs analysprocess
där tio artiklar granskas och analyseras. Analysen resulterar i fyra identifierade
huvudteman med tillhörande tretton subteman som tillsammans sammanfattar
upplevelser av kliniskt introduktionsår som nyutexaminerad sjuksköterska. Identifierade
huvudteman i arbetet är: ”Möjligheten till att få växa personligt och professionellt”,
”Att vara i rum för reflektion”, ”Att existera i en kravfylld tillvaro” samt ”Vikten av att
ha kollegialt stöd inom räckhåll”. Resultatet påvisar flera fördelar med deltagandet i
kliniskt introduktionsprogram men även vissa brister identifieras. Resultatet påvisar att
upplevelser av krav under övergångsprocessen är återkommande hos de flesta
nyutexaminerade sjuksköterskorna som genomgår kliniskt introduktionsår. För att
underlätta övergångsprocessen är faktorer så som en stödjande miljö, tillhörighet i
personalgruppen och reflektion som verktyg viktiga komponenter. Författarna anser att
vidare fördjupning kring upplevelser av ett introduktionsprogram och hur detta
introduktionsprogram erfars ur ett sjuksköterskeperspektiv är av stor vikt i syfte att
möta sjuksköterskans behov under det första yrkesverksamma året.

Nyckelord: Nyutexaminerad sjuksköterska, kliniskt introduktionsår, utvecklingsprocess,
övergångsperiod, transition, omvårdnadshandledning, upplevelser.
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INLEDNING
Enligt Socialstyrelsen (2015) examineras omkring 5000 sjuksköterskor i Sverige varje
år. Trots denna omfattning råder en stor brist på legitimerade yrkesverksamma
sjuksköterskor, vilken beräknas fortsätta öka samtidigt som befolkningen och antalet
äldre stiger i antal (Statistiska centralbyrån 2017). Därmed ökar behovet av vård och
således även behovet av legitimerade sjuksköterskor.
Det diskuteras både massmedialt och i samhället att nyutexaminerade sjuksköterskor
kan uppleva sitt första yrkesverksamma år som krävande. Sedan flera år tillbaka finns
ett introduktionsprogram utformat i syfte att underlätta övergången mellan studietid och
inträde i arbetslivet för nyutexaminerade sjuksköterskor. Upplevs detta
introduktionsprogram som tillräckligt för att stödja dem och möta deras behov?
Författarna upplever att det ställs höga krav på nyutexaminerade sjuksköterskor, både
kraven de ställer på sig själva, de kunskaps- och kompetenskrav som finns skrivna samt
från samhället i stort. Inom snar framtid står författarna själva i en ny yrkesprofession
som legitimerade sjuksköterskor. De ska själva genomföra ett kliniskt
introduktionsprogram och vill därför studera nyutexaminerade sjuksköterskors
upplevelser av det program som finns med avsikt att underlätta första tiden i yrket.

BAKGRUND
Sjuksköterskeutbildningen
Sjuksköterskeprogrammet är en treårig universitetsutbildning som inkluderar både
teoretiska och praktiska inslag och styrs av gemensamma mål som inkluderar förmåga
att självständigt både identifiera, bedöma, urskilja, formulera och lösa problem och
behov. Sjuksköterskan har även ansvaret för att planera, leda och samordna arbetet inom
vård och omsorg. För att erhålla en sjuksköterskeexamen skall studenten enligt
Högskoleförordningen (SFS 2018) besitta kompetens att söka samt värdera vetenskaplig
kunskap samt befogenhet att följa den ständigt föränderliga kunskapsutvecklingen.
Detta är den kompetens som de nyutexaminerade sjuksköterskorna bör ha med sig inför
sin kommande yrkesverksamma karriär och som genererar en sjuksköterskelegitimation
samt en kandidatexamen i vårdvetenskap (Sahlgrenska akademin 2018). Det är även
den kvalifikation som samhället förväntar sig att sjuksköterskorna besitter när de
kommer ut i vårdverksamheten.

Legitimerad sjuksköterska
Sjuksköterskan besitter genom sin legitimation ansvar för omvårdnadsarbetet vilket
omfattar det vetenskapliga kunskapsområdet samt det patientnära arbetet.
Legitimationen inom vårdvetenskap gör att sjuksköterskan är autonom i sin
yrkesutövning och tillsammans med andra vårdgivare ska sjuksköterskan öppna upp för
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samarbete och kommunikation i gemensamma mål i syfte att tillgodose patientens
behov (SSF 2009).
Vidare beskriver Svensk sjuksköterskeförening (SFS 2009) att sjuksköterskans
ansvarsområde består av kontinuerlig utveckling, kvalitetsförbättring och forskning.
Sjuksköterskan tillhandahar en kompetens och ett ansvar att verka med ett etiskt
förhållningssätt och omvårdnad ska utföras med respekt gentemot patienten samt beakta
patientens självbestämmande. De tidigare nämnda delarna ligger till grund för att
sjuksköterskeyrket utgör en profession tillsammans med att de tillhör en nationell
organisation, Svensk sjuksköterskeförening (ibid).

Kliniskt introduktionsår
Det första året som legitimerad sjuksköterska har i över trettio år varit omdiskuterat då
nyutexaminerade sjuksköterskor upplevt det som en prövning (Eklund & Skyvell Nilsson 2018). I Socialstyrelsens rapport - Bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården
(2017) framkom att dagens sjuksköterskeutbildning inte är tillräckligt förberedande för
dagens vård, vilket i sin tur riskerar att leda till en ineffektiv vård. Bristerna var främst
en oförståelse för vårdsektorn samt kunskapsbrister kring digitaliseringen av vården. År
2016 beslutade Sveriges regering att professionsmiljarden, pengar som avsatts till utvecklingsområden inom svensk hälso- och sjukvård, skulle stödja svensk hälso- och
sjukvårds kompetensförsörjning. Detta skulle främst gå till sjuksköterskor med avsikt
att öka deras kompetens genom exempelvis betald utbildning. Omkring hälften av Sveriges landsting valde att satsa på nyutexaminerade sjuksköterskor i form av kliniskt introduktionsår med bidrag från professionsmiljarden. Syftet var att förbättra övergångsupplevelser från student till yrkesverksam sjuksköterska, säkra kompetensförsörjningen och ge de nyutexaminerade sjuksköterskorna en trygg start i det nya yrket (ibid).
De främsta anledningarna till införandet av kliniskt introduktionsår enligt Eklund och
Skyvell Nilsson (2018) är den rådande sjuksköterskebristen samt att både nya och erfarna sjuksköterskor väljer att lämna yrket helt eller att avsluta sin aktuella anställning på
grund av otillfredsställande arbetsvillkor. Dessutom är dagens vård ofta högspecialiserad- och komplex vilket många gånger kräver ökad kompetens hos de nyutexaminerade
sjuksköterskorna. Vidare riskerar de att börja yrket med otillräckliga praktisk färdigheter eftersom dagens sjuksköterskeutbildning alltmer fokuserar på teoretisk kompetens.
Dessa faktorer bidrar tillsammans till behov av en strukturerad övergång till yrket för
nyutexaminerade sjuksköterskor.
Introduktionsprogrammet innebär att de nyutexaminerade sjuksköterskan ska få en
trygg övergång från sina studier till sitt yrke genom stöd av erfarna sjuksköterskor, mentorskap, handledning, reflektion, utbildningstillfällen samt möjlighet till byte av avdelning under en kortare eller längre period (Eklund & Skyvell Nilsson 2018; Phillips, Esterman & Kenny 2015; Hardacre & Hayes 2016; Cheeks & Dunn 2010). Denna typ av
underlättande övergång för nyutexaminerade sjuksköterskor har funnits flera år tillbaka
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både nationellt och internationellt, och finns idag inom minst hälften av Sveriges landsting. Liknande introduktionsprogram finns i flera olika länder exempelvis Nya Zeeland,
Australien, USA, Storbritannien, Kanada och Japan. Programmen har flera olika benämningar nationellt bland annat kliniskt basår, introduktionsår, strukturerat introduktionsprogram, kliniskt utvecklingsår och kliniskt introduktionsår. Internationellt benämns det som transition programs, organizational socialisation, organizational support
och onbording. I detta arbete benämns det som kliniskt introduktionsår. Programmen
varierar gällande innehåll, struktur och varaktighet men det som samtliga har gemensamt är, syftet att bidra till en trygg övergång för den nyutexaminerade sjuksköterskan,
där stöd är genomgående. På vissa ställen är introduktionsåret obligatoriskt och på andra
ställen en valmöjlighet (ibid).

Teoretiska utgångspunkter
Vårdvetenskapligt perspektiv
Vårdvetenskap är det nordiska vårdperspektivet och innebär en helhetssyn på människan vilket benämns som ett holistiskt perspektiv. Vårdvetenskapen ser människan utifrån alla dimensioner: existentiellt, spirituellt, fysiskt och psykiskt. Grundarna till vårdvetenskapen har sökt efter upplevelsen av att vara patient utifrån bland annat hälsa och
lidande. Denna vetenskap innefattar grundläggande frågor om livet och människans existens som tillsammans grundar sig i humanvetenskapen (Arman, Ranheim, Rydenlund,
Rytterström & Rehnsfeldt 2015).
Vård definieras som ett fortlöpande tillstånd, något som pågår eller ska göras där patientens värld är i fokus. Vården utgår från patientens problem, behov, önskningar och patientens levda erfarenheter. För att kunna ge en vårdande vård behöver en dialog äga rum
i relationen mellan patienten och sjuksköterskan. Sjuksköterskan behöver därmed förstå
den sårbarhet som kan infinna sig i dialogen. Vårdrelationen är en central del där sjuksköterskan tar ansvar för sin patient genom att svara på patientens behov utifrån livsvärlden. För att inta ett livsvärldsperspektiv behövs öppenhet och följsamhet inför patientens livsvärld intas. Syftet med vårdvetenskapen är därför att alltid försöka förstå vad
som är det bästa för den enskilda individen (Arman et al. 2015).
Inom vården är vårdandet av patienten ofta i fokus, men för att god vård ska kunna erbjudas behöver även vårdandet ur vårdarens perspektiv beaktas. Upplever inte vårdaren
själv vårdandet och vårdmiljön som positiv kan ingen god omsorg ges. Det är välkänt
att vårdyrket idag innefattar hög arbetsbelastning som ger sig i uttryck av stress och utbrändhet. Denna risk för ohälsa kan innebära svåra konsekvenser som vidare leder till
minskad vårdkvalitet. Vårdaren klarar vid ohälsa inte av att möta patientens livsvärld
eller i övrigt erbjuda ett gott vårdande (Dahlberg & Segesten 2010 ss. 124-125). Vidare
poängterar Wu, Fox, Stokes och Adam (2011) riskerna med att inte möta och lyfta fram
problematiken kring den stressade arbetsmiljön för sjukvårdspersonalen med minskad
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patientsäkerhet och att sjuksköterskorna väljer att lämna sina poster. Därav uttrycker
Dahlberg och Segesten (2010 ss. 122-123) att det är av stor relevans att erbjuda en sund
vårdmiljö med acceptabla arbetsförhållanden där vårdande ambitioner ges möjlighet att
förverkligas. Inte minst för de nyutexaminerade sjuksköterskorna som ska introduceras i
en helt ny yrkesbana med förhoppning om att de väljer att stanna kvar i yrkesverksamheten. En god introduktion och arbetsupplevelse ligger till grund för kommande arbetsliv och hur vår framtida sjukvård kommer att se ut.
Omvårdnadshandledning
När sjuksköterskan handleds i sitt arbete kallas detta för omvårdnadshandledning och
leds i regel av en mer erfaren sjuksköterska i syfte att stärka mognad och en
reflekterande hållning. Handledaren skall stödja reflektionsprocessen och skapa
förutsättningar till en god relation som präglas av öppenhet och följsamhet till den som
handleds. Lyhördhet och respekt är några av de egenskaper som karakteriserar en god
handledningskompetens (Ekebergh 2016 ss. 246-248).
När man äntrar en ny arbetsverksamhet är handledning en viktig del för att lära sig
yrkesutövning och arbetsplatsrutiner. Denna handledning och första tiden på den nya
arbetsplatsen är av stor vikt för att generera tillfredsställelse samt känsla av tillhörighet.
Faktorer som kan påverka att den goda omvårdnadshandledningen ej upplevs tillräcklig
för de som handleds är framförallt ineffektiv kommunikation samt personliga
egenskaper hos handledaren (Missen, McKenna & Beauchamp 2014).
Från novis till expert
Utvecklingsprocessen som varje nybliven sjuksköterska genomgår kan förklaras utifrån
den så kallade Dreyfusmodellen som beskrivs av Benner (1993 ss. 32-50). Processen
pågår i samband med erhållande av färdighet och kompetens och detta
utvecklingsförlopp beskrivs genom fem olika faser varvid den första fasen benämns
”novis”. Vid detta stadie saknas erfarenhet i situationer där personen ändå förväntas
prestera som exempelvis en nyutexaminerad sjuksköterska i början av sitt
yrkesverksamma liv. Novisens beteende styrs av regler i syfte att vägleda handlande och
ge tillfälle att tillhandahålla erfarenhet. Detta regelstyrda beteende utgör begränsningar i
möten som ofta uppfattas som stela samt olika situationer vilka ofta karakteriseras som
oorganiserade. Till skillnad från det avslutande stadiet där sjuksköterskan besitter
många år av erfarenhet och arbetar med en förståelse av helhetssituationen.
Benner (1993 ss. 24, 48) förklarar skillnaderna mellan praktisk och teoretisk kunskap
och vikten av att låta vetenskap och praktiskt kunnande samverka för att utveckling av
sjuksköterskekompetensen ska ske. Behovet av såväl teoretisk kunskap så som praktisk
förmåga är nödvändigt. Erfarenheten som den benämns ovan syftar inte enbart på tidens
gång eller antalet år av yrkesutövning utan snarare den process varigenom tidigare
föreställningar eller teorier förfinas i vårdmöten och vårdsituationer.
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Transition Theory
Idag lever vi i en värld som ständigt är i förändring både på samhälls och individnivå,
dessa förändringar innebär flertalet gånger att vi hamnar i olika typer av övergångar.
Övergångar anser Melies (2009 ss. xv, 1) vara en central del i omvårdnadsarbetet och
viktigt för att hålla en hög kvalitet på den vård som ges. Melies (2009 s. 2) har kategoriserat övergångar i fyra kategorier: 1) utvecklingsbaserade övergångar, 2) situationsbaserade övergångar, 3) övergångar vid hälsa och ohälsa samt 4) organisatoriska övergångar.
Transitionsteorin kan appliceras i alla typer av övergångar och har som intention att ur
ett livsvärldsperspektiv i övergångsprocessen finna de krav, vanor och kompetenser som
utmärker övergången för den enskilda individen, samt att skapa nya sätt att hantera dessa för att nå personlig utveckling. Övergångar kan ta sin början i olika känslor som
spänning, förväntan, rädsla och sorg och upptar ett utrymme mellan det som var tidigare
och det som utvecklas. Melies anser att övergångar antigen bidrar till personlig växt och
utveckling eller själv- och världsförminskning. Därför är övergången den tid då stöd och
handledning är som viktigast för att kunna erhålla en utveckling i varje steg (Melies
2009 s. xiii).
Övergångar uppstår vid händelser och förändringar i en persons omgivning och börjar
enligt Melies (2009 s.11) så fort en händelse eller förändring är väntad. Det som karaktäriserar övergångar är dynamiska stadier, milstolpar och vändpunkter som uppstår i ett
förlopp och/eller i ett slutresultat. En av de övergångar som Melies (2009 ss.39-42) tar
upp är situationsbaserade övergångar. Det inkluderar bland annat övergångar från student till yrkesverksam där Melies framförallt lyfter nyutexaminerade sjuksköterskors
övergång som bygger på förväntningar, kunskapsnivåer, kompetens, miljön, planeringsnivå samt psykiskt och fysiskt välbefinnande. Övergången som den nyutexaminerade sjuksköterskan genomgår är betydelsefull för att bidra till en framgångsrik introduktion in i sjuksköterskeyrket (Melies 2009 s. 283). För att underlätta denna process
för de nyutexaminerade sjuksköterskorna behöver de känna säkerhet och välbefinnande
(Melies 2009 s. 288). Resan mot att bli en professionell sjuksköterska behöver enligt
Melies (2009 ss. 311-312) grunda sig i fortlöpande reflektion under och i handling samt
integrering av teoretisk och praktisk kunskap. På så sätt får den nyutexaminerade sjuksköterskan lära sig av sina erfarenheter genom reflektion över sina handlingar med syfte
att utveckla nya färdigheter och kunskaper. Melies (2009 s.317) framhåller även självmedvetenhet som en viktig del i övergången och menar att, för att främja personlig utveckling behöver den nyutexaminerade sjuksköterskan behöver prioritera sin egen tillväxt och på så sätt bli den medveten om att det är viktigt att kunna ta hand om sig själv
för att kunna ta hand om andra.

PROBLEMFORMULERING
Bristen på legitimerade sjuksköterskor i vården är ett väl omtalat problem och denna
brist förväntas fortsätta öka de kommande åren. Parallellt med denna tilltagande brist på
arbetskraft ökar också arbetsbelastningen och vårdköerna blir allt längre. Dessa faktorer
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utgör stor relevans för att försöka kvarhålla de nyutexaminerade sjuksköterskorna inom
sjukvården, annars riskeras kvalificerad och nödvändig arbetskraft att förloras. Ny
forskning påvisar starka samband mellan låg personaltäthet av sjuksköterskor med en
ökad dödlighet hos inneliggande patienter (Griffiths, Maruotti, Saucedo, Redfern, Ball,
Briggs, DallÓra, Schmidt & Smith 2018). Med denna vetskap blir intentionen att värna
om våra sjuksköterskor redan från start allt mer central.
Nyutexaminerade sjuksköterskor kan mötas av höga kompetenskrav och förväntningar
både från patienter, sig själv och arbetskollegor men även från samhället i stort. Dessa
förväntningar kan ge sig uttryck i stora kontraster mot den trygga studietiden och utgör
höga prestationskrav hos den oerfarna sjuksköterskan. Det har dessutom framkommit att
nyutexaminerade sjuksköterskor uttryckt behov av en förbättrad övergång från studierna
till yrkeslivet. I syfte att underlätta övergången för de nyutexaminerade sjuksköterskorna har det utformats ett kliniskt introduktionsprogram som sträcker sig över sjuksköterskans första yrkesverksamma år. Programmet ska hjälpa, avlasta och vägleda novisen
med förhoppning om att sjuksköterskorna vill stanna kvar i yrket och därmed motarbeta
den rådande personalbrist som existerar.
Författarna anser att vidare fördjupning kring nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av ett introduktionsprogram i allra högsta grad behöver studeras. Med en fördjupad kunskap kring deras upplevelser skulle dessa introduktionsprogram kunna utvecklas
ytterligare för att möta den nyutexaminerade sjuksköterskans behov under det första året
i yrket och långsiktigt minska dödligheten på våra vårdavdelningar.

SYFTE
Syftet är att beskriva nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av ett kliniskt
introduktionsår.

METOD
Denna litteraturstudie är baserad på Fribergs analysmetod (2017, ss. 141-152) och
bygger på befintlig forskning inom området. Litteraturen i detta arbete består av
kvalitativa, kvantitativa och mixade artiklar (Mixed methods) som användes för att få
ett så brett urval som möjligt. Artiklarna som användes till detta arbete granskades
enligt Fribergs granskningsmall (2017, ss. 187-188) för att fastställa att de höll god
forskningskvalitet.
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Datainsamling
Artiklarna som arbetet bygger på har sökts fram via databaserna Chinal och Medline.
Valet av sökmotorer gjordes eftersom dessa databaser är inriktade på forskning inom
vård, omvårdnad samt medicin. Datainsamlingen började med att identifiera aktuella
sökord för arbetet utifrån det valda syftet för att få fram ett så specificerat resultat som
möjligt. Till en början innefattade sökningen enbart några enstaka ord så som New
graduate nurses experiance of transition programs. Sökningen gav få antal träffar. Efter
upprepade sökningar där olika sökord användes fick författarna en bättre överblick
kring relevanta sökord som användes inom forskningsområdet. De slutgiltiga sökorden
som användes var därför "graduate nurse”, "new graduate nurse”, "new nurse”,
"novice nurse”, "beginner nurse”, "transitional nurse”, experience, experiences,
perceptions, attitudes, feelings, views, transition, "transition programs”,
"organizational socialisation”, "organizational support”, onboarding. Sökningen i
Medline avgränsades mellan åren 2010 till 2018, engelska, journal och citation subset:
Nursing 1). Sökningen i CINAHL avgränsades mellan samma årtal som och språk som
tidigare nämnts, samt peer reviewed, exclude medline records, journal subset: nursing
2). För att få fram ett bra urval i litteratursökningen användes en boolesk söklogik där
de aktuella databaserna sorterar data efter operatorerna ”AND”, ”NOT och ”OR”. Detta
görs med fördel när olika synonymer används (”OR”) och/eller för att föra samman
olika sökord (”AND”). I de fall då sökningen ska avgränsas genom att ha med ett ord
men inte det andra kan ”NOT” användas för att undvika att få med artiklar om
information som är orelevant för arbetet (Östlundh 2017, ss. 72-73). De operatorerna
som användes var ”AND” och ”OR” för att få fram de väsentliga artiklarna för detta
examensarbete (bilaga 1).
Författarna upptäckte att tre av de utvalda artiklarna till arbetet inte gick att använda i
slutet av datainsamlingen då de inte svarade på studiens syfte. Det innebar att
författarna behövde utföra en ny sökning. Då författarna redan genomfört en sökning i
de två databaserna beslutade de sig för att göra en sekundärsökning. Enligt Östlundh
(2017 ss. 78-79) är sekundärsökning en effektiv sökmetod vid alla typer av
informationssökning. Författarna gjorde sekundärsökningen genom att studera de
utvalda artiklarnas referenslistor för att hitta relevanta artiklar till arbetet och kunde då
ta tillvara på relevanta artiklar som svarade mot syftet. Författarna såg till att de artiklar
som valdes ut från referenslistan inte var mer än 9 år gamla (2009) samt att titeln var
relevant för författarnas valda forskningsområde. Via sekundärsökningen fann
författarna tre nya artiklar. Tillsammans med sekundärsökningen resulterade
datainsamlingen i en kvalitativ, fyra kvalitativa och fem Mixed methods artiklar (bilaga
2).

Dataanalys
När dataanalysen genomfördes utgick författarna ifrån Fribergs analysmetod (2017 ss.
148-150) och den insamlade datan lästes igenom flertal gånger i syfte att skapa en ökad
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förståelse för materialet samt för att kontrollera att det valda materialet svarade mot
studiens syfte. De tio utvalda artiklarna sammanfattades med syfte, metod, urval och
resultat för att skapa en överskådlighet i analysen (bilaga 2). Nyckelfynd i respektive
artikel markerades och plockades ut i form av innehåll som svarade mot studiens syfte.
Dessa nyckelfynd grupperades därefter in efter respektive artikelnamn. Nyckelfynden
lästes igenom flertal gånger för att åter kontrollera att de svarade mot syftet, samt om
författarna behövde gå tillbaka till artiklarna med avsikt att fördjupa förståelsen kring
nyckelfynden ytterligare. Likheter och skillnader markerades med olika färger för att få
struktur på analysen. De färgmarkerade nyckelfynden bildade tretton subteman som
efter reflektion kring vad dessa subteman stod för skapade fyra övergripande teman
(tabell 1). Den pågående reflektionen innebar att författarna rörde sig mellan subteman,
nyckelfynden och artiklarna för att försöka hitta substansen i materialet.
Författarna är båda sjuksköterskestudenter i slutet av sin sjuksköterskeutbildning.
Utbildningen har inneburit flera perioder med verksamhetsförlagd utbildning där
författarna kommit i kontakt med såväl nyutexaminerade sjuksköterskor vilka befinner
sig i eller har genomgått kliniskt introduktionsår, som sjuksköterskor med gedigen och
lång erfarenhet av sjuksköterskeyrket. Författarna har även under sin utbildning följt
och tagit del av den nationella massmediala bevakningen av exempelvis, vården och
dess sjuksköterskebrist samt sjuksköterskors situation. I syfte att medvetandegöra
förförståelsen har författarna gemensamt diskuterat samt dokumenterat hur förståelsen
samt förförståelse utvecklats över tid under examensarbetets gång. I samband med
dataanalysen fokuserade författarna på ett öppet och reflekterande förhållningssätt vilket
innebar att de närmade sig såväl analys som förståelse med långsamhet.
Analysöversikt Tabell 1.
Exempel på nyckelfynd

Subteman

Teman

Utvecklade kliniskt tänkande,
Ökade förståelsen för
sjuksköterskerollen,
Bidrog till klinisk kompetens.

Möjlighet att stå på egna ben

Möjlighet till att få växa
personligt och professionellt

Utveckling av kliniskt
förhållningssätt
Betydelsen av teoretisk
undervisning

Reflektionen bidrog till ökad
förståelse och medvetenhet,
Positiva erfarenheter av att
reflektera med andra
nyutexaminerade sjuksköterskor,
Möjliggjorde en reflekterande
miljö

Vikten av reflektion med
kollegor
Reflektion som hjälpsamt
verktyg
Behov av bekräftelse
Att reflektera med andra
nyutexaminerade sjuksköterskor
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Att vara i rum för reflektion

Glömdes det bort att de var nya,
Orealistiska krav,
Oförberedd och otillräcklig
kunskap

Upplevelser av krav

Att existera i en kravfylld tillvaro

Känslor av otillräcklighet
Orealistiska förväntningar

Mobbning och ensamhet,
Handledaren gav trygghet och
delaktighet,
Att vara en i gruppen och känna
stöd

Delaktighet - Att vara en i
gruppen

Vikten av att ha kollegialt stöd
inom räckhåll

Stöd och trygghet
Upplevd mobbning och
utanförskap

RESULTAT
Studiens resultat består av fyra identifierade teman: Möjlighet till att få växa personligt
och professionellt, Att vara i rum för reflektion, Att existera i en kravfylld tillvaro samt
Vikten av att ha kollegialt stöd inom räckhåll. Nedanför presenteras resultatet utifrån
dessa fyra påvisade teman.

Möjlighet till att få växa personligt och professionellt
Nyutexaminerade sjuksköterskor som genomgått ett kliniskt introduktionsår upplevde
utmaningar med att binda samman teoretisk kunskap med praktiska färdigheter,
samtidigt som de kunde uppleva att introduktionsprogrammet och dess innefattande
teoridagar och workshops underlättade och utvecklade just den processen. Teoridagarna
och självständigt praktiskt arbete beskrevs som en förmån för att väva samman teorin
och praktiken (Doughty, McKillop, Dixon & Sinnema 2018; Rush Adamack, Janke,
Gordon & Ghemet 2013). Vidare fann även Hendersson, Ossenberg och Tyler (2015)
upplevelser av teoridagarna hos sjuksköterskorna som genomgått kliniskt
introduktionsår som utvecklande samt att det gav dem tillfällen till att ställa frågor i en
trygg och kravlös miljö tillsammans med andra nyutexaminerade sjuksköterskor. Detta
kunde bidra till en upplevelse av djupare förståelse för hur betydelsefull deras teoretiska
kunskaper var i det praktiska utförandet och att detta var en viktig del för att kunna bli
en skicklig sjuksköterska. De uttrycktes också uppskattning av att de gavs tillfälle att
dela med sig av sina erfarenheter och upplevelser från respektive arbetsplats med
varandra, det ansågs bidra till möjligheter att skaffa sig nya erfarenheter och perspektiv
i yrket som sjuksköterska.
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Genom det kliniska introduktionsåret upplevde de nyutexaminerade sjuksköterskorna
att de utvecklade en ökad förståelse för sjuksköterskerollen och därmed känslan av ett
ökat professionellt självförtroende vilket i sin tur tycktes bidra till att de kände sig
bekväma med att arbeta mer självständigt (Figueroa, Bolos, Forges & Judkins-Chon
2013; Lalonde & McGillis Hall 2016). Detta bekräftades även hos de sjuksköterskor
som genomförde kliniskt introduktionsprogram i Doughty et al. (2018); Hussein,
Everett, Rajman, Hu och Salomonsson (2017) studier, där upplevelser av utveckling av
den kliniska kompetensen skildrades. Figueroa et al. (2013) beskrev
introduktionsprogrammet som att lära sig cykla, till en början anförtror man sig åt
någon annan, någon håller i dig och stödhjul används som hjälpmedel. Successivt sker
en utveckling och mer erfarenhet och med ökat självförtroende blir den
nyutexaminerade sjuksköterskan stegvis mer självständig och slutligen klarar av att
cykla på eget bevåg. Vidare uttryckte flertalet nyutexaminerade sjuksköterskor som
genomgick introduktionsprogrammet att de fann förebilder på arbetsplatsen som de
upplevde inspirerade dem samt satte visioner för deras framtida karriärer (Ankers,
Barton & Parry 2017).

Att vara i rum för reflektion
Det kliniska introduktionsåret upplevdes som en plats där de nyutexaminerade
sjuksköterskorna gavs möjlighet för reflektion. Reflektion tillsammans med feedback
och debrifing upplevdes som användbara redskap i arbetet för att vidga förståelsen kring
händelser och upplevelser vilket de då kunde ta lärdom av (Walton, Lindsay & Rook
2017 & Figueroa et al. 2013). Det framkom upplevelser av att det kliniska
introduktionsåret möjliggjorde en reflekterande miljö som underlättade övergången från
student till yrkesverksam sjuksköterska (Doughty et al. 2018). Walton, Lindsay och
Rook (2017) fann även i sin studie att den reflekterande processen är ett välfungerande
redskap under det kliniska introduktionsåret. Det hjälpte de nyutexaminerade
sjuksköterskorna att se vad de gjort bra och vad de kunde gjort annorlunda i olika
situationer. Vidare menar Walton et al. (2017) att reflektionen kunde användas för att
öka de nyutexaminerade sjuksköterskornas självförtroende under det kliniska
introduktionsåret för att påvisa personliga styrkor och svagheter. Det framkom även att
reflektionen upplevdes minska stressen hos de nyutexaminerade sjuksköterskorna under
introduktionsprogrammet (Walton, Lindsay & Rook 2017 & Figueroa et al. 2013).
Reflektionen gav de nyutexaminerade sjuksköterskorna känslor av stöd när de kunde
samtala ansikte mot ansikte med sina handledare. Det upplevdes även som en lärande
miljö när reflektionerna ägde rum (Gubit & Ryan 2011).
I studien av Henderson et al. (2015) framkom positiva erfarenheter av reflektionen med
andra nyutexaminerade sjuksköterskor som ingick i det kliniskt
introduktionsprogrammet då de kunde dela upplevelser och erfarenheter med varandra,
det bidrog till att de kände gemenskap och upplevelsen av ensamhet minskade.
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Det framkom positiva upplevelser i form av bekräftelse från kollegor och andra
yrkeskategorier på väl utfört arbete, vilket ansågs öka upplevelsen av
arbetstillfredsställelse hos de nyutexaminerade sjuksköterskorna som genomgått kliniskt
introduktionsår. Lika så positiv bekräftelse från patienter bidrog till upplevd ökad
tillfredsställelse hos de nya sjuksköterskorna. Möjligheter till reflektion och feedback
med kollegor ansågs vara bra, speciellt då de kunde ventilera kring svåra situationer och
eventuell frustration, de kunde då mötas genom samtalen (Ankers et al. 2017).

Att existera i en kravfylld tillvaro
Upplevelser av krav av olika karaktär var återkommande i flertalet artiklar och var
något som upplevdes av de nyutexaminerade sjuksköterskorna som genomgått ett
kliniskt introduktionsprogram (Figueroa et al. 2013; Hussein et al. 2017; Walton et al.
2017). Kraven speglades i orealistiska förväntningar där sjuksköterskorna upplevde att
de inte kunde hantera komplexa situationer vilket gjorde att de inte kände sig helt
bekväma. Detta kunde bidra till att sjuksköterskorna upplevde att de stundvis arbeta
utanför sin egen förmåga (Hussein et al. 2017). Walton et al. (2017) menade att de
nyutexaminerade kände sig överväldigade och oerfarna trots introduktionsprogrammet.
De kände sig även pressade av arbetsbelastningen och upplevde höga krav när de var
tvungna att hantera svåra situationer. Dyess et al. (2009) fann att de kände sig
överväldigade och upplevde brist på professionellt förhållningssätt. Istället för att
tillämpa ett helheltsperspektiv kring patienten upplevde de nyutexaminerade
sjuksköterskorna under det kliniska introduktionsåret att fokus begränsades till
utförandet av praktiska moment och avsaknad att se hela patienten (Walton et al. 2017).
Sjuksköterskorna som genomgått kliniskt introduktionsprogram påpekade att dagens
vård ofta är specialiserad, komplex och kräver hög kompetens av personalen vilket fick
de att känna sig oförberedda och oförmögna att hantera arbetet. Upplevelser av att
utbildningen inte var tillräckligt förberedande gav upphov till känslor av otillräcklighet
och att de inte var redo att möta de förväntningarna som väntade ute i verksamheterna
(Ankers et al. 2017). En del av deltagarna upplevde även att de inte fick tillräcklig
information rörande sina patienter vilket gjorde dem stressade och pressen av att hinna
med i arbetet bidrog till att de inte kunde se helhetsbilden och fokuserade istället bara på
de tekniska momenten (Ankers et al. 2017).
Vid vissa tillfällen upplevde de nyutexaminerade sjuksköterskorna trots
introduktionsprogrammet att erfaren personal på avdelningarna glömde bort att de nya
sjuksköterskorna var nya. Detta förekom främst vid de tillfällen då personalstyrkan var
begränsad vilket också bidrog till upplevelse av att de ej var tillräckligt förberedda
(Henderson et al. 2015). De positiva i dessa sammanhang var dock samtalen kring vad
som inträffat vilket gav sjuksköterskorna en möjlighet till reflektion och debrifing som i
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sin tur gav sjuksköterskorna i programmet en chans att hantera liknande situationer på
ett mer korrekt sätt i framtiden (Walton et al 2017).

Vikten av att ha kollegialt stöd inom räckhåll
Upplevelser av att bli behandlad som en i gruppen på arbetsplatsen gav de
nyutexaminerade sjuksköterskorna som genomgått kliniskt introduktionsår känslor av
acceptans och uppmuntran (Cubit & Ryan 2011). Vilket enligt Dyess et al. (2009) talade
för att upplevelsen av tillhörighet samt att bli inkluderad i gruppen var en viktig del som
att underlättade övergången. Den goda sammanhållningen och delaktigheten de
upplevde i gruppen resulterade i att de nyutexaminerade sjuksköterskorna längtade efter
att komma till sitt arbete (Ankers et al. 2017). De som istället upplevt att de inte kom in
i gruppen fick känslor av att de sågs som en belastning hos övrig personal och upplevde
att de fick en negativ stämpel som nya sjuksköterskor (Doughty et al. 2018).
Positiva upplevelser av handledning och delaktighet på arbetsplatsen visades till största
delen bero på ett bra mottagande av handledaren samt att handledaren introducerade den
nyutexaminerade sjuksköterskan för arbetsgruppen. Upplevelserna av att vara en i
gruppen underlättade därigenom övergången och de fick känslan av att de kunde gå till
vem som helst för att få hjälp och råd och arbetsgruppen blev viktig för dem likväl som
de blev viktiga i arbetsgruppen (Hendeson el al. 2015). Andra positiva upplevelser av att
vara delaktig på arbetsplatsen var när kollegor uttryckte att de nyutexaminerade
sjuksköterskorna var bidragande i gruppen och gav hög arbetstillfredsställelse (Ankers
et al. 2017). Handledningen uppfattades därav som något viktig för de nyutexaminerade
sjuksköterskorna under det kliniska introduktionsåret och upplevdes underlätta
övergången in i gruppen och gav känslan av att känna sig bekväm i arbetsrollen istället
för att känna sig illa till mods (Henderson et al. 2015).
Det var dock inte alla som genomgått kliniskt introduktionsår som upplevde att de kom
in i gruppen. I Ankers et al. (2017) studie upplevde några få att en del kollegor hade
dåligt bemötande och exkluderade de nya sjuksköterskorna från gruppen. Även i Dyess
et al. (2013) studie fann de upplevelser av mobbning och utanförskap under det kliniska
introduktionsåret. De upplevde då otillräckligt stöd, ensamhet och dåliga attityder i
personalgruppen vilket orsakade osäkerhet och bristande självförtroende. Trots att
cheferna på respektive avdelning informerade om nolltolerans mot mobbning förekom
detta och då främst mot de nyutexaminerade sjuksköterskorna.
Hussein et al. (2017) fann i sin studie att majoriteten av de som genomgått kliniskt
introduktionsår upplevde ett strukturerat stöd som avgörande för en lyckad övergång.
De som upplevt bra stöd under introduktionsåret kände att de klarade av att hantera
akuta situationer mycket mer effektivt. Det visade sig även i Rush, Adamack, Janke,
Gordon och Rhements (2013) studie ett utmärkande samband mellan upplevt stöd under
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introduktionsåret och upplevelser av lyckad övergång. Det största problemet med stödet
var att det inte alltid fanns möjlighet för stöttning vid exempelvis personalbrist och hög
arbetsbelastning (Hussein et al. 2017).
Genom handledarens närvaro upplevde de nyutexaminerade sjuksköterskorna att de
hade någon att anförtro sig till och att få stöttning av, vilket gav upphov till känslor av
säkerhet och trygghet på arbetet (Figueroa et al. 2013). Det beskrevs att tilliten mellan
varandra kollegialt var viktigt, speciellt mellan den som handleds och den som
handleder eftersom det bidrog till att de upplevde betydligt större trygghet i
sjuksköterskerollen (Cubit & Ryan 2011). Doughty et al. (2018) fann att handledningen
gav ett strukturerat stöd under introduktionsåret vilket underlättade övergången till det
nya yrket. Även stöd från hela arbetsgruppen var av stor vikt. De erfarna
sjuksköterskornas stöd gav de nyutexaminerade sjuksköterskorna positiva erfarenheter
och influerade dem. I Ankers et al. (2018) studie framkom att stödet gav de
nyutexaminerade sjuksköterskorna en slags sinnesro genom att veta att det alltid fanns
kollegor som kunde stödja dem när det behövdes. Rush et al. (2013) fann ett
karaktäristiskt samband mellan upplevelsen av stöd under introduktionsåret och
belåtenhet med övergången. De som upplevde ett gott stöd under introduktionsåret,
upplevde en bättre övergång.

DISKUSSION
Metoddiskussion
Denna litteraturstudie är utformad enligt Fribergs analysmetod (2017 ss. 141-152) där
litteraturen består av befintlig forskning inom det valda området: nyutexaminerade
sjuksköterskors upplevelser av ett kliniskt introduktionsår. Valet av att göra en
litteraturstudie grundades i att kliniskt introduktionsår har funnits både nationellt och
internationellt i ett flertal år och forskning inom området har genomförts. Just därför
beslutades det att sammanställa den befintliga forskningen. Den största risken med att
genomföra en litteraturstudie är enligt Friberg (2017 s.143) att författarna selekterar ut
den data som de anser främjar studien. För att undvika den risken läste författarna titel,
abstract och resultat i urvalsprocessen i respektive artikel med öppenhet så att de inte
enbart la märke till vissa aspekter (Friberg 2017 s.146). Dessutom pågick ett ständigt
arbete kring att medvetandegöra författarnas förförståelse under hela arbetsprocessen.
Artikelsökningen gjordes med Boolesk söklogik (bilaga 1) eftersom flera olika
synonymer användes samt för att de artiklar som inte tillhörde forskningsområdet inte
skulle komma med i sökningen och då istället få med väsentliga artiklar som svarar mot
arbetes syfte. När författarna läste artiklarnas titel, abstract och resultatnivå upptäcktes
att en del artiklar hade andra perspektiv. Exempelvis ur handledare och enhetschefers
perspektiv samt att några artiklar byggde på sjuksköterskestudenter eller
nyutexaminerade specialistsjuksköterskor. De artiklarna blev i och med det automatiskt
borttagna av författarna. Några artiklar som sökts fram via CINAHL och Medline kunde
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inte kommas åt trots försök på olika sätt. Författarna är därmed medvetna om att viktig
kunskap riskerat att inte komma med i arbetet. Datainsamlingen resulterade i fem
kvalitativa, en kvantitativ och fem mixed methods artiklar vilket ansågs som en fördel
för litteraturstudien. Genom att studien fick ett brett urval av artiklar med olika metoder
kunde bred kunskap fångas upp ur flera perspektiv kring forskningsområdet som
studerades.
Analysen har utformats utifrån författarnas perspektiv som resulterade i fyra
identifierade teman medan om utomstående hade gjort samma analys på samma
material hade möjligt andra teman identifieras och resultatet skiljt sig från den aktuella
studien. Fördelar med examensarbetet har varit medverkandet av två författare vilket
har inneburit att de tillsammans kritiskt granskat, verifierat, reflekterat och diskuterat
materialet som datainsamlingen resulterat i. Ytterligare en fördel kan vara
tillvägagångsättet att förförståelsen medvetandegjordes genom reflektion samt genom
sammanfattande i skrift vilket gjordes med avsikt att i största möjliga mån inte låta den
påverka analysen. Dock finns alltid viss förförståelse som påverkar vilket inte går att
förbise. Datainsamlingen som genomfördes med boolesk söklogik kunde ha gjorts på
andra vis för att få fram ett så bra urval som möjligt. Exempelvis kunde en
blocksökning gjorts eller eventuellt fler sökningar inom forskningsrådet, vilket skulle
kunna resultera i annat antal artiklar. Författarna ansåg dock att boolesk söklogik
utgjorde en bra sökningsmetod då flera olika synonymer användes för att få en bredd i
sökningen. Valet av att inte söka mer än en gång i respektive databas (Medline &
CINAHL) togs då sökningarna gav ett bra urval av artiklar för arbetet. De artiklar som
slutligen analyserades och användes i resultatet hade som syfte att studera
nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser under ett kliniskt introduktionsår samt
fördelarna med att genomgå kliniskt introduktionsår. På så sätt gjordes en bedömning av
att artiklarna som resultatet bygger på svarade mot syftet i examensarbetet. De var även
en variation mellan män och kvinnor i artiklarna som granskades. Vid datainsamlingen
framkom enbart tre artiklar av svenskt ursprung som visade sig fokusera på
specialistsjuksköterskor och föreföll därav inte svara mot syftet och valdes därför bort.
En svensk avhandling hittades som fokuserade på övergången från student till
yrkesverksam men inte heller den svarade mot arbetets syfte och valdes bort. Resultatet
blev därför att studien inte innefattar några upplevelser av svenska nyutexaminerade
sjuksköterskor som genomfört ett kliniskt introduktionsår. Det finns därför en risk för
att resultatet i studien kan vara svårt att överföra i en svensk kontext samt att studien
blir något begränsad.

Resultatdiskussion
Resultatdiskussionen presenteras utifrån resultatets identifierade teman med avsikt att
tydliggöra diskussionsinnehållet.
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Möjlighet till att få växa personligt och professionellt
Nyutexaminerade sjuksköterskor som genomgått ett kliniskt introduktionsår upplevde
utmaningar med att väva samman teoretisk kunskap med praktiska färdigheter
(Doughty, McKillop, Dixon & Sinnema 2018; Rush Adamack, Janke, Gordon &
Ghemet 2013) där en otillräcklighet mellan inlärningen av dessa två kunskapsgrenar är
känt sedan tidigare. Holst, Ozolins, Brunt och Högberg (2017) bekräftar denna
identifierade utmaning som ett omfattande problem där olika metoder prövats med
avsikt att hantera och hjälpa sjuksköterskestudenterna. Holst et al. (2017) påtalar vikten
av de förutsättningar som anses nödvändiga för goda inlärningsmöjligheter där
lärandeutrymmet utgör en plats för stödjande interaktioner mellan både student, patient
och handledare. Studenterna behöver bättre förberedelse för att ges möjlighet att hantera
svåra och komplexa situationer inför deras kommande yrkeskarriär (Parker, Giles,
Lantry & McMillan 2014). För att den nyutexaminerade sjuksköterskan ska få goda
förutsättningar i övergången och påbörja resan mot att bli professionell sjuksköterska
behövs integrering av teoretiska och praktiska kunskaper via reflektion i och under
handling. (Melies 2009 s. 311). Darper (2018) anser att universiteten som utbildar
sjuksköterskor behöver säkerställa kvaliteten hos sjuksköterskorna för att dagens vård
ska kunna upprätthålla hög standard och säkerhet. En kompetent sjuksköterska ska
arbeta evidensbaserat, med en medvetenhet kring patientsäkerheten och kvalitet utifrån
varje vårdande handling (Cronenwett, Sherwood, Barnsteiner, Disch, Johnsn, Mitchell,
Sullivan & Warren 2007). Det krävs därav nya tillvägagångssätt att sprida kunskap med
avsikt att skapa ett optimalt lärande utifrån sjuksköterskans perspektiv.
I studiens resultat fanns upplevelser av att kliniskt introduktionsår ger möjlighet till
utveckling av den kliniska kompetensen samt ett ökat proffesionellt förhållningssätt
(Figueroa, Bolos, Forges & Judkins-Chon 2013; Lalonde & McGillis Hall 2016).
Melies (2009 s. 284) stödjer detta resultat då hon anser att övergången behöver ge den
nyutexaminerade sjuksköterskan möjligheter att successivt övergå i sin nya yrkesroll.
Övergångsprocessen behöver enligt Melies (2009 s. 311) bidra till nyförvärvad kunskap
och färdigheter som tillsammans skapar känslor av yrkesidentitet för de
nyutexaminerade sjuksköterskorna. Hittar de sin egen yrkesidentitet i övergången från
student till yrkesverksam sjuksköterska menar Melies att de har goda förutsättningar till
en bra start i det nya yrket som sjuksköterskor. Holst et al. (2017) anser vidare att det är
viktigt att en lärande miljö som skapas i syfte att stödja inlärningsprocesser hos
sjuksköterskorna. Detta lärandeutrymme är aldrig konstant utan påverkas av
omgivningen och omgivningens förutsättningar för inlärning. För att kunna möjliggöra
detta och skapa välfungerande och stödjande relationer mellan student, patient och
handledare bör denna relation bygga på respekt för varandra. Omgivningen bör även
verka med positiv anda samt att inlärningen ska ske i samband med utövat vårdande för
att gagna studenternas förmågor. Ansvaret kan därav påstås vara både verksamhetens,
handledarens samt studentens egna med avsikt att tillvarata inlärningsmöjligheterna som
skapas under vårdandet i den lärande miljön (ibid).
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I resultatet av studien framkommer även upplevelser av att teoridagarna bidrog till en
ökad förståelse för vikten av att ha teoretiska kunskaper i det praktiska utförandet som
sjuksköterska (Hendersson, Ossenberg & Tyler 2015). Evans, Guile, Harris och Allans
(2010) genomförde ett forskningsprojekt där syftet var att utveckla nya tillvägagångssätt
som fokuserade på olika kunskapsformer och hur de integrerade med varandra med
avsikt att minska glappet mellan teori och praktik. Genom att undersöka ämnes- och
arbetsbaserade aspekter av en läroplan eller av ett lärandeprogram kan dessa bidra till en
effektivare sammanvävning av teori och kliniskt arbete. Darper (2018) instämmer om
att ett tydligare samarbete mellan skolor och arbetsplatser innefattande blivande
sjuksköterskor behövs för att tillsammans eftersträva att utbilda så kompetenta och väl
förberedda sjuksköterskor som möjligt (Darper 2018).
Att vara i rum för reflektion
Studiens resultat visar att de nyutexaminerade sjuksköterskorna upplevde reflektionen
som ett användbart arbetsredskap för lärande och utveckling under det kliniska
introduktionsåret (Walton, Lindsay & Rook 2017). Reflektionens betydelse för lärande
och kunskapsutveckling stöds av Ekeberg (2009 ss. 14-15), som anser att reflektion är
en grundläggande del i sjuksköterskans lärande. Hörberg, Carlsson, Holst, Andersson,
Eskilsson och Ekeberg (2014) menar att lärande bygger på teoretisk kunskap av
vårdande men grundas också i varje sjuksköterskas livsvärld. Livsvärlden beskrivs av
Ekebergh (2016 s. 19) som de erfarenheter och upplevelser varje individ har med sig
samt hur var och en av oss människor erfar och upplever världen vi lever i. Den är både
unik för oss men lika så kan vi dela livsvärlden med varandra. Vanligtvis reflekterar vi
inte över vår livsvärld, men genom att reflektera över den kan vi skapa medvetenhet om
vår tillvaro. Reflektionen kan på så sätt bidra till en ny förståelse, förutsatt att den
nyutexaminerade sjuksköterskan tar ett steg tillbaka och ser förbi det förgivettagna och
utmanar sin egen förförståelse (Ekeberg 2009 ss. 14-15). Reflektionen blir därav
nödvändig för utvecklingsprocessen där livsvärlden synliggörs genom att
sjuksköterskan intar ett livsvärldsperspektiv (Hörberg et al. 2014).
Det är inte bara av betydelse att den som är i en lärandeprocess reflekterar, den eller de
som handleder och förväntas lära ut behöver också inta en reflekterande hållning för att
stödja den nyutexaminerade sjuksköterskan (Ekeberg 2009 ss. 14-15). Resultatet i
studien visar att de nyutexaminerade sjuksköterskorna upplevde det kliniska
introduktionsprogrammet som ett reflekterande rum där de fick stöd som underlättade
övergången (Walton et al. 2017; Figueroa et al. 2013). Det kan ses som en utmaning att
skapa ett sådant reflekterande rum där stöd är i jämvikt med självständighet hos den
nyutexaminerade sjuksköterskan. Självständigheten kan skapa känslor av ansvar som i
sin tur bidrar till lärande, dock är det av vikt att detta ansvar inte upplevs som en börda.
Det riskerar då istället att skapa ångest och stress hos de nyutexaminerade
sjuksköterskorna (Hörberg et al. 2014).
Reflektionen har inte bara stor betydelse för sjuksköterskans inlärning, utan är
ytterligare ett redskap för att stödja patienter i det kliniska arbetet (Ekebergh 2009 ss.
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16-17). Hörberg el al. (2014) beskriver denna process likt ett sökande efter förståelse av
patientens livsvärld för att utforma vården. Resultatet i studien visar även att
reflektionen hjälpte de nyutexaminerade sjuksköterskorna att se vad de gjort bra och
vad de kunde gjort annorlunda i olika situationer (Walton et al. 2017). Ekebergh (2009
ss. 16-17) bekräftar detta genom att reflektionsprocessen ständigt behöver vara
pågående eftersom sjuksköterskans utveckling sker långsamt där svar kommer allt
eftersom, och likaså kan nya frågor uppkomma under förloppets gång. Melies (2009 s.
812) anser även att reflektion över utförda handlingar med erfarna sjuksköterskor bidrar
till att nyutexaminerade sjuksköterskor får lärdom av sina handlingar i reflektionen.
Vidare skapar dessa lärdomar nya färdigheter och kunskaper som kan användas i deras
nya yrke. Därav är lärande och vård en parallell process som har betydelse för både den
utveckling sjuksköterskan genomgår samt för vården i stort (Hörberg et al. 2014). För
att som sjuksköterska kunna ge en vårdande vård behöver reflektion användas för att nå
patienten och dess livsvärld (Ekebergh 2009 s.17).
Att existera i en kravfylld tillvaro
Upplevelser av krav identifieras i resultatet som en vanligt förekommande känsla hos de
nyutexaminerade sjuksköterskorna som genomgått ett kliniskt introduktionsår (Figueroa
et al. 2013; Hussein et al. 2017; Walton et al. 2017). Känslan av överväldigande och
osäkerhet grundas troligtvis i kraven som identifierats i resultatet som avspeglades i
orealistiska förväntningar. Dessa förväntningar kunde bidra till att sjuksköterskorna
upplevde att utföra arbete utöver den egna förmågan (Hussein et al. 2017). Melies (2009
ss. 2-3) förklarar detta fenomen genom begreppet rollinsufficiens, vilket bygger på
beteenden och känslor kopplade till upplevelser av att inte uppfylla rollförpliktelser och
förväntningar. Rollinsufficiens är vanligt i övergångar när en förändring sker och
speciellt i de situationer individen inte upplever sig få tillräckligt med stöd. Riskerna
med dessa upplevelser är att de nyutexaminerade sjuksköterskorna får en
övergångschock. Denna chock innebär upplevelser av motstridiga känslor, känslor av att
vara oförberedd, osäker, stressad och känslor av ångest (Melies 2009 s. 285). Att verka
inom hälso- och sjukvården med en upplevelse av att inte besitta kompetens för att
hantera situationer eller besitta en känsla av osäkerhet i arbetet kan utgöra stora risker.
Risker framförallt relaterade till patientens säkerhet (Hussein et al. 2017). I
patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) står det skrivet vilka allmänna skyldigheter som
hälso- och sjukvårdspersonalen har gentemot patienten innefattande ansvar och
skyldigheter med att bidra till att en hög patientsäkerhet upprätthålls. Personalen har
likaså skyldighet att rapportera händelser som medfört eller eventuellt kunde ha medfört
vårdskada samt vid upptäckta säkerhetsbrister i verksamheten. Nyutexaminerade
sjuksköterskor som arbetar med en känsla av osäkerhet kan därför riskera att utgöra en
säkerhetsbrist i verksamheten med en ökad risk för uppkomst av vårdskada.
Vårdskada som nämns ovan, behöver nödvändigtvis inte alltid innebära en fysisk skada
som drabbat patienten. Eriksson (2018 s. 393) talar om att den vård som uteblir i
vårdandet också är en vårdskada. Oftast grundas denna form av vårdskada på bristande
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förmåga att se eller bedöma vilka behov patienten har. Främsta orsaken till
problematiken kan vara att nyutexaminerade sjuksköterskor brister i förmåga att se
helheten hos patienten. Dyess et al. (2009) fann att de nyutexaminerade
sjuksköterskorna kände sig överväldigade och upplevde brist på professionellt
förhållningssätt. Detta kunde innebära att istället för att tillämpa ett helheltsperspektiv
kring patienten fokuserade sjuksköterskorna på utförandet av praktiska moment (Walton
et al. 2017). Här ses en uppenbar problematik i och med att ett vårdande
helhetsperspektiv kring patienten kan utebli, vilket riskerar att orsaka vårdskada. Att
som människa inte bli sedd som en helhet, utan reducerad från sig själv, kan innebära
någon form av kränkt värdighet, vilket enligt Eriksson (2018 ss. 393-394) kan betraktas
som utebliven vård och innebära ett lidande för patienten. Ett vårdvetenskapligt
patientperspektiv innebär att välja patienten som utgångspunkt för vården och att se till
varje enskild patients förutsättningar. Genom att tillämpa ett patientperspektiv i
vårdandet får man med helheten kring patienten vilket är en förutsättning för god vård
(Lindberg 2015 ss. 233-235).
Orsaksfaktorerna som identifierades i relation till att nyutexaminerade sjuksköterskor
upplevde sig arbeta utöver den egna kompetensen med en känsla av osäkerhet,
grundades i bristande förkunskaper och känslor av att de var tvungna att hantera svåra
situationer (Ankers et al. 2017). Bristande förkunskaper kan grundas i brister och
glappet mellan utbildning och arbetslivet vilket är förekommande upplevelse hos de
nyutexaminerade sjuksköterskorna och där kunde inte introduktionsprogrammet
kompensera. Att ha en känsla av att vara otillräcklig och oförmögen att utföra sina
arbetsuppgifter kan vara en påfrestande upplevelse. I Ankers et al. (2017) studie
benämns dagens sjukvård som specialiserad och komplex vilket ställer höga krav på
personalen, att uppleva en känsla av att vara otillräckligt förberedd eller oförmögen att
hantera sitt arbete utgör en stressfaktor hos de nya sjuksköterskorna. Denna stress och
de höga kraven som verksamheten ställer är bidragande faktorer som orsakar upplevelse
av otillfredsställelse och kan eventuellt leda till ohälsa hos sjukvårdspersonalen.
Dahlberg och Segesten (2010 ss. 122-123) kritiserar dagens vårdmiljö och talar om att
riskerna denna stressiga svär kan medföra konsekvenser. Wu et al. (2011) fann samband
mellan arbetsrelaterade stressorer hos nyutexaminerade sjuksköterskor och deras avsikt
att avsluta sin anställning och deras främsta utmaning sågs vara deras begränsade
kompetens vid hantering av svårare, mer akuta situationer. Vårdandet av vårdaren kan
ur ett vårdvetenskapligt perspektiv vara av lika stor betydelse som vårdandet av
patienten. Dahlberg och Segesten (2010 s. 124-125) förklarar att om förutsättningarna
för god vård ska kunna ges måste vårdaren själv uppleva vårdandet och vårdmiljön som
vårdande vilket ger en ökad patientsäkerhet och sundare arbetsförhållanden för
sjuksköterskorna.
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Vikten av att ha kollegialt stöd inom räckhåll
En annan viktig bidragande faktor som anses avgörande för en lyckad övergång och ett
välfungerande kliniskt introduktionsår är upplevelsen av strukturerat stöd. De som
upplevde ett bra stöd ansåg att de kunde behärska komplexa situationer samt upplevde
en högre arbetstillfredsställelse innefattande tillhörighet och engagemang (Hussein et al.
2017). I Melies transitionsteori (2009 s. 38) tas det upp faktorer som bidrar till en
hälsosam övergång, där stärkande relationer och upplevt stöd är två viktiga delar. Lika
så menar hon att upplevd trygghet och trivsel på arbetsplatsen är bidragande faktorer för
en bra övergång till sjuksköterskeyrket (Melies 2009 s. 288). Enligt Henderson et al.
(2015) utgör handledaren en viktig del i övergången. Handledaren upplevdes i resultatet
vara en inkörsport för de nyutexaminerade sjuksköterskorna in i verksamheten samt att
de introducerades till att bli en del av personalgruppen. Ankers et al. (2018) studie
påvisade att stöd gav de nyutexaminerade sjuksköterskorna som genomförde kliniskt
introduktionsår ett infinnande lugn med känslan av att veta att det alltid fanns någon
mer erfaren som vid behov kunde stödja och vägleda vilket ingav trygghetskänslor hos
den oerfarne. Att tillhanda ha en handledare bör ses som en undervisande och
vägledande resurs för den orutinerade sjuksköterskan. Enligt Benner (1993 s. 152) är en
kompetent sjuksköterska är den optimala handledaren eftersom handledaren känner till
vilka färdigheter den nyutexaminerade sjuksköterskan besitter och vilka moment som
kommer utgöra förväntade utmaningar. Detta kan dock tänkas ställa krav på
verksamheten i form av att säkerställa en adekvat variation av yrkeserfarenhet och
kompetens inom en personalgrupp. En miljö eller personalgrupp med för stor andel
oerfarna i form av noviser eller avancerade nybörjare riskerar att omöjliggöra en god
omvårdnadshandledning. Detta resonemang stöds också av bland annat Ekeberg (2016
s. 246) som likt Benner (1993 s. 40) poängterar att omvårdnadshandledning bör ledas av
erfarna sjuksköterskor, i syfte att stärka novisens mognad och en reflekterande hållning.
Sammanfattningsvis skulle författarna vilja påstå att alla dessa delar innefattande
kollegialt stöd, att få växa personligt och professionellt samt betydelsen av att reflektera
utgör tillsammans viktiga beståndsdelar som avspeglar en positivt utveckling- och
lärandeprocess. Vidare avspeglar dessa delar även en lyckad upplevelse av övergång in i
yrkesverksamheten hos nyutexaminerade sjuksköterskor vilket är av stor betydelse samt
kan ha en avgörande roll för om sjuksköterskorna väljer att fortsätta vara sjuksköterskor.
Melies (2009 ss. 283-284) bekräftar detta resonemang då hon anser att övergången från
student till yrkesverksam sjuksköterska som de nyutexaminerade sjuksköterskorna
genomgår behöver upplevas som utvecklande och positiv för att skapa en framgångsrik
introduktion in i yrket.
Hållbar utveckling i relation till kliniskt introduktionsår
Kanske förväntar sig de nyutexaminerade sjuksköterskorna en utmaning i samband med
att inträda yrkesverksamheten och förväntningarna är höga. Betydelsefullt för
nyutexaminerade sjuksköterskor är möjligheten att kunna få lov att växa in i sin nya
roll. Det har påvisats att i de fall då det inte fungerar optimalt riskerar vårdkvaliteten att
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bli lidande samt en ökad risk för att de nyutexaminerade sjuksköterskorna väljer att
lämna yrket (Hardacre & Hayes 2016). I relation till hållbar utveckling är detta ett steg i
fel riktning med risk för att den rådande bristen på kvalificerad omvårdnadspersonal i
samhället istället ökar.
God handledning och stöd, att känna delaktighet, att få reflektera tillsammans med
andra samt möjligheter till att koppla samman praktiska element med teori och på så vis
växa i sin profession utgör grundstenarna för en optimal övergångsupplevelse och
utvecklingsprocess (Eklund & Skyvell 2018). Kliniskt introduktionsår visade sig
fördelaktigt för de nyutexaminerade sjuksköterskorna men också för verksamheten i
stort i form av uttryckt upplevelse av tillfredsställelse av programmet samt en säkrare
och högre kvalitet på vården (Hardacre & Hayes 2016). I framtiden bör det läggas stor
vikt vid att låta alla nyutexaminerade sjuksköterskor få möjlighet att starta sin
yrkesverksamma karriär med ett kliniskt introduktionsår med avsikt att erbjuda
verktygen, perspektiven samt så ändamålsenliga medel som möjligt för att få en optimal
övergång (Cheeks & Dunn 2010). På så vis ges förutsättningarna för att kunna utföra ett
bra arbete redan från start. I FN:s globala mål (FN:s agenda 2030, 3.8) påtalas vikten av
att vården som ges är av god kvalitet. Författarna tror därför att det kliniska
introduktionsåret kan bidra till en god kvalitet i vården.

SLUTSATSER
Kliniskt introduktionsår ansågs utifrån resultatet utgöra ett gynnsamt verktyg med
avsikt att underlätta övergången för de nyutexaminerade sjuksköterskorna. Författarna
tycker därför att alla bör få möjlighet att genomföra ett kliniskt introduktionsår vid
starten av sin yrkesverksamma karriär. Det är avgörande för upplevelsen vid
övergången att känna trygghet och delaktighet som oerfaren sjuksköterska i
verksamheten, vilket programmet kan bidra till. Samtidigt identifierades utvecklings
och förbättringsmöjligheter och förslag om att samarbeta mer över gränserna mellan
studieakademin och verksamheterna i syfte att minska glappet mellan dessa. Ny
forskning påvisar även potentiella konsekvenser vid otillräcklig personalstyrka av
legitimerade sjuksköterskor och hur deras kompetens ej går att ersätta med annan
vårdpersonal. Följderna har påvisats ha en negativ inverkan främst gällande
patientsäkerheten (Griffiths et al. 2018).
Ytterligare en studie bekräftar hur
sjuksköterskans arbetsbelastning och utbildningsnivå har direkt påverkan på omfattning
av dödligheten hos inneliggande patienter på sjukvårdsavdelningarna (Aiken, Sloane,
Bruyneel, Griffiths, Busse, Diomidous, Kinnunen, Kozka, Lesaffre, McHugh, MorenoCasbas, Rafferty, Schwendimann, Scott, Tishelman, Achterberg, & Sermeus 2014). Om
det inte värnas om de nyutexaminerade sjuksköterskor i verksamheterna kan inte den
rådande otillräckliga sjuksköterskebemanningen motarbetas vilket kan leda till en ökad
dödlighet hos patienterna.
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Avslutningsvis oberoende av hur väl förberedd den nyutexaminerade sjuksköterskan är
eller hur mycket kunskap hen besitter kommer den första tiden i yrket att vara
utmanande och hen kommer ställas inför svåra beslutstagande och komplexa situationer.
Det är därför viktigt att den nyutexaminerade sjuksköterskan ges tillåtelse att vara novis
under det första yrkesverksamma året.

Kliniska implikationer
Resultatet i studien kan användas för att identifiera upplevda behov hos
nyutexaminerade sjuksköterskor som är i övergången mellan student och verksam
sjuksköterska, i syfte att fortsätta utveckla kliniska introduktionsprogram. Resultatet i
studien kan även användas för att utöka resurser som handledning och reflektion i
kliniska introduktionsprogram. Slutligen bör resultatet användas för att minska
upplevda och påvisade brister mellan sjuksköterskeutbildningen och den vård som
bedrivs ute i verksamheterna.
Bristen på Svensk forskning inom området anser författarna indikerar på att behövs
genomföras empiriska studier med syfte att studera nyutexaminerade sjuksköterskors
upplevelser av kliniskt introduktionsår nationellt. Det finns även behov av forskning
som avser att studera omfördelning av erfarenhet bland sjuksköterskor på arbetsplatser
inom hälso- och sjukvården. Detta anser författarna behövs för att kunna erbjuda
välfungerande stöd till nyutexaminerade sjuksköterskor i syfte att underlätta och
bibehålla nödvändig arbetskraft.
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introduktionså
ret.
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Glimpses into
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graduate
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Syftet var att
identifiera
vilka
utmaningar
och
inlärningserfar
enheter som
uppkom vid
reflektion hos
nyutexaminera
de
sjuksköterskor
som
genomfört
introduktionsp
rogram.
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Studien
genomfördes
med kvalitativ
ansats.
Tjugosju
nyutexaminera
de
sjuksköterskor
deltog i
studien.
Datainsamling
en bestod av
nyutexaminera
de
sjuksköterskor
s nedskrivna
reflektioner,
de tjugosju
deltagarna
skrev två
reflektionsessä
er var.
Analysen
genomfördes
via femtiofyra
skrivna
reflektionsessä
er med
induktiv
tematisk
analysmetod.

Resultatet
påvisar att
sjuksköterskor
na upplever
högra krav på
sig själva som
ett hinder.
Erfarenhet
bidrog till
ökad
självsäkerhet.
De identifierar
även känslor
av
erfarenhetsbris
t, brist på
professionellt
förhållningssät
t samt
svårigheter att
hantera
komplexa
situationer.
Dessutom
påvisas att de
reflekterande
essäuppgiftern
a ett bra
verktyg för
ökad förståelse

