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SAMMANFATTNING 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av 

deras första yrkesverksamma år och om utbildningen ger en tillräcklig förberedelse inför 

yrket. Metod: Åtta nyutexaminerade sjuksköterskor intervjuades om deras upplevelser och 

innehållet analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Sju kategorier och 19 

subkategorier framkom. Resultat: Studien visar att de nyutexaminerade sjuksköterskorna var 

förväntansfulla inför sitt nya yrke men kände samtidigt rädsla och oro inför det stora ansvaret 

och kraven som ställs inom sjuksköterskans profession. Arbetet upplevdes som stressigt och 

svårt men med hjälp av stöd och gott bemötande från kollegor och arbetsledare kunde arbetet 

underlättas och sjuksköterskan kunde känna trygghet. Utbildningen gav grundläggande 

kunskaper men deltagarna ansåg att kraven och nivån var för låg i utbildningen. De upplevde 

att de saknade kunskap för det specifika kirurgiska verksamhetsområdet de arbetade inom 

samt för akutsjukvård. Vissa kurser ansågs som för omfattande medan andra kunde utökas. 

Slutsats: En bättre förberedelse under utbildningen samt ett bra stöd till nyutexaminerade 

sjuksköterskor kan underlätta övergången från student till yrkesverksam sjuksköterska och 

därmed bidra till en högre patientsäkerhet.   
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ABSTRACT 

Aims: The aims of this study was to investigate newly graduated nurses' experiences of their 

first professional year and if the nursing education provides enough preparation for the 

profession. Method: Eight newly graduated, registered nurses were interviewed about their 

experiences and the content was analyzed using a qualitative content analysis. Seven 

categories and 19 subcategories revealed. Results: The newly graduated, registered nurses 

were excited about their new profession, but also felt fear and concern about the great 

responsibility and demands of the nursing profession. The work was perceived as stressful 

and difficult but with the support and good treatment from colleagues and supervisors could 

simplify the work and the nurse could feel more confident. The education provided basic 

knowledge but the participants felt that the demands and the standards were too low. They felt 

that they lacked specific knowledge of the ward and for emergency care. Some courses could 

be considered too wide while others could be expanded. Conclusion: A better preparation and 

a good support for the newly graduated, registered nurses can ease the transition from student 

to professional nurse and thereby contribute to greater patient safety. 
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INTRODUKTION 

 

Sjuksköterskeyrket 

Som sjuksköterska kan arbete inom många olika verksamhetsområden utföras. Yrket omfattar 

varierande arbetsuppgifter samt möte med människor i alla olika åldrar. Yrkesprofessionen 

ställer höga krav på självständigt arbete, mångkulturellt kunnande och ett professionellt 

förhållningssätt (Socialstyrelsen, 2005).   

 

Sjuksköterskeyrket ställer krav på kunskaper inom områden såsom omvårdnadens teori och 

kliniska tillämpning, ledarskap, utveckling, utbildning samt forskning. Sjuksköterskan ska i 

sitt arbete utgå från en värdegrund som vilar på en humanistisk människo- och helhetssyn av 

patienten samt ha ett etiskt förhållningssätt (Socialstyrelsen, 2005). Huvudämnet för 

utbildningen är omvårdnad och innefattar kunskap om att bevara och främja hälsa och 

motverka ohälsa. Sjuksköterskan ansvarar för utförandet av medicinska ordinationer och 

bedömningar, arbetsledning, att informera patienter och anhöriga samt utföra behandlingar 

(Högskoleverket, 2011). Socialstyrelsen har även utformat en kompetensbeskrivning för 

sjuksköterskor som tydliggör sjuksköterskans profession och yrkesutövande. 

Kompetensbeskrivningen innehåller anvisningar för sjuksköterskor inom hälso- och sjukvård 

om:  

- Yrkeskunnande: omfattar kunskaper om den direkta arbetstekniska yrkesutövningen, 

kunskaper om olika principer (tekniska, ekonomiska, organisatoriska och sociala) samt 

den allmänna kunskapen i kommunikation och tolkning av sammanhang.  

- Erfarenhet  

- Kompetens: förmågan och viljan att använda kunskap och färdigheter för att utföra en 

uppgift.  

- Förhållningssätt: inställningen som är grundläggande för bemötande och agerande 

inför en situation eller uppgift.  

Syftet med kompetensbeskrivningen är främst att bidra till att en god och säker vård kan 

utföras (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Sjuksköterskeutbildningen 

Världshälsoorganisationen [WHO] har en strategibeskrivning för internationella riktlinjer för 

sjuksköterskors utbildning. Det poängteras att sjuksköterskeutbildningen är fundamental för 
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olika länders hälso- och sjukvårdssystem och därför är det av stor vikt att varje enskilt land 

utvärderar innehållet (World Health Organization, 2001). Den svenska 

kompetensbeskrivningen kan användas vid utformandet av kursplaner för 

sjuksköterskeutbildningen men ger inte detaljerade riktlinjer för arbetsuppgifter utan ett 

övergripande perspektiv på utbildningens innehåll. Universitets-/högskoleutbildningen är 

treårig och leder till en yrkesexamen samt att flertalet utbildningar även uppfyller kraven för 

en kandidatexamen. Utbildningen ska utgå från samtliga huvudområden:  

- Omvårdnadens teori och praktik: omvårdnadsvetenskap och medicinsk vetenskap som 

bland annat innefattar dokumentation, hantering av läkemedel och att tillgodose 

individens basala och specifika omvårdnadsbehov. Bemötande, information och 

undervisning för patient, anhörig samt personal. Utföra undersökningar och 

behandlingar på ett tryggt och säkert sätt samt ifrågasätta oklarheter. Främja hälsa och 

förebygga ohälsa genom att identifiera och förebygga hälsorisker. Säkerhet, kvalitet 

samt vårdmiljö säkerställs genom att följa riktlinjer, författningar och rutiner. 

Identifiera och hantera situationer där risk för skada förekommer. 

- Forskning, utveckling och utbildning: ta del av forskning där kritisk granskning sker 

och utveckling genom implementering av forskningsresultat. Personlig och 

professionell utveckling genom att kontinuerligt analysera brister och styrkor i den 

professionella kompetensen. Medverka i utbildning, handledning samt introduktion för 

andra medarbetare.  

- Ledarskap: ha förmåga att leda, samarbeta och organisera i arbetsgruppen. Planera, 

konsultera och samverkan i vårdkedjan för att uppnå kontinuitet, effektivitet och 

säkerhet.  

Utifrån dessa huvudområden utvecklar varje universitet eller högskola en egen kursplan för 

att studenterna ska uppnå sjuksköterskans kompetens (Socialstyrelsen, 2005).  

 

Upplevelser av det första yrkesverksamma året 

Som legitimerad sjuksköterska förväntas det att han/hon har tillräcklig kunskap och 

kompetens för att kunna hantera olika situationer så att en god och säker vård utförs 

(Wangensteen, Johansson & Nordström, 2008). Därför finns ofta ett behov som 

nyutexaminerad sjuksköterska av att öva sin yrkesskicklighet innan de mest krävande 

arbetsuppgifterna kan utföras (Stockholms läns landsting, 2003). Enligt Kelly och Ahern 

(2007) upplevde sjuksköterskorna att de, under utbildningen, hade positiva förväntningar på 
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att komma ut i arbete men efter en månad som yrkesverksamma upplevde de en del 

svårigheter såsom negativ attityd från arbetsgruppen mot den nya sjuksköterskan och att de 

inte upplevde sig vara fullt redo för sjuksköterskerollen.  

 

Socialstyrelsen betonar i en rapport ”Översyn av nyutexaminerade sjuksköterskors 

yrkeskunnande och kompetens i förhållande till hälso- och sjukvårdens behov” att det 

förekommer brister hos nyutexaminerade sjuksköterskor i utförande och övervakandet av 

olika behandlingar samt i sin arbetsledande funktion (Stockholms läns landsting, 2003). Nya 

sjuksköterskor har även gett uttryck för stora svårigheter gällande sjuksköterskans ansvar. 

Omställningen från att ha minimalt ansvar som student till att ha övergripande ansvar för 

många patienter samtidigt och även att göra prioriteringar i sitt arbete var stor (Schoessler & 

Waldo, 2006; Wangensteen, Johansson & Nordström, 2008, Kelly & Ahern, 2007). Många 

nyutexaminerade sjuksköterskor anser att de inte har tillräcklig kompetens när de kommer ut i 

arbetslivet utan har mycket kvar att lära för att känna sig säker i sin sjuksköterskeroll 

(Löfmark, Smide & Wikblad, 2006; Linder, 2008). Vissa sjuksköterskor upplevde dock att de 

var tillräckligt kompetenta vad gäller medicintekniska moment men ansåg sig ha bristande 

kompetens när det kom till prioritering, beslutsfattande samt förmågan att tänka kritiskt 

(Löfmark, Smide & Wikblad, 2006). En god introduktion ansågs vara en förutsättning för att 

kunna utföra sitt arbete och betonades vara mycket nödvändig (Wangensteen, Johansson & 

Nordström, 2008; Unruh & Nooney, 2011; Socialstyrelsen, 2005). Dock ansåg många 

nyutexaminerade sjuksköterskor att detta inte alltid kunde tillämpas då det förekom brist i 

både tid och engagemang i arbetsgruppen (Wangensteen, Johansson & Nordström, 2008).  

 

Många nya sjuksköterskor upplevde att erfarna sjuksköterskor brast i bemötande och stöd, att 

de behandlades arrogant och att de uteslöts från arbetsgruppen (Kelly & Ahern, 2007). 

Majoriteten ansåg att en välkomnande atmosfär i arbetsgruppen underlättade yrkesutövande 

då de kände att de kunde fråga kollegorna om rutiner samt vid osäkerhet (Wangensteen, 

Johansson & Nordström, 2008). De nya sjuksköterskorna kände behov av att tillhöra 

vårdteamet, ta del av dess rutiner samt att känna till avdelningens grundläggande värderingar 

(Patterson, Curtis & Reid, 2008; Kelly & Ahern, 2007). Vissa upplevde att det råder oklarhet 

kring rutiner men framför allt bristande stöd från erfarna medarbetare, vilket hade stor 

betydelse för hur väl den nya sjuksköterskan anpassade sig i den nya rollen. Risken med 

otillräckligt stöd från medarbetare var att det kunde leda till att den nya sjuksköterskan inte 
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vågade fråga om eventuella arbetsuppgifter och då begick misstag (Boychuk-Duchscher, 

2009; Morrow, 2008; Linder, 2009; Wangensteen, Johansson & Nordström, 2008). De största 

rädslorna hos den nya sjuksköterskan kunde vara att bli sedd som inkompetent, att skada 

patienter eller inte ge en god vård samt att inte leva upp till ansvarskravet. Sjuksköterskorna 

upplevde att första perioden var överväldigande och gav både fysisk och psykisk utmattning. 

De faktorer som påverkade sjuksköterskorna i störst grad till att uppleva första perioden som 

betungande var otillräckligt stöd, liten andel praktik i utbildningen samt orimliga krav från 

arbetsledning och kollegor samt orimliga krav på sin egen prestation (Boychuk-Duchscher, 

2009).  

 

Studier visar att första tiden som sjuksköterska beskrivs som stressfylld av olika anledningar 

(Yeh & Yu, 2009; Shoessler & Waldo, 2006; Wu, Poretta-Fox, Stokes & Adam, 2011). 

Många nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde att arbetet var mycket stressigt vilket 

resulterade i att många hade tankar på att säga upp sig (Yeh & Yu, 2009; Wu, Poretta-Fox, 

Stokes & Adam, 2011). De ansåg att en generell stress, vård av akut sjuka människor, 

svårhanterliga utrustningar samt roller och relationer i arbetsgruppen var det som påverkade 

mest negativt i yrkesprofessionen (Wu, Poretta-Fox, Stokes & Adam, 2011). Även svårigheter 

med kommunikation upplevdes, främst vid rapportering och vid interaktion med patienten. 

Att lyssna, visa empati och komma nära i samtal är förmågor som nyutexaminerade 

sjuksköterskor inte upplevde att de hade utvecklat under utbildningen (Cleary, Horsfall, 

Mannix, O’Hara-Aarons & Jackson, 2011). Tidsbristen medförde även att vissa 

sjuksköterskor kunde uppleva känslan av att inte finnas där och kunna skapa en trygg relation 

med patienten (Schoessler & Waldo, 2006). En annan studie visade att skiftarbete, långa 

arbetsdagar samt att ha ansvar för ett stort antal patienter samtidigt gjorde att sjuksköterskorna 

i större grad upplevde att arbetet innebar höga krav och svårigheter (Unruh & Nooley, 2011).  

Dock upplevde många sjuksköterskor en positiv utveckling och ett stärkt självförtroende i att 

så småningom klara av sitt arbete och de krav som ställs (Cleary, Horsfall, Mannix, O’Hara-

Aarons & Jackson, 2011; Linder, 2009; Shoessler & Waldo, 2006). Att ha en god 

patientöversikt samt känslan av att vara en del av arbetsgruppen för att känna sig bekväm vid 

delegering, ansågs vara nyckeln till ett bra ledarskap hos sjuksköterskan då detta medförde en 

känsla av kontroll och självsäkerhet. Detta upplevdes även som en god grund för att kunna 

känna sig mer förberedd inför oväntade och svåra situationer (Wangensteen, Johansson & 

Nordström, 2008).  
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Sjuksköterskeutbildningen ska ge den blivande sjuksköterskan förmåga till självständiga 

bedömningar såsom att observera, värdera och prioritera samt lösa problem i form av att 

åtgärda och hantera förändringar hos patienten (Socialstyrelsen, 2005). Ett sätt att uppnå detta 

är med hjälp av problembaserat lärande [PBL] vilket ger den studenten möjlighet till 

självständigt lärande och problemlösningar (Nationalencyklopedin, 2011). Enligt 

Wangensteen, Johansson, Björkström & Nordström (2010) sker detta fortlöpande under 

sjuksköterskeutbildningen genom bearbetning av fiktiva patientfall. Studien visade att PBL 

gav en ökad förmåga att hantera komplexa situationer som kan uppstå i sjuksköterskans 

arbetsområde.  

 

Mycket ansvarstagande och krav ställs i arbetet som legitimerad sjuksköterska vilket kan 

upplevas som betungande. Som nyutexaminerad sjuksköterska saknas ännu yrkeserfarenhet. 

Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning (2005) gäller samma kunskapskrav på alla 

legitimerade sjuksköterskor vilket den nyutexaminerade sjuksköterskan kan uppleva som 

svårt att uppnå (Löfmark, Smide & Wikblad, 2006; Linder, 2008). Trots att det finns en del 

studier inom området är det angeläget att göra fler studier. Det som bland annat behöver 

studeras mera är nyutbildade sjuksköterskors upplevelser av den första yrkesverksamma tiden 

och deras reflektioner tillbaka på utbildningens innehåll i förhållande till de krav som ställs i 

klinisk verksamhet.  

 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av deras 

första yrkesverksamma år och om utbildningen ger en tillräcklig förberedelse inför yrket.  

 

 

METOD 

 

Design 

En deskriptiv och kvalitativ studie (Polit & Beck, 2008).  
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Urval 

Undersökningsgruppen var sjuksköterskor som arbetat mellan sex och arton månader samt 

arbetade inom kirurgisk verksamhet. Motivering till valet av urvalskriterier var att tiden sedan 

examen ansågs vara lämplig för att en god redogörelse för första tiden som verksam 

sjuksköterska skulle kunna ges. Var sjuksköterskorna hade arbetat sedan examen saknade 

betydelse så länge de arbetade vid en kirurgisk vårdavdelning vid intervjutillfället. Då det 

förväntades vara svårt att rekrytera lämpliga deltagare till studien, skedde urvalet genom 

bekvämlighetsurval (Polit & Beck, 2008). Målet var att cirka åtta nyutexaminerade 

sjuksköterskor vid ett universitetssjukhus i Mellansverige skulle delta i studien. Författarna 

tog hjälp av handledaren för kontakt med avdelningschefer för att kunna rekrytera 

sjuksköterskor som uppfyllde inklusionskriterierna. 12 potentiella deltagare tillfrågades om att 

medverka i studien. Bortfallet var fyra sjuksköterskor som kontaktades men inte deltog i 

studien, två av dem på grund av missförstånd om antalet månader de arbetat som 

sjuksköterskor och två av dem kontaktades via e-post utan svar. Detta kunde bero på att fel e-

postadress uppgavs, tidsbrist eller av andra skäl att de inte hade möjlighet eller vilja att delta i 

studien.  

 

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingsmetoden skedde via personlig intervju med semi-strukturerade intervjuer med  

öppna frågor för att fånga sjuksköterskornas egna upplevelser (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Alla deltagare intervjuades enskilt. Intervjufrågorna utformades av författarna på så sätt att de 

var relevanta för studiens syfte (Bilaga 1). Frågornas formulering diskuterades även med 

författarnas handledare. Intervjufrågorna gav deltagarna möjlighet till att svara med egna ord 

och delge så mycket information och förklaringar som de ville. Underlaget för intervjuerna 

innehöll tio huvudfrågor som gav svar på deltagarnas upplevelser av första tiden som 

yrkesverksam sjuksköterska och om utbildningen gav en förberedelse för yrket. Deltagarna 

tillfrågades även om när de tog examen samt om de hade arbetat på fler arbetsplatser sedan 

examen. Följdfrågor användes som stöd vid behov. Frågeunderlaget testades av författarna på 

några bekanta för att säkerställa att de uppfattades på tillfredsställande sätt. Samtliga 

intervjuer utfördes av båda författarna tillsammans. Intervjuerna spelades in digitalt efter 

sjuksköterskans godkännande. Efter första intervjun utvärderades intervjufrågorna och 

frågeordningen justerades för en mer logisk ordning. 
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Tillvägagångssätt 

Avdelningschefer inom kirurgiska verksamhetsområdet kontaktades först av handledaren och 

sedan av författarna via e-post och telefon för information om studiens syfte och utformning, 

samt förfrågan om för studien lämpliga deltagare finns inom arbetsgruppen. Muntligt tillstånd 

för utförande av denna studie gavs av avdelningschefer på berörda avdelningar samt att 

intervjuer fick utföras på arbetsplatsen under arbetstid. Avdelningscheferna ombads sedan att 

förmedla kontaktuppgifter på sjuksköterskor som uppfyller studiens inklusionskriterier till 

författarna. Därefter kontaktades sjuksköterskorna för information om studien samt om 

intresse av att delta i studien fanns. Skriftlig information (Bilaga 2) om studiens syfte, 

frivillighet och konfidentialitet skickades samt utdelades personligen till de sjuksköterskor 

som var intresserade. Om samtycke gavs att delta i studien, avtalades tid för intervju.  

 

Intervjuerna genomfördes under vecka 40 och 41 år 2011 av författarna på deltagarens 

arbetsplats. Intervjuerna utfördes i en miljö där man kunde sitta avskilt och ostört. Deltagarna 

behövde inte heller avsätta extra tid utanför arbetet utan fick genomföra intervjun på arbetstid. 

Deltagarna gavs en kort beskrivning före intervjun om studiens syfte och information om 

konfidentialitet. Före varje intervju tillfrågades deltagarna om tillåtelse till inspelning av 

intervjun. I slutet av varje intervju uppmuntrades deltagarna att fritt tillägga ytterligare 

upplysningar om sina upplevelser. Tidsåtgången för intervjuerna varierade mellan 11 till 28 

min och spelades in med hjälp av en smartphone.  

 

Bearbetning och analys 

Intervjuerna transkriberades ord för ord snarast efter genomförandet. Transkriberingarna 

användes till att genomföra en manifest innehållsanalys som fokuserade på gemensamma 

mönster som deltagarna förmedlade under intervjuerna (Carlsson, 1991). Hela materialet 

genomlästes flera gånger för att få en känsla av helheten. Ur texterna plockades 

meningsbärande enheter ut och dessa kondenserades sedan för att göra texterna mer 

lätthanterliga, men samtidigt bevara det centrala innehållet. De kondenserade 

meningsenheterna kodades, grupperades i subkategorier samt i kategorier (Tabell 1). Detta 

enligt Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av kvalitativ innehållsanalys. 
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Tabell 1. Exempel på tillvägagångssätt vid analys. 

Meningsenhet Kondensering Kod Subkategori Kategori 

”Jag var 

jättenervös…” 

 

”…läskigt… man har 

ju alltid haft nån som 

liksom har 

dubbelkollat en…” 

 

”jag hade ett krav på 

mig själv att man 

liksom skulle kunna 

allt från början…”  

 

”På skolan så tror du 

att du hinner göra 

allting(…)men det är 

liksom inte så i 

verkligheten, du 

hinner inte…” 

Nervositet. 

 

 

Läskigt att ingen 

dubbelkollar att 

man har gjort rätt. 

 

 

Krav på sig själv 

att kunna allting 

från början. 

 

 

Under 

utbildningen tror 

man att man 

hinner göra allting, 

så ser det inte ut i 

verkligheten. 

Oro Nervös och orolig 

för det nya arbetet 

 

Rädd för ansvar 

och krav 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stressad 

 

Upplevelse av 

oro, rädsla och 

stress för det 

nya arbetet 

”(…)men ändå att 

man känner sig redo 

när man går ut tycker 

jag att börja jobba. 

Det är dax” 

 

”(…)man kommer in 

i det rätt fort, att det 

liksom, att det rullar 

på och man känner 

sig ganska fort som 

en sköterska” 

Känner sig redo 

när man börjar 

jobba. 

 

 

 

Kommer in i det 

fort och man 

känner sig ganska 

fort som en 

sjuksköterska.  

Trygghet Förväntansfull och 

positiv inför att 

börja arbeta 

 

 

 

Kunnat hitta sin 

roll 

Upplevelse av 

att känna sig 

redo 

 

Etiska överväganden 

Deltagarna i studien kunde tänkas känna oro för att deras deltagande och vad som skulle 

framkomma under intervjun skulle kunna nå fram till arbetsgivaren och därmed påverka 

deltagarens anseende i arbetsgruppen. I informationsbrevet samt inför varje intervju 

informerades deltagarna av författarna att identifiering av dem inte skulle kunna ske.  

 

Studiens metod hade inte avsikten att påverka deltagarna men trots detta har 

tillvägagångssättet utformats efter lagen om etikprövning av forskning som avser människor 

(SFS, 2003:460). Enligt Etikprövningsnämnden (2002) skulle deltagarna informeras om 
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studiens syfte. Detta skedde genom att ett informationsblad skickades ut via e-post eller 

utdelades personligen. Författarna informerade sjuksköterskorna om att deltagandet var 

frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sin delaktighet i studien. Allt material 

hanterades konfidentiellt och efter avslutad undersökning kunde de deltagande 

sjuksköterskorna ej identifieras. Det digitala materialet raderades efter transkriberingen. 

Uppgifter om enskilda personer användes endast för bearbetning av studiens resultat (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Utskrivet material från transkribering innehöll inga namn som kunde 

avslöja deltagarens identitet. Efter studiens slut kommer de intervjuade sjuksköterskorna ges 

möjlighet att ta del av resultatet.  

 

 

RESULTAT 

 

Resultatet redovisas genom att först beskriva bakgrundsfakta om deltagarna för att sedan 

övergå till deltagarnas upplevelser genom två områden som intervjufrågorna behandlade. 

Dessa var upplevelser av första yrkesverksamma året och upplevelser om utbildningen.  

 

Bakgrundsfakta om deltagarna 

Sjuksköterskorna var mellan 23 och 30 år gamla och medianåldern var 26 år. Samtliga 

arbetade inom kirurgisk verksamhet på fem olika vårdavdelningar vid ett universitetssjukhus i 

Mellansverige. Alla deltagare hade genomgått sjuksköterskeutbildningen i Sverige och hade 

arbetat mellan sex till 18 månader. Tre av åtta deltagare hade tidigare erfarenhet från 

vårdyrken innan de utbildade sig till sjuksköterska.  

 

Efter innehållsanalys av de åtta intervjuerna framkom sju kategorier och 19 subkategorier som 

beskrev det centrala innehållet i texten (se tabell 2). 
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Tabell 2. Översikt av kategorier och subkategorier 

Områden Kategorier Subkategorier 
Upplevelser av 

första 

yrkesverksamma 

året 

Upplevelse av oro, rädsla och stress 
för det nya arbetet 

 

Nervös och orolig för det nya arbetet 
 

Rädd för ansvar och krav 

 

Stressad 

Upplevelse av att känna sig redo 

 

Förväntansfull och positiv inför att börja arbeta 

 

Kunnat hitta sin roll 

Upplevelse av anpassning till den 

nya yrkesrollen 

 

Stor omställning 

 

Svårigheter att släppa undersköterskeyrket 

 
Personlig utveckling 

Upplevelse av stöd och bemötande  Kollegor och gemenskap 

Upplevelser om 

utbildningens 

utformning 

Upplevelse av att ha kunskap för 

arbetet 
 

Praktik 

 
Svåra samtal och kontakt med anhöriga 

 

Akuta situationer 
 

Specifik kunskap för avdelningen 

Förväntningar om arbetet 

 

Svårt, ansvarskrävande och stressigt 

 
Kontakt med både patienter och kollegor 

 

Som förväntat 

Tankar om utbildningens 

utformning  

 

För låga krav och nivå 

 

Mer akutsjukvård 

 
Omfördela kursernas omfattning och ordning 

 

Upplevelser av det första yrkesverksamma året 

Upplevelse av oro, rädsla och stress för det nya arbetet 

Nervös och orolig för det nya arbetet. Många av de nyutexaminerade sjuksköterskorna kände 

stor nervositet och oro efter examen inför att börja arbeta som sjuksköterska. Yrket upplevdes 

som en stor omställning som skapade förvirring och stress och därmed uppstod en rädsla för 

att inte klara av sitt arbete som sjuksköterska. Sjuksköterskorna var oroliga för att misstag 

skulle begås då ingen längre dubbelkollade att uppgifterna utfördes korrekt.  

”(…)lite panik i början(…)Gud, hur ska jag kunna allt det här? Hur ska jag kunna allt 

ansvar? Hur ska jag kunna vara trygg i mitt arbete(…)” 

”första veckorna när man nästan gick hem och grina för att du trodde att du hade 

missat en massa saker(…)” 
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Rädd för ansvar och krav. Alla utom en deltagare uttryckte rädsla för det stora ansvar som 

yrket innebär. Några ställde höga krav på sig själva och sin kunskap men insåg att arbetet 

innebar mycket mer än de förväntat och därmed uppstod en känsla av osäkerhet. De kände sig 

osäkra för sina arbetsuppgifter och att stå till svars för sina handlingar. Vissa upplevde 

svårigheter med att ansvara för fler patienter än under verksamhetsförlagd utbildning då 

studenten även saknade det yttersta ansvaret. De ansåg även att med den korta erfarenhet de 

hade var det svårt att prioritera sina uppgifter rätt. Krav på prestation inom yrket fanns trots 

att deltagarna inte hunnit skaffa sig erfarenhet eller all den kunskap som behövs inom det 

specifika kirurgiska verksamhetsområdet de arbetade inom.  

”(…)oro i kroppen, eh, man tyckte liksom att man kunde ganska mycket alltså så då 

efter att ha pluggat men sen så insåg man att det är mycket mera ansvar” 

 

Stressad. Vissa deltagare kände att första tiden som sjuksköterska var psykiskt påfrestande. 

Som ny sjuksköterska tog det längre tid att utföra de praktiska momenten och erfarenhet och 

rutiner saknades. Den bristande erfarenheten gjorde det svårt att prioritera arbetsuppgifterna i 

en tidseffektiv ordning. Detta gav upphov till utmattning och en känsla av hopplöshet för att 

de inte uppnått de krav som ställdes. Dessutom var det då svårare att rent tidsmässigt hinna 

med arbetsuppgifterna under dagen.  

”Så fort jag kom hem från jobbet så var det bara att gå och lägga mig för jag var helt 

slut psykiskt(…)utan det man måste klara av är att prioritera helt rätt.” 

”(…) när man sitter och skriver så inser man att man, att man skulle kanske gjort det i 

en annan ordning eller så att det flyter på lite bättre” 

 

Upplevelse av att känna sig redo 

Förväntansfull och positiv inför att börja arbeta. Nästan alla nyutexaminerade 

sjuksköterskorna var förväntansfulla inför att börja arbeta kliniskt. Sjuksköterskorna ansåg att 

sjuksköterskeutbildningen hade givit dem relevanta och grundläggande kunskaper men endast 

några kände sig väl förberedda inför sitt nya arbete. Vissa deltagare kände sig redo efter sin 

examen inför att börja arbeta som sjuksköterska och dessa kände även sig redo och trygga när 

de väl hade börjat arbeta.  

”(…)men ändå att man känner sig redo när man går ut tycker jag att börja jobba. Det 

är dax” 
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Kunnat hitta sin roll. Upplevelsen av att snabbt kunnat hitta sin roll som sjuksköterska 

uttrycktes av några sjuksköterskor. De trodde att det skulle vara betydligt svårare än vad det 

var vilket gjorde att de kände sig mer trygga i sin sjuksköterskeroll.  

”(…)man kommer in i det rätt fort, att det liksom, att det rullar på och man känner sig 

ganska fort som en sköterska” 

 

Upplevelse av anpassning till den nya yrkesrollen 

Stor omställning. De flesta sjuksköterskorna ansåg att omställningen från student till 

sjuksköterska var stor. Förvirring och panik var känslor som uppstod hos vissa på grund av 

mer stress och av ett större ansvar än förväntat. Även på grund av att de kommit till en helt ny 

avdelning med nya rutiner och ska komma in i en ny arbetsgrupp ansåg deltagarna att 

omställningen var betydande.  

”Det var överväldigande(…)det var väldigt mycket på väldigt kort tid och man ska lära 

sig och det var rutiner på avdelningen och så där” 

 

Svårigheter att släppa undersköterskeyrket. Vissa av deltagarna upplevde svårigheter att i 

första hand utföra sina huvudsakliga sjuksköterskesysslor. De uttryckte vilja att hjälpa sina 

arbetskamrater men insåg relativt snabbt att tiden inte alltid räckte till. Vissa som tidigare 

arbetat som undersköterskor ansåg att det var svårt att byta yrkesroll från 

undersköterska/vårdbiträde till sjuksköterska.  

”(…)jag var undersköterska från början(…)svårt att släppa det här med att jag måste 

göra, jag har mitt ansvar som sköterska(…)samtidigt som man försöker vara 

undersköterska och hjälpa till” 

 

Personlig utveckling.  Känslor av att det nya yrket var mycket givande och gav stort utrymme 

för personlig utveckling uttrycktes i vissa intervjuer. En nyutexaminerad sjuksköterska är 

fortfarande oerfaren och utmaningen att börja arbeta samt att inta ny kunskap kunde leda till 

ökat självförtroende hos deltagarna. Eventuella misstag och svårigheter i arbetet gav 

sjuksköterskorna chans till nya lärdomar och därmed bättre självkännedom.  

”(…)varenda dag lärde man sig någonting(…)ingen är perfekt. Man kommer att göra 

misstag. Det viktiga är att ta lärdom av dem” 
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Upplevelse av stöd och bemötande 

Kollegor och gemenskap. Samtliga deltagare ansåg att de blivit väl bemötta och mottagna på 

sin nya arbetsplats. De har kunnat ställa eventuella frågor om oklarheter utan att ha känt sig 

som bördor för den övriga personalen. Detta upplevdes positivt då mycket kunskap saknades 

för att känna sig trygg på arbetet. Några ansåg att stödet från kollegorna gav dem större 

förutsättningar att känna sig delaktig och därmed även hitta sin roll i arbetsgruppen. Många 

upplevde att de även fått en god och tillräcklig inskolning på den nya arbetsplatsen. 

”(…)tack vare alla kollegor här och samarbetet som är så har man utvecklats och man 

har hela tiden fått hjälp och stöd(…)mycket uppmuntran från kollegor och även från 

chef och så där att man gör ett bra jobb(…)det gör att man känner sig mer och mer 

trygg i sin sköterskeroll(…)” 

 

Upplevelser om utbildningens utformning 

Upplevelse av att ha kunskap för arbetet 

Praktik. Många ansåg att utbildningen gav en god grund och att det framför allt var den 

verksamhetsförlagda utbildningen och inskolningen som gav den specifika kunskapen som 

behövs för att klara av arbetet som sjuksköterska. Att få använda sina teoretiska kunskaper i 

praktiken och träna praktiska moment hade underlättat när sjuksköterskan sedan skulle arbeta 

självständigt.  

”Alltså praktiken ger ju allting. Alltså om jag inte hade haft praktik hade det ju inte 

gått(…)det är där du ser saker, det är där du lär dig, det är där du kan använda din 

kunskap(…)praktiken är a och o” 

 

Svåra samtal och kontakt med anhöriga. Många upplevde sig ha lätt för att ta kontakt med de 

flesta patienterna men vissa deltagare upplevde dock svårigheter vid mötet med svårt sjuka 

patienter och deras anhöriga. De ansåg sig inte besitta den kunskap och erfarenhet som krävs i 

mötet med patienter som är svårt sjuka.  

”(…)jobbiga situationer just det här med patientkontakten, att det kan bli lite väl 

mycket(…)hur mycket man ska engagera sig(…)och då kan det bli jättejobbigt i vissa 

situationer” 

 

Akuta situationer. Nästan alla deltagare tyckte att de saknade kunskap i hur de på bästa sätt 

skulle hantera akuta situationer såsom vid stora blödningar, hjärtstopp och när en patient 
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generellt blir akut försämrad i sitt tillstånd. De ansåg att teori och träning i akutsjukvård inte 

var tillräcklig och när sådana situationer uppstod uttryckte de en känsla av hjälplöshet och 

stress. Vissa hade fått simuleringsövning i akuta situationer men ansåg sig ändå vara 

otillräckligt förberedda i klinisk verksamhet. Några trodde dock att det snarare är den kliniska 

erfarenheten som krävs då det är svårt att utöka detta i utbildningen.  

”(…)typ akuta situationer, när nån blir dålig, då kanske man vet, liksom, ungefär vad 

man ska göra, alltså, men sen är det en helt annan sak när man står där och liksom ska, 

ja men göra rätt saker(…)” 

 

Specifika kunskaper för avdelningen. De flesta sjuksköterskorna ansåg att de saknade specifik 

kunskap inom sitt verksamhetsområde. De upplevde svårigheter att svara på patienters frågor 

om olika tillstånd och ingående frågor om behandlingar. Deltagarna ansåg samtidigt att 

utrymme i en grundutbildning inte fanns för att ingående penetrera alla olika 

verksamhetsområden och att de kunskaperna inhämtas på varje specifik avdelning.  

”Utbildningen är ju ganska bred så man får ju lära sig mycket på avdelningen” 

”(…)utbildningen är ju väldigt generell(…)men sen plötsligt hamnar man på en (…) 

kirurgisk avdelning och då blir det helt specifikt(…)” 

 

Förväntningar om arbetet 

Svårt, ansvarskrävande och stressigt. Hälften av deltagarna förväntade sig att 

sjuksköterskearbetet skulle vara stressigt och svårt. De ansåg att det var mycket mer ansvar, 

krav och stress än vad de tidigare hade trott. Vissa deltagare upplevde att mer tid gick åt 

samordning än förväntat och mindre tid åt omvårdnad vilket utbildningen annars lägger stort 

fokus på. Detta upplevdes som ett stressmoment eftersom de inte var förberedda på att 

samordningen tog så stor tid. Några deltagare ansåg även att sjuksköterskeyrket krävde mer 

kunskap än förväntat då arbetet kan innebära att ställas inför svåra situationer vilket gjorde 

arbetet mer stressfullt och svårt.  

”(…)väldigt mycket press på sig att kunna väldigt mycket(…)tro inte att ni kommer 

hinna allting på det sättet som det är i skolan, för det gör ni inte” 

 

Kontakt med både patient och kollegor. Många deltagare förväntade sig att arbetet skulle vara 

roligt och spännande. Hälften nämnde att de såg fram emot att få chans till att träffa olika 
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människor samt känna samhörighet och kunna hjälpa. En av deltagarna uppskattade att 

avdelningsarbetet inte innebar ensamarbete utan samarbete i en arbetsgrupp.  

”(…)skönt och roligt att kunna hjälpa människor(…)” 

”(…)mycket kontakt med människor(…)och sen kanske samhörigheten med andra på 

avdelningen(…)” 

 

Som förväntat. Hälften av sjuksköterskorna ansåg att arbetet stämde med de förväntningarna 

de hade under utbildningens gång.  

”det är nog ganska mycket som jag tänkte mig (…)alltså det stämmer ganska bra med 

vad man får för bild på utbildningen” 

 

Tankar om utbildningens utformning 

För låga krav och nivå. Hälften av de tillfrågade sjuksköterskorna ansåg att utbildningen 

generellt hade för låg nivå och ställde låga krav. Under den verksamhetsförlagda utbildningen 

hade studenterna inget krav på eget ansvar vilket blev en stor omställning när de sedan 

kommit ut i arbetslivet. En deltagare ansåg att utbildningen inte krävde kritiskt tänkande eller 

motiverande av sitt agerande.  

”utbildningen är ju som sagt ganska grundlig kan jag tycka(…)för att man ska va 

tillräckligt förberedd när man kommer ut så tror jag att det behövs lite mera krav(…)” 

 

Mer akutsjukvård. De flesta sjuksköterskorna upplevde att det saknades träning och teori om 

akutsjukvård. De ansåg sig inte vara tillräckligt förberedda för situationer då det krävs snabbt 

agerande.  

”(…)det är ju något som är jätteviktigt verkligen och man är kanske inte 

hundraprocentig på det även fast man har tränat på det” 

 

Omfördela kursernas omfattning och ordning. Mer än hälften av deltagarna ansåg att 

utbildningens utformning bör omfördelas. Vissa ämnen bör tas upp i större grad, de som 

nämndes ofta var akutsjukvård, medicin, kirurgi samt farmakologi och mikrobiologi. 

Omvårdnadskurserna i början av sjuksköterskeprogrammet upplevdes ta för stor del i 

utbildningen vilket ansågs skulle kunna komprimeras. Mer än hälften ansåg även att 

pedagogikkurserna bör ändras i innehåll eller tas bort då de inte ansågs vara relevanta för 
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sjuksköterskeprofessionen. Vissa ansåg att vetenskapliga metodiken också tog stor del men de 

hade även förståelse för relevansen i grundläggande kunskaper inom området.  

”jag tycker att de fördelat det lite fel så jag skulle nog, alltså jag skulle se att, hellre att 

man hade större del mikro och farmakologi till exempel(…)” 

”(…)för lite tid på det här medicinska för att, vi har väldigt mycket ansvar” 

 

 

DISKUSSION 

 

Studien visar att de nyutexaminerade sjuksköterskorna var förväntansfulla inför sitt nya yrke 

men kände samtidigt rädsla och oro inför det stora ansvaret och kraven som ställs inom 

sjuksköterskans profession. Arbetet upplevdes som stressigt och svårt men med hjälp av stöd 

och gott bemötande från kollegor och arbetsledare kunde arbetet underlättas och 

sjuksköterskan kunde känna trygghet. Många ansåg att patientkontakten var en av de lättare 

delarna i yrket medan de svårare delarna bestod av prioriteringar, mötet med svårt sjuka 

patienter samt att släppa ansvaret för undersköterskans arbetsuppgifter. Sjuksköterskorna 

förväntade sig att yrket främst skulle innebära stress och utmaningar samtidigt som yrket 

skulle vara trivsamt och innebära att kunna hjälpa och få kontakt med olika människor. 

Utbildningen gav grundläggande kunskaper men deltagarna ansåg att kraven och nivån var för 

låg. De upplevde att de saknade specifik kunskap för respektive verksamhetsområde samt för 

akutsjukvård. Vissa kurser kunde anses som för omfattande medan andra kunde utökas.  

 

Resultatdiskussion 

Upplevelse av oro, rädsla och stress för det nya arbetet 

Enligt Wu, Poretta-Fox, Stokes och Adam (2011) påverkades sjuksköterskorna av den 

generella stressen och vården av akut sjuka patienter på ett negativt sätt. Även i föreliggande 

studie kunde detta påvisas då deltagarna kände sig osäkra och nervösa inför att hantera dessa 

svåra situationer. Eftersom sjuksköterskans profession innebär ett stort ansvar för patienters 

liv och välmående kan rädslan ses som en naturlig reaktion. Respekten för ansvaret kan vara 

positiv då noggrannhet kan förebygga eventuella misstag. Yrket upplevdes som stressigt och 

överväldigande vilket kan bero på ny miljö och nya intryck. Detta upplevdes som en psykisk 

påfrestning men de ansåg även att anpassning sker med tiden. I studierna av Yeh och Yu 

(2009) samt Wu, Poretta-Fox, Stokes & Adam (2011) kände sjuksköterskorna att de inte 
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orkade med den konstanta stressen i arbetet och ville då avsluta sin anställning vilket ingen 

deltagare i föreliggande studie gett uttryck för.  

 

Upplevelse av att känna sig redo 

I föreliggande studie ansåg nästan alla sjuksköterskor sig ha fått grundläggande kunskaper 

inför yrkesprofessionen. Trots detta förekom ingen majoritet för känslan att känna sig 

fullständigt redo inför kliniskt arbete. En bidragande faktor till detta kan vara att kompetens 

saknades för att kunna känna sig helt säker i sin blivande yrkesroll (Löfmark, Smide & 

Wikblad, 2006; Linder, 2009). 

 

Upplevelse av anpassning till den nya yrkesrollen 

Nyutexaminerade sjuksköterskor måste öva sin yrkesskicklighet för att kunna utföra de mest 

krävande arbetsuppgifterna (Stockholms läns landsting, 2003). Eftersom omställningen från 

student till sjuksköterska ansågs vara stor kunde svårigheter uppkomma i att känna trygghet i 

sina arbetsuppgifter. Sjuksköterskorna upplevde även att arbetsuppgifterna tog längre tid i 

början av sin yrkesverksamma tid vilket bidrog till ökad stress som ny i yrket. Det nya yrket 

och dess utmaningar ansågs av vissa deltagare ge personlig utveckling vilket även studierna 

av Cleary, Horsfall, Mannix, O’Hara-Aarons och Jackson (2011), Wangensteen, Johansson 

och Nordström (2008) samt Linder (2009) visade.  

 

Upplevelse av stöd och bemötande 

Enligt Patterson, Curtis och Reid (2008) samt Kelly och Ahern (2007) hade nyutexaminerade 

sjuksköterskor behov av att tillhöra ett arbetslag. En välkomnad atmosfär underlättade för 

sjuksköterskan att ställa eventuella frågor vid osäkerhet (Wangensteen, Johansson & 

Nordström, 2008), vilket även deltagarna i denna studie upplevde. Alla deltagare ansåg att de 

fått stöd och gott bemötande på den nya arbetsplatsen till skillnad från sjuksköterskorna i 

studien av Kelly och Ahern (2007) där de kände att de uteslöts från arbetsgruppen.  

 

Upplevelse av att ha kunskap för arbetet 

En god introduktion för nyutexaminerade sjuksköterskor är nödvändig för att känna trygghet i 

sitt arbete (Socialstyrelsen, 2005). Detta framkom även i studien då sjuksköterskorna uttryckte 

tillfredsställelse över inskolningens omfattning till skillnad från Wangensteen, Johansson och 

Nordström (2008) där detta inte alltid tillämpades i klinisk verksamhet. Sjuksköterskorna i 
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föreliggande studie ansåg sig inte vara tillräckligt förberedda för akuta situationer vilket dock 

kan vara svårt att tillföra i utbildningen då detta främst ansågs kunde tränas i praktiken och 

kunskapen kommer från erfarenhet.  

 

Förväntningar om arbetet 

I studien av Kelly och Ahern (2007) hade sjuksköterskorna under utbildningen positiva 

förväntningar inför att börja sitt kliniska arbete vilket även studiens deltagare gav uttryck för. 

Dock kan detta ifrågasättas i denna studie då vissa inte riktigt kunde komma ihåg vilka 

känslor de hade under utbildningen samt att det gått en tid sedan de tog examen och 

upplevelsen av vilka förväntningar som fanns kan efterkonstrueras.  

 

Tankar om utbildningens utformning 

I föreliggande studie framkom att många ansåg att nivån på utbildningen är för låg jämfört 

med de krav som ställs på sjuksköterskan. Detta kan förklaras av att yrket omfattas av många 

olika verksamhetsområden och med varierande arbetsuppgifter (Socialstyrelsen, 2005) och 

därmed kan det vara svårt att erhålla tillräcklig kunskap inom varje specifikt område. Många 

ansåg att omvårdnadskurserna hade för stor del av utbildningen vilka skulle kunna kortas ned 

med det viktigaste innehållet i fokus. Pedagogiken ansågs vara överflödig eller i behov av 

total omformning av innehållet då nästan alla sjuksköterskor gav uttryck för att den inte 

bidrog till relevanta kunskaper för yrket. Deltagarna ansåg även att de saknade kunskap och 

förberedelse inför akuta situationer som kunde uppstå i arbetet. Enligt Socialstyrelsen (2005) 

ska utbildningen ge förmåga till att åtgärda och hantera förändringar hos patienten vilket 

utbildningen inte verkar ha givit deltagarna och därför kan mer tyngd läggas inom detta 

område. En omfördelning och borttagande av vissa moment eller kurser kan därför vara ett 

sätt att förbereda sjuksköterskestudenten bättre inför klinisk verksamhet.  

 

Metoddiskussion 

Författarna valde att använda sig utav en kvalitativ metod med intervjuer då syftet med 

studien var att beskriva den enskilda deltagarens subjektiva upplevelse, tankar och känslor, 

som även är den kvalitativa forskningens syfte (Polit & Beck, 2008).  

 

Författarna valde att använda tio öppna och övergripande frågor som tillät deltagarna att fritt 

få framföra sina åsikter och upplevelser. Missförstånd kunde undvikas då förtydligande samt 
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följdfrågor kunde ställas. Intervjuerna genomfördes så likvärdigt som möjligt för att kunna 

jämföra deltagarnas svar och därmed få en överskådlig bild av de viktigaste likheterna och 

skillnaderna för att kunna se generella mönster. Ingen av deltagarna valde att avstå från att 

svara på någon fråga eller gav uttryck att frågorna var för privata för att svara på. Författarna 

hade inte stor intervjuvana vilket kan ha begränsat förmågan att få deltagaren att utveckla sina 

svar och upplevelser samt att intervjuerna kunde bli korta. Då författarna även är 

sjuksköterskestudenter och har stor kunskap i ämnet, kan det dels påverka intervjuerna genom 

att deltagaren kunde anpassa sina svar genom diskussion med författarna, och dels kan 

författarna anses vara subjektiva. 

 

Författarna ansåg att Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys var 

lättförståelig och välstrukturerad då den på ett enkelt sätt beskrev utförandet av analysen. 

Risken för att meningarna blev för kondenserade och innebörden därmed gick förlorad fanns 

dock. Genom noggrann genomläsning och en strävan efter att bevara de olika upplevelserna i 

intervjuerna försökte författarna undvika denna risk.  

 

Studien hade som mål att rekrytera ca åtta nyutexaminerade sjuksköterskor. Detta mål 

uppfylldes trots att två tillfrågade sjuksköterskor avstod från att delta av okänd anledning 

samt att två sjuksköterskor inte uppfyllde inklusionskriterierna vid närmare kontroll. Samtliga 

deltagare arbetade även på samma sjukhus vilket kan påverka resultatet då andra sjukhus 

kanske ger andra förutsättningar för de nyutexaminerade sjuksköterskorna. Det begränsade 

deltagarantalet och att endast ett sjukhus inkluderas i studien berodde på att studien ingår i ett 

examensarbete på kandidatnivå och därmed begränsades omfattningen. 

 

Urvalet av tillfrågade sjuksköterskor skedde genom bekvämlighetsurval. Det var även endast 

kvinnliga sjuksköterskor som tillfrågades och deltog. Samtliga deltagare var relativt unga vid 

tidpunkten för intervjun och det kan påverka graden av livserfarenhet och självkännedom. 

Många ansåg sig inte vara tillräckligt förberedda för att möta svårt sjuka människor och 

samtala om svåra situationer vilket kanske berodde på deras låga ålder och livserfarenhet.  

 

Kliniska implikationer 

Denna intervjustudie belyser nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser och åsikter om sitt 

första yrkesverksamma år samt utbildningens utformning. Genom att undersöka deltagarnas 
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erfarenhet av vad de saknat och behövde mer kunskap om, kan utbildningen utformas på ett 

mer ändamålsenligt sätt för att kunna förbättra sjuksköterskornas trygghet i den nya 

yrkesrollen. Genom att redan som student förberedas på de krav, ansvar och stress som 

förekommer kan övergången bli mindre psykiskt påfrestande för sjuksköterskan. Att få en god 

introduktion på den nya arbetsplatsen kan ge en större trygghet i sjuksköterskans arbete då 

avdelningens rutiner och specifika kunskaper kan befästas.  

 

Slutsats 

En bättre förberedelse från utbildningen genom bland annat förändringar i innehåll och 

omfattning kan få den nya sjuksköterskan mer trygg i sitt yrke. Även ett bra stöd till den 

nyutexaminerade sjuksköterskan kan underlätta övergången från student till yrkesverksam och 

därmed bidra till en högre patientsäkerhet.  
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Bilaga 1. Intervjufrågor.  

 

Inledning 

 Ålder? 

 Tidigare erfarenhet av vårdarbete? 

 Var har du arbetat sedan examen?  

 

Första tiden på arbetet 

 Hur har det känts att börja arbeta som sjuksköterska?  

 Vilka känslor hade du efter examen inför att börja arbeta som sjuksköterska? 

 Vad har varit lätt och vad har varit svårt med att arbeta som sjuksköterska?  

 Har du varit med om situationer där du upplevt att du din kunskap inte varit 

tillräcklig? Berätta! 

 

Utbildningen 

 Vilka förväntningar hade du under utbildningens gång på att börja arbeta som 

sjuksköterska?  

 Stämde dina förväntningar du hade under utbildningen med hur det har varit att arbeta 

som sjuksköterska? Berätta! 

 Upplever du att utbildningens innehåll möter upp kraven på dig som färdig 

sjuksköterska?  

 Upplever du att det saknas något i utbildningen nu när du ser tillbaka på din första tid 

som sjuksköterska?  

 Anser du att det finns någon/några del/delar i utbildningen som inte känts relevant för 

sjuksköterskeyrket nu när du ser tillbaka på din första tid som sjuksköterska? 

 Är det något mer du vill berätta om din första tid som sjuksköterska? 
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Bilaga 2. Informationsblad 

Härmed tillfrågas Du om deltagande i en forskningsstudie 

Bakgrund och syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka hur nyutexaminerade sjuksköterskor upplever sin första 

yrkesverksamma tid och om utbildningen ger en förberedelse inför yrket. Studien kommer att resultera 

i en C-uppsats i omvårdnad samt en del i en vetenskaplig artikel.  

 

Förfrågan om deltagande 

Vi har fått kontakt med dig via din avdelningschef eftersom du har arbetat mellan 8-16 månader sedan 

examen som är studiens inklusionskriterie.  

 

Hur går studien till? 

Vi kommer intervjua dig vid ett tillfälle. Vad gäller tid och plats anpassar vi oss så långt som möjligt 

efter dig. Intervjun beräknas pågå maximalt 60 minuter och med din tillåtelse spelas in på band. 

Intervjuerna kommer pågå under veckorna 40-43. 

 

Hantering av data och sekretess 

Intervjuerna kommer omedelbart kodas så dina persondata eller namn kommer inte lämnas vidare till 

någon eller nämnas i arbetet. Det är bara författarna som kommer känna till din identitet. Dina svar 

kommer att behandlas så inte obehöriga kan ta del av dem och inspelad intervju kommer raderas efter 

transkribering.  

 

Frivillighet 

Det är frivilligt att deltaga i studien och du kan när som helst avbryta din medverkan utan särskild 

förklaring. 

Om du har frågor om studien eller praktiska detaljer, kontakta oss via telefon eller mail.  

 

Li Haglund  Li.Haglund.7706@student.uu.se 

073-7583695   

Pia Mahan  Pia.Mahan.5566@student.uu.se 

073-5057389  

 

Handledare: 

Barbro Wadensten, Leg. Sjuksköterska, Docent.  

018-471 66 31. Barbro.wadensten@pubcare.uu.se 
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