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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Sjuksköterskebristen i Sverige är idag hög samtidigt som många tenderar att 

lämna yrket. Yrket innefattar stort patient- och säkerhetsansvar och förmåga att ständigt 

kvalitetssäkra och utveckla arbetet krävs. Tidigare forskning visar att övergången från 

sjuksköterskestudent till yrkesverksam är en stressig och känslosam tid där det tar upp 

till ett år att känna sig trygg och säker i yrkesrollen. 

Syfte: Syftet var att beskriva erfarenheter av första tiden i yrket som nyutexaminerad 

sjuksköterska vid Linnéuniversitet. 

Metod: Kvalitativ analys med fokus på det manifesta innehållet användes. Totalt valdes 

14 förbättrings- och kvalitetssäkringsarbeten ut, baserade på sammanlagt 20 intervjuer 

av nyutexaminerade sjuksköterskor. Förbättrings- och kvalitetssäkringsarbetena 

analyserades enligt Evans (2002). 

Resultat: Fyra teman framkom i analysen och redovisades med hjälp av elva 

underteman. Psykosociala påfrestningar påvisar känslor av otrygghet och osäkerhet. 

Arbetsplatsens miljö belyste betydelsen av ett öppet klimat och förstående medarbetare. 

Introduktion på arbetsplatsen visade att en välutformad introduktion underlättade den 

första tiden. Utbildningens utformning innefattade en god grund men upplevdes även 

bristfällig. 

Slutsatser: Den första tiden som yrkesverksam sjuksköterska upplevs stressig och 

utmanande. Arbetsplatsens klimat och medarbetarnas bemötande är av vikt för att 

trygghet ska upplevas. Sjuksköterskeutbildningen upplevs bristfällig vad gäller att 

förbereda studenterna inför yrket.  Mer forskning och åtgärder behövs för att underlätta 

för nyutexaminerade sjuksköterskor. 
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INLEDNING 
 

Inom en snar framtid är författarna nyutexaminerade sjuksköterskor, vilket fyller oss med 

blandade känslor av glädje och nervositet. Tre års studier ska snart tillämpas i yrkeslivet, och 

vi har därför ett intresse i att undersöka hur andra nyutexaminerade sjuksköterskor har erfarit 

sin första tid i yrket. Att ta klivet från studentliv till yrkesliv kan upplevas både spännande och 

skrämmande, och att få sin sjuksköterskelegitimation är en milstolpe i livet för många 

studenter. Yrket innefattar samtidigt stort ansvar för andra människor och höga krav ställs på 

både teoretiska och praktiska kunskaper. Författarna vill med studien skapa förståelse för 

övergången från student till yrkesverksam, med förhoppningar att underlätta för framtida 

nyutexaminerade sjuksköterskor. 

 

 

BAKGRUND 
 

Arbetssituationen för sjuksköterskor i Sverige  

Det svenska hälso- och sjukvårdssystemet har förändrats under det senaste decenniet på grund 

av besparingar och krav på kostnadseffektivitet. Samtidigt ställs höga krav på vårdkvalitet och 

patientsäkerhet, vilket i kombination med ökad arbetsbelastning och patientantal för 

sjuksköterskor leder till ökad arbetsrelaterad stress (Johansson, Sandahl & Hansson, 2013). 

Varje år legitimeras cirka 4300 sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2015a). Trots det råder 

sjuksköterskebrist då ökade av krav från samhället, anhöriga och patienter i kombination med 

begränsade resurser leder till att sjuksköterskor lämnar vårdavdelningar, söker sig till nya 

positioner eller drabbas av nedsatt hälsa (Johansson et al., 2013). Av de som tog 

sjuksköterskeexamen 2002-2008 i Sverige har var femtionde lämnat yrket och cirka var femte 

någon gång starkt funderat på att byta yrke under sina fem första år (Rudman, Omne-Pontén, 

Wallin & Gustavsson, 2010). 

 

Eftersom hälso- och sjukvårdssektorn ständigt blir större ökar behovet av personal i alla 

yrkeskategorier (Dahlborg Lyckhage, 2014). I framtiden kommer hälso- och sjukvården att bli 

allt mer avancerad, vilket kommer att kräva mer kompetens och specifik kunskap av 

vårdpersonalen (Leksell & Lepp, 2013). I Sverige minskar antalet undersköterskor, och det 

medför att sjuksköterskor i större utsträckning utför basala omvårdnadsinsatser och andra 

yrkeskategoriers arbetsuppgifter (SOU 2016:2).  

 

Yrkesbeskrivning 

Sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa och lindra lidande. Sjuksköterskor ska erbjuda respektfull vård både till 

individer, familjer och samhälle oavsett sjukdom, ålder, etniskt ursprung, tro eller sexuell 

läggning. Rätten till liv och varje individs egna val och värdighet ska beaktas (International 

council of nurses, 2014). Sjuksköterskeyrkets ansvarsområden styrs även efter lagar och 

författningar, bland annat Högskoleförordningen (SFS, 1993:100) och Patientsäkerhetslagen 

(SFS, 2010:659). 

 

Enligt 6 kap., 4 och 5 §§, bilaga 2, SFS 1993:100 ska sjuksköterskor arbeta efter och kunna 

förena beprövad erfarenhet med vetenskap och aktuellt forskningsläge. Vårdbehov ska 

identifieras, vårdinsatserna ska kunna utformas både självständigt och i samråd med patienter 

och närstående. Sjuksköterskor ska hantera läkemedel på adekvat och patientsäkert sätt samt 

ansvara för dokumentation och kvalitetssäkring. För att utföra god vård bör förhållanden i 

samhället som påverkar barns, kvinnors och mäns hälsa samt undervisning om 
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hälsofrämjande åtgärder uppmärksammas. Förhållningssättet ska visa på självkännedom, 

empati och självkritisk förmåga för att fortlöpande utveckla kompetensen. Ett professionellt 

förhållningssätt ska uppvisas gentemot patienter, närstående och andra yrkeskategorier.  

 

Enligt 6 kap. SFS 2010:659 är all vårdpersonal ansvarig för att hög patientsäkerhet 

upprätthålls samtidigt som var och en själv bär ansvar för utförandet av arbetsuppgifter. 

Sjuksköterskor får endast delegera uppgifter när det är förenligt med kravet på god och säker 

vård och de ansvarar då för att de delegerade personerna har förutsättningar att fullgöra 

uppgifterna. Det råder rapporteringsskyldighet då vårdskada samt risker för vårdskada skett 

och barn som far illa ska särskilt beaktas. 

 

Sex kärnkompetenser 

Sjuksköterskans sex kärnkompetenser rekommenderas av Svensk Sjuksköterskeförening 

(2010, 2014) och utgör en bra grund för att uppnå en god och säker vård. Sjuksköterskor kan 

bidra till att vården utvecklas genom att själva utveckla sina färdigheter inom de följande sex 

kompetensområden: personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, 

förbättringskunskap, säker vård samt informatik. 

 

Personcentrerad vård kännetecknas av att patienten betraktas som en unik individ med 

expertis på sina upplevelser och vardag. Vårdandet ska ske på patientens villkor och bygga på 

en fungerande relation. Sjuksköterskor ska bemöta både närstående och patienter med empati 

och kunskap. Bra samverkan i team mellan vårdens olika professioner bidrar till de bästa 

resultaten för patienter gällande överlevnad, symtomlindring och välbefinnande. 

Sjuksköterskor måste vara medvetna om sina egna möjligheter i teamet, aktivt kommunicera 

och medverka till att det arbetas personcentrerat, samt ansvara för att patienters behov 

uppmärksammas och tillgodoses. Genom evidensbaserad vård ska de metoder som är mest 

kostnadseffektiva och till störst nytta för patienten användas. Den bäst tillgängliga 

vetenskapliga kunskapen och beprövad erfarenhet ska förenas med kunskapen om patienters 

situation och upplevelser. Genom kombination av professionell kunskap och 

förbättringskunskap ska omvårdnaden utvecklas och förbättras. Vården ska följas upp och 

förbättras i den mån det går i termer av struktur, processer och resultat för olika 

patientgrupper. För att sjuksköterskor ska kunna kvalitetsutveckla måste kunskap och data 

samlas in och analyseras. Sjuksköterskor ska även tillämpa metoder i syfte att förbättra 

säkerheten och vårdkvaliteten. Patienten ska skyddas mot skador och vårdarbetet ska ske 

patientsäkert. Säker vård uppnås genom att sjuksköterskor har kunskap om ansvarssystemets 

utformning och säkerhetsarbete för att förhindra misstag som kan komma patienten till skada. 

Vården har idag krav på patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet vilket medför att nya 

informations- och kommunikationssystem utvecklas och tillämpas. Systemen ska bidra med 

ökad kvalitet och underlätta arbetet, men kan även medföra ökad komplexitet. Då 

sjuksköterskor har en betydande roll måste de engagera sig i utvecklingsarbeten av systemen 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2010, 2014). 

 

Sjuksköterskeutbildningen 

I Sverige erbjuder flertalet högskolor och universitet en sjuksköterskeutbildning som omfattar 

180 högskolepoäng vilket motsvarar tre års heltidsstudier. Sjuksköterskeprogrammet leder 

både till en kandidatexamen och en yrkesexamen. Efter avslutad utbildning krävs utfärdad 

legitimation från Socialstyrelsen för att arbeta som sjuksköterska då det är en skyddad 

yrkestitel (Socialstyrelsen, 2016). Förutom högskoleförordningens examensbeskrivning har 

varje lärosäte som bedriver sjuksköterskeutbildning preciserade krav som de själva 

bestämmer (SFS, 1993:100). Majoriteten av sjuksköterskeprogrammen i Sverige har nationell 
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klinisk slutexamination som omfattar ett teoretisk och praktiskt prov där syftet är att pröva om 

studenterna har uppnått de krav som Högskoleförordningen har för en nyutexaminerad 

sjuksköterska (Finnström, 2014).  

 

Linnéuniversitetets sjuksköterskeutbildning  

Sjuksköterskeprogrammet vid Linnéuniversitetets huvudområde är vårdvetenskap och 

omfattar 90 högskolepoäng. Resterande områden är medicinsk vetenskap på 37,5 

högskolepoäng samt professionskunskap på 52,5 högskolepoäng. Undervisnings- och 

arbetsformerna varierar där en nära koppling mellan teoretiska och praktiska studier 

eftersträvas. Programmet består av både verksamhetsförlagda och teoretiska studier. Förutom 

de centrala examensmålen enligt Högskoleförordningen ska studenten enligt specifika mål 

relaterat till programmet kunna skapa förutsättningar för individers delaktighet och ansvar i 

hälsan, stödja hälsoprocesserna samt visa förståelse för hur individers livssituation påverkas 

av sjukdom och lidande (Linnéuniversitetet, 2015). 

 

Inom institutionens kliniska enheter får sjuksköterskestudenterna möjlighet att träna för att 

tillämpa och integrera teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter. På kliniskt 

träningscentrum tränas sjuksköterskestudenterna att problematisera och aktivt söka efter 

kunskap genom verklighetsanknutna situationer (Linnéuniversitetet, 2016a). 

 

Linnéuniversitetet har även en utbildningsmottagning, Hälsomottagningen, som är öppen för 

allmänheten. Där har sjuksköterskestudenter möjlighet att interagera teoretisk och praktisk 

kunskap genom att bl.a. samtala om hälsa och levnadsvanor, kontrollera vissa vitala 

parametrar, ge hand- och fotmassage samt erbjuda promenad/stavgång (Linnéuniversitetet, 

2016b). Utvecklingen av Hälsomottagningen ger möjlighet till studenterna att utveckla 

samtalsmetoder som de kan öva på samt reflektera över vårdandet utifrån ett 

livsvärldsperspektiv. Dessa typer av inlärningsmiljöer anses ge goda möjligheter till 

reflektion, etiska överväganden och kompetensutveckling men även för praktiska övningar 

och samtal (Ozolins, Elmqvist & Hörberg, 2014). 

 

Sjuksköterskors upplevelser av första tiden i yrket 

Det första året som legitimerad sjuksköterska beskrivs som det mest krävande, med 

svårigheter att ta sig an kulturen och den professionella rollen (Martin & Wilson, 2011). 

Vanligtvis tog det mellan sex till tolv månader att känna sig som en legitimerad sjuksköterska 

istället för en nybörjare inom professionen. Med tiden som fokus skiftade från 

sjuksköterskornas egna utvecklingsbehov till patienternas behov blev det lättare att finna tid 

till att vårda patienterna, prioritera uppgifter och hinna med allt som ska göras under 

arbetspassen (Lilja Andersson & Edberg, 2010a). Arbetet upplevdes både som uppskattat och 

värdefullt samtidigt som frustrerande och ensamt. Även stress upplevdes då det fanns 

förväntningar på att sjuksköterskan skulle vara överallt, veta allt och lösa alla problem 

(Karlsson, Ekman & Fagerberg, 2009). Nyutexaminerade sjuksköterskor ville behålla total 

kontroll trots ovana vid patientansvar vilket ledde till att arbetsuppgifter delegerades ut för 

sent och basala behov fick bortses på grund av tidsbrist. Även patienterna kunde bli lidande 

när sjuksköterskornas ansvar för vårdkvaliteten ledde till att de fick utföra andra 

yrkeskategoriers arbetsuppgifter i tillägg till sina egna (Ekström & Idvall, 2015). 

 

Oavsett vilken avdelning sjuksköterskorna började arbeta på upplevdes omställningen från 

akademiska studier till yrkesliv stor och stressande. Stressen minskade dock om 

sjuksköterskorna fick nära handledning under sin första tid på arbetet (Blomberg et al., 2016). 

Atmosfären på arbetsplatsen upplevdes vara särskilt viktig för att få en god start i arbetslivet. 
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Att få möjlighet att ställa frågor och be om hjälp minskade känslan av att känna sig 

inkompetent (Pennbrant, Skyvell Nilsson, Öhlén & Rudman, 2013). I takt med att 

självförtroendet för professionen ökade blev det lättare att koppla av och släppa tankar på 

arbetet efter avslutat arbetspass och hemkomst. Flertalet kände att yrkesvalet var rätt och 

stolthet över professionen upplevdes (Lilja Andersson & Edberg, 2010a). 

 

Den teoretiska kunskap som gavs i utbildningen var svår och ibland omöjlig att omsätta i 

arbetslivet. Mer klinisk övning hade behövts för att kunna använda de teoretiska kunskaperna 

i praktiken och kunna värdera patienternas behov (Pennbrant et al., 2013). Sjuksköterskorna 

upplevde sig otillräckligt rustade för att säkra ett gott bemötande och en god vård pga. 

bristande faktakunskaper i samband med för få praktiska övningstillfällen under 

sjuksköterskeutbildningen. De upplevde även att patienterna blev lidande för att de inte hade 

tillräckligt med resurser och tid till att informera patienterna fullt ut (Ivarsson & Nilsson, 

2009). 

 

 

TEORETISK REFERENSRAM 
 

Vårdvetenskap beskrivs som en normativ disciplin med både teoretisk och tillämpad 

kunskapsbildning som syfte. Fokus är att skapa kunskap om hälsa och vårdande ur ett 

livsvärldsperspektiv för att denna kunskap ska kunna praktiseras på ett sätt som gynnar den 

enskilda individens hälsa (Dahlberg & Segesten, 2010). Vårdvetenskaplig kunskap är en 

helhetskunskap som är baserad både i teori och praxis, för sjuksköterskan innebär det inte att 

välja mellan dessa utan att sammanföra dem (Wiklund, 2003). 

 

Studiens teoretiska ansats utgår från Benners (1993) teori om hur sjuksköterskans 

expertkunnande kan relateras till den kliniska verksamheten, som grundar sig i 

Dreyfusmodellen. Benner (1993) beskriver att sjuksköterskan genomgår fem olika stadier för 

att slutligen bli expert i professionen. Studien innefattar även följande centrala 

vårdvetenskapliga begrepp: livsvärld, trygghet, mening och sammanhang. 

 

Utvecklingen från novis till expert 

Enligt Benner (1993) behövs utveckling av färdigheter som nybörjare då en saknad av 

erfarenheter finns men som behövs vid olika situationer där sjuksköterskor förväntas kunna 

prestera. Sjuksköterskors utvecklingsstadier för att slutligen bli expert beskrivs i fem följande 

steg: novis, avancerad, kompetent, skicklig och expert. 

 

I första stadiet, novis, saknas erfarenheter av de situationer som sjuksköterskor möter. Varje 

sjuksköterska som är i en ny situation eller miljö hamnar i novisens prestationsnivå, där 

färdigheter att se samband mellan det teoretiska och praktiska saknas. Även intuition och 

spontanitet anses vara viktiga redskap för sjuksköterskor, och vetenskaplig kunskap ska finnas 

integrerad i den professionella identiteten (ibid.). Denna identitet uppträder som “tyst 

kunskap” och kan fungera för den mycket erfarna sjuksköterskan (Dahlberg & Segesten, 

2010). Novisen behöver ett mer strukturerat tänkande som stöd för omvårdnad. Novisens 

beteende är ytterst begränsat och stramt på grund av brist på erfarenheter, därav baseras 

arbetet främst på objektiva attribut som vikt, blodtryck etc. För utveckling av färdigheter är 

det nödvändigt att novisen kombinerar teoretisk inlärning med praktisk erfarenhet (Benner, 

1993).    
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Resterande fyra stadier beskriver det fortsatta förloppet till expert. Sjuksköterskor som 

genomgår tillräckligt många verkliga situationer för att själv kunna applicera dem på specifika 

patienter eller händelser blir avancerade nybörjare. Kompetenta sjuksköterskor har arbetat 

under liknande omständigheter i två till tre år och klarar av att se egna handlingar under 

långsiktiga mål, behärskar oförutsedda händelser men saknar skicklig snabbhet och 

anpassningsförmåga. Skickliga sjuksköterskor har kommit tillräckligt långt i yrkesrollen för 

att tolka en situation som en helhet, anpassa sig snabbt och sätta in omedelbara åtgärder. 

Sjuksköterskor som uppnår det slutgiltiga stadiet, expert, har lång erfarenhet, förmåga att 

snabbt hantera varje situation och aktuella problem utan att behöva lägga ner tid på 

valmöjligheter gällande diagnoser och lösningar (Benner, 1993). 

 

Livsvärld 

Livsvärlden utgör en filosofisk grund i vårdvetenskapen. Den är unik och personlig för varje 

individ samtidigt som den delas med andra i ett samspel och kan beskrivas som världen som 

den erfars. Det är genom livsvärlden som hälsa, lidande, välbefinnande och sjukdom gestaltar 

sig (Dahlberg & Segesten, 2010). Sjuksköterskor kan använda sig av livsvärldsteorin för att 

förstå sig själva och få en förståelse för patienten genom öppenhet, följsamhet och beredskap 

för det oförutsägbara. Livsvärlden präglas av både tid och rum, och för nyutexaminerade 

sjuksköterskor är det nya yrket en del av deras livsvärld (ibid.). Vårdvetenskapligt synsätt 

med livsvärldsperspektiv kommer att användas i studien för att förstå hur nyutexaminerade 

sjuksköterskor erfar sin första tid som yrkesverksam. 

                                                       

Trygghet 

Det finns en stark ömsesidig relation mellan trygghet och hälsa. Trygghet beskrivs nära 

kopplat till självkänsla som kan vara baserad på t.ex. inre mognad, harmonisk barndom eller 

religion. Upplevelserna av trygghet kan även vara kontextuellt bundna till yttre faktorer så 

som miljö, relationer eller kunskap (Dahlberg & Segesten, 2010). Trygghet kan handla om att 

ha tillit till sig själv och inte känna sig ensam (Santamäki Fischer & Dahlqvist, 2014). 

Egenskaper hos en sjuksköterska som skänker patienter trygghet är empati, lyhördhet, mod 

och praktisk visdom. Att reflektera över vad som ger trygghet kan bidra till utvecklingen av 

yrkesrollen, utan reflektion blir det svårt att känna av patienters behov. En patient som vårdas 

är mer än en patient, likaså har en sjuksköterska fler dimensioner. Drömmar, önskningar och 

förhoppningar grundar sig i individen, inte i rollen som sjuksköterska eller patient vilket 

avspeglar upplevelsen av trygghet. Huruvida sjuksköterskan känner sig trygg eller inte 

påverkar mötet med patienten (ibid.). 

 

Mening och sammanhang 

Det meningsfulla är individuellt, viljan till mening är något intimt och handlar om hur vi 

förhåller oss till de val vi ställs inför, hur vi tar ställning till de saker som bildar tillvaron 

(Dahlberg & Segesten, 2010). I möten och uppbyggnaden av relationer med patienter är det 

viktigt att sjuksköterskan tar hänsyn till patientens känsla av sammanhang för att utforma en 

personlig vård på god grund (Langius-Eklöf & Sundberg, 2014). Ett sammanhang kan 

upplevas när man är i samspel med andra människor, t.ex. i en grupp, och en individ som 

känner sammanhang kan bli stärkt individuellt men även i sin hälsa. Människor som klarar av 

att betona sin individualitet och att vara ensamma kan ha lättare för att gå in i en gemenskap 

med andra samtidigt som det finns en styrka i att ha en stark gemenskap (ibid.). 
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PROBLEMFORMULERING OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Den svenska hälso- och sjukvården utvecklas ständigt och det råder besparingar och krav på 

kostnadseffektivitet. Framtiden inom hälso- och sjukvården kommer bli allt mer avancerad 

och kräva mer specifik kunskap av personal samtidigt som behovet av personal ökar. Trots att 

det legitimeras cirka 4300 sjuksköterskor varje år i Sverige råder det sjuksköterskebrist. 

Sjuksköterskeyrket styrs av flera lagar och författningar som måste följas för att utföra 

patientsäker vård, samtidigt som sjuksköterskeutbildningarna i Sverige har, förutom 

högskoleförordningens examensbeskrivning, preciserade krav som de själva bestämmer. 

Forskning visar att omställningen från att vara student vid sjuksköterskeprogrammet till 

yrkesverksam sjuksköterska upplevs stort och stressande. De teoretiska kunskaperna som gavs 

i utbildningen upplevdes svåra att omsätta i arbetslivet, sjuksköterskor upplevde sig 

otillräckligt rustade för att säkra ett gott bemötande och en god vård.  

 

Liksom hälso- och sjukvården ständigt är i förändring bör även sjuksköterskeutbildningen 

vara det så att nyutexaminerade sjuksköterskor är förberedda för verkligheten och att hög 

patientsäkerhet upprätthålls. En sjuksköterskeutbildning med god förankring till arbetslivet 

underlättar omställningen från sjuksköterskestudent till yrkesverksam sjuksköterska, vilket 

eventuellt kan motverka att många lämnar yrket.  

 

Författarna till studien vill få en ökad kunskap om nyutexaminerade sjuksköterskors 

erfarenheter under första tiden i yrket. En utökad kunskap och förståelse av fenomenet kan 

eventuellt underlätta för nyutexaminerade sjuksköterskor. Viktiga faktorer kan belysas som 

eventuellt kommer vara av betydelse för blivande sjuksköterskor, samt utbildnings- och 

yrkesverksamheter. 

 

 

SYFTE 
 

Syftet med studien var att beskriva erfarenheter av första tiden i yrket som nyutexaminerad 

sjuksköterska vid Linnéuniversitet. 

 

 

METOD 
 

Kvalitativ ansats användes i studien eftersom det är individers erfarenheter och upplevelser 

som studeras (Polit & Beck, 2012). Den kvalitativa ansatsen ger möjlighet till en större 

förståelse och underlättar identifiering av området. Ett subjektivt fenomen beskrivs på djupet 

för att få ökad förståelse för individers upplevelser (Forsberg & Wengström, 2015). 

Analysmetoden var Evans (2002) beskrivande syntes för kvalitativ forskning eftersom 

materialet som författarna tolkat och sammanställt redan är analyserat av andra författare. 

Manifest innehållsanalys utfördes, dvs. det textnära analyserades, för att undvika 

förvrängningar. Det uppenbara och textnära i materialet plockades ut för att göra resultatet så 

autentiskt som möjligt (Dahlborg-Lyckhage, 2012; Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

 

Datainsamling 

Författarna erhöll 35 stycken förbättrings- och kvalitetssäkringsarbeten från hösten 2015 av en 

lärare vid Linnéuniversitetet som är verksam inom institutionen för hälso- och vårdvetenskap. 

Förbättrings- och kvalitetssäkringsarbetet är en obligatorisk hemtentamen som omfattar två 
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högskolepoäng och skrivs i termin sex på sjuksköterskeprogrammet vid Linnéuniversitetet. 

De skrivs i samarbete med Region Kronoberg och innebär att genomföra första steget i ett 

kliniskt förbättringsarbete. Slutsatserna kommer att ligga till grund för åtgärder inom Region 

Kronoberg i syfte att förbättra arbetssituationen för nyutexaminerade sjuksköterskor. 

Förbättrings- och kvalitetssäkringsarbetenas mål var att undersöka hur nyutexaminerade 

sjuksköterskor blir goda och säkra i sin profession. Varje förbättrings- och 

kvalitetssäkringsarbete baserades på en eller två intervjuer av sjuksköterskor. 

Sjuksköterskorna ska ha varit verksamma inom professionen i ett till två år. Intervjuerna har 

sedan analyserats och sammanställts till ett resultat. I bilaga 1 återfinns studieanvisningen för 

hur förbättrings- och kvalitetssäkringsarbetena har utformats. Sjuksköterskorna i förbättrings- 

och kvalitetssäkringsarbetena bidrar med kunskap genom att dela med sig av sina egna 

erfarenheter som nyutexaminerad sjuksköterska. Data till studien inhämtades från kvalitets- 

och förbättringsarbetenas resultatdel. 

 

Urvalsförfarande 

Inklusionskriterierna är förbättrings- och kvalitetssäkringsarbeten där sjuksköterskor som 

intervjuats har studerat vid Linnéuniversitetet och har cirka ett till två års erfarenhet sedan 

examen. Institutionens kriterier för utformning av uppsatser ska följas, resultatet ska vara 

relevant till studiens syfte och ansatsen ska vara kvalitativ. Etiska krav enligt 

Helsingforsdeklarationen (2013) ska vara redovisade och ett godkänt resultat från examinator 

vid universitetet ska vara utfärdat för att säkerställa god kvalitet. Exklusionskriterier är ej 

redovisat utbildningssäte, informanter som studerat vid annan högskola/universitet än 

Linnéuniversitetet samt sjuksköterskor som har mer än två års erfarenhet av yrket. Dessa 

urvalskriterier valdes för att svara mot studiens syfte. Efter att författarna läst igenom 

förbättrings- och kvalitetssäkringsarbetena valdes totalt 14 stycken av 35 ut som svarade mot 

syftet och inklusionskriterierna. I de utvalda förbättrings- och kvalitetssäkringsarbetena var 

det totalt 20 stycken intervjuade sjuksköterskor som hade varit verksamma i professionen i 

nio månader till två år. Av de intervjuade sjuksköterskorna i förbättrings- och 

kvalitetssäkringsarbetena var fem män, fjorton kvinnor och en vid onämnt kön i åldrarna 20-

35 år.  

 

Analys 

Författarna läste igenom materialet var för sig flertalet gånger för att få en översikt. 

Innehållsanalysen gjordes i enlighet med Evans (2002) metod, beskrivande syntes, för redan 

analyserad data. Syftet med Evans (2002) metod är att redogöra för vad som rapporterats i 

tidigare studier och analysera resultatet textnära för att komma fram nya slutsatser. Den 

beskrivande syntesen består av följande fyra steg: insamling av material, identifiering av 

nyckelfynd, sammanställning nyckelfynd till teman samt underteman och slutligen 

beskrivning av fenomenet.  

 

Insamling av material (steg 1) gjordes utifrån de fastställda inklusions- och 

exklusionskriterierna. De valda förbättrings- och kvalitetssäkringsarbetena fastställdes genom 

att läsas i sin helhet med observandum på urvalsförfarande, syfte, etiska överväganden samt 

information om informanter (Evans, 2002). Därefter lästes förbättrings- och 

kvalitetssäkringsarbetenas resultatdel upprepade gånger för att uppmärksamma helheter samt 

urskilja detaljer (steg 2). Nyckelfynd markerades med överstrykningspenna samt skrevs ner i 

ett särskilt dokument med kolumner. Varje nyckelfynd fick ett nummer i slutet som var 

kopplat till respektive förbättrings- och kvalitetssäkringsarbete för att lättare kunna gå tillbaka 

till ursprungsmaterialet. Detta för att förtydliga och underlätta analysprocessen. Därefter 

jämfördes nyckelfyndens likheter och skillnader och sammanställdes till teman (steg 3). 
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Andra kolumnen i dokumentet fick därav namnet tema. Även underteman identifierades som 

utvecklade en förfining av förståelsen för fenomenet. Denna kolumn fick namnet undertema. I 

bilaga 2 återfinns exempel på matrisen för nyckelfynd, teman samt underteman. Resultatet 

och tematiseringen prövades i analysprocessen genom att tolka innehållet i respektive tema 

samt undertema. Slutligen beskrevs resultatet av tematiseringen i löpande text (steg 4). Teman 

blev rubriker och underteman blev underrubriker. Under respektive rubrik sammanställdes 

och förklarades nyckelfynden som ledde fram till det nya resultatet. Citat användes från 

ursprungsmaterialet för att få en djupare förståelse och mer nyanserad bild av erfarenheter av 

första tiden som yrkesverksam sjuksköterska (ibid.). 

 

Etiska överväganden 

Studien baserades enbart på förbättrings- och kvalitetssäkringsarbeten som tydligt visade att 

etiska principer har beaktats enligt följande aspekter: samtyckeskravet, informationskravet, 

konfidentialitetskravet och sekretesskravet (Helsingforsdeklarationen, 2013). Studenterna till 

förbättrings- och kvalitetssäkringsarbetena fick skriftlig information om att deras arbeten kan 

komma att användas till både framtida studentarbeten och forskning. Alla förbättrings- och 

kvalitetssäkringsarbeten som erhölls från läraren är avidentifierade så att varken författare till 

arbetet eller informanter går att identifiera. Materialet analyserades så förutsättningslöst som 

möjligt för att belysa sjuksköterskors erfarenheter och uppnå studiens syfte (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012). Författarna till denna studie strävade efter att hantera materialet 

utan att förvränga det. Ingen information undanhölls eller förvanskades 

(Helsingforsdeklarationen, 2013). 

 

Förförståelse 

Förförståelse är de föreställningar, kunskaper och antaganden varje individ har som används 

för att förstå. Förförståelse kan skapa möjligheter att se sammanhang (Friberg & Öhlen, 2012) 

men samtidigt vara hinder för att se något nytt (Rosberg, 2012). För att kunna bemöta nya 

situationer med öppenhet måste en medvetenhet om den egna förförståelsen finnas (Dahlberg 

& Segesten, 2010). Författarnas förförståelse medvetandegjordes genom diskussion 

författarna sinsemellan samt med klasskamrater och andra utomstående för att 

medvetandegöra så många aspekter som möjligt.  Författarnas förförståelse var att 

utbildningen brister i att förbereda studenterna inför arbetslivet, den skänker inte tillräckligt 

med kunskap och förberedelser för att bemästra yrket, samt att arbetsgivarna kommer ha höga 

krav på självständighet och kunskapsnivå, därför kommer känslor av osäkerhet att upplevas. 

Denna förförståelse förekommer då författarna inte upplever sig redo trots snart fullförd 

yrkesutbildning, framför allt vid tillfällen när teoretiska kunskaper ska omsättas praktiskt. 

 

 

RESULTAT 
 

I analysarbetet framkom fyra teman som grundar sig i erfarenheterna av första tiden som 

nyutexaminerad sjuksköterska. De var psykosociala påfrestningar, arbetsplatsens miljö, 

introduktion på arbetsplatsen samt utbildningens utformning. Under respektive tema togs även 

underteman fram som berikats med citat i den löpande texten. I tabell 1 redovisas en översikt 

på de teman och underteman som framkommit. 
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Tabell 1. Teman och underteman. 

TEMA UNDERTEMA 

Psykosociala påfrestningar 
Osäkerhet och stress 

Krav och ansvar 

Arbetsplatsens miljö 

Medarbetare 

Personalbrist 

Tidsbrist 

Introduktion på arbetsplatsen 
Introduktionslängd 

Mentor och handledare 

Utbildningens utformning 

Förankring till arbetslivet 

Medicinsk vetenskap 

Vårdvetenskap 

Verksamhetsförlagd utbildning 

 

Psykosociala påfrestningar 

Den första tiden som yrkesverksam sjuksköterska visade sig vara känslosam. Nervositet, 

osäkerhet, stress och otrygghet uttrycktes av de nyutexaminerade sjuksköterskorna. Ansvaret 

upplevdes stort och det var svårt att tillämpa alla förvärvade kunskaper. Reflektionstid med 

medarbetarna på arbetstid och att lära sig prioritera var betydelsefullt för att bli trygg, god och 

säker i yrkesrollen. 

 

Osäkerhet och stress 

Många nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde stor osäkerhet både i teoretisk och praktisk 

kunskap samt beslutstagande. Någon sjuksköterska upplevde svårigheter att memorera de 

kunskaper som förvärvats i utbildningen och även att fortsätta lära sig. Även avsaknad av 

grundläggande kunskaper upplevdes vilket medförde att de nyutexaminerade 

sjuksköterskorna upplevde sig som en börda för medarbetarna.  

 

“Han beskrev sitt första år som legitimerad sjuksköterska som en berg- och dalbana där 

osäkerhet blandas med säkerhet och stress samt att hjärnan fick jobba på högvarv för att 

plocka fram alla sina kunskaper och fortsätta lära sig.” (Förbättrings- och 

kvalitetssäkringsarbete 9) 

 

Nervositet upplevdes när de nyutexaminerade sjuksköterskorna ville prestera på bästa sätt 

trots att det var deras första arbete. Känslan av att vara tvungen att bevisa för patienter och 

medarbetare att de klarade av arbetet tog mycket energi. Rädslan för att göra fel fanns ständigt 

närvarande vilket gjorde det svårt att slappna av då de var tvungna att fokusera hela tiden.  

När utmaningarna upplevdes för svåra och ansvaret för stort att hantera skapades ytterligare 

osäkerhet. 

 

Den höga stressnivån i arbetet kunde både upplevas ha negativa och positiva konsekvenser. 

Första tiden i yrket var ångestladdad och stressbelastningen orsakade ett psykiskt dåligt 

mående. Fel i vårdtekniska moment uppstod lätt när vårdmoment inte fick ta sin tid i början. 

Högt tempo på första arbetsplatsen kunde dock medföra att sjuksköterskorna utvecklade en 

förmåga att känna sig stresståliga och skärpta, vilket underlättade för att snabbt komma in i 

professionen. Reflektionsstund efter arbetspassets slut var för många en viktig faktor för att 

lära sig hantera stressen och minska psykiskt dåligt mående.  
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“...de första månaderna var påfrestande. Tempot samt stressen på arbetsplatsen har gjort att 

hon snabbt var tvungen att komma in i professionen.” (Förbättrings- och 

kvalitetssäkringsarbete 6) 

 

Krav och ansvar 

Sjuksköterskeyrket upplevdes svårt att utöva inledningsvis då det innefattade ett betydande 

ansvar. I synnerhet var det svårt att vara ny på arbetsplatsen och i yrket samt komma in i 

rutiner och vårdtekniska moment. Eftersom yrket handlar om erfarenhet upplevdes det svårt 

att känna sig förberedd, de beskrev att de lärde sig genom att vara med i patientsituationer och 

utföra moment praktiskt. Det krävdes mycket energi och tog lång tid innan sjuksköterskorna 

blev trygga och kände ett lugn med pågående eller avslutade arbetsuppgifter. Tankar kring 

patientåtgärder och andra uppgifter som skulle utföras uppstod vid hemkomst.  

 

“Informanten upplevde att det redan från början sattes höga krav på henne därför ansåg hon 

de första månaderna som påfrestande. Att känna att man kommit in i professionen tog cirka 

sex månader.” (Förbättrings- och kvalitetssäkringsarbete 11) 

 

Gemensam reflektionstid tillsammans med andra nyutexaminerade sjuksköterskor var 

betydelsefullt för att inte uppleva ensamhet med att vara ny. Det var skönt och tryggt att få 

bekräftelse från andra i samma situation, tips och idéer kunde ges till varandra om svårigheter 

i vårdrelaterade moment och fortsatt yrkesutveckling. Reflektion på arbetstid styrkte 

utvecklingsprocessen för många nyutexaminerade sjuksköterskor i att bli säkra i professionen. 

Att lära sig prioritera arbetsuppgifterna ledde till harmoni i tillvaron och det var lättare att 

släppa tankarna om arbetet vid passets slut. Andra faktorer som medförde trygghet var att låta 

arbetsuppgifterna ta den tid som behövdes och inte låta sig stressas av andra medarbetare. 

 

”Det tar ganska lång tid att hitta tryggheten i sin roll som sjuksköterska… det tog nog ett 

halvår för mig att komma på det att man aldrig blir fullärd. // det var också ungefär då jag 

slutade drömma om jobbet på nätterna.” (Förbättrings- och kvalitetssäkringsarbete 13) 

 

Arbetsplatsens miljö 

Det visade sig finnas flera faktorer på arbetsplatsen som påverkade erfarenheterna av den 

första tiden som yrkesverksam sjuksköterska. Flertalet uppgav att det var av stor betydelse att 

ha medarbetare som visade stöd, svarade obesvärat på frågor och visade förståelse för de 

nyutexaminerade sjuksköterskorna. Personalbrist och tidsbrist på arbetsplatsen ledde däremot 

till svårigheter att känna trygghet i den nya professionen. 

 

Medarbetare 

Flertalet av sjuksköterskorna uppgav att bra medarbetare var av stor betydelse för att bli trygg 

och säker i professionen. Det uppskattades när medarbetarna tog hänsyn till sjuksköterskornas 

bristande erfarenheter och kunskaper. Ett gott bemötande från medarbetare gjorde arbetet och 

läroprocessen enklare och roligare. Att klimatet på avdelningen var öppet, att kunna ställa 

vilka frågor man ville, var viktigt för att känna arbetsglädje och minska stressen i att vara 

nyutexaminerad. När medarbetare visade förståelse, tydlighet och stöd vågade 

sjuksköterskorna tro på sig själva och osäkerheten minskade. Det uppskattades när 

medarbetare tog på sig mer ansvar och extra arbetsuppgifter för att underlätta för de 

nyutexaminerade sjuksköterskorna. 
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“Det var betydelsefullt att arbeta tillsammans med medarbetare som visade förståelse och 

medkänsla inför deras nya roll, det gjorde dem mer trygga och säkra eftersom de då vågade 

lita på sin förmåga att vårda patienter.” (Förbättrings- och kvalitetssäkringsarbete 2) 

 

Någon sjuksköterska uppgav att medarbetarna uppskattade när många frågor ställdes i början, 

eftersom de då försäkrade sig om att sjuksköterskan inte utförde moment utan att vara säkra 

på tillvägagångssätt och på så vis inte riskerade patientsäkerheten. Att ha erfarna, 

uppmuntrande medarbetare att fråga ledde även till att sjuksköterskorna vågade visa 

osäkerhet. Positiv feedback efter arbetsdagen var av vikt för att självsäkert kunna växa in i 

sjuksköterskerollen.  

 

“...han kunde komma ihåg hur mycket det kunde betyda för honom om en kollega gav honom 

en uppmuntrande kommentar i slutet av ett arbetspass och hur han kunde leva på det i flera 

veckor framöver.” (Förbättrings- och kvalitetssäkringsarbete 5) 

 

När medarbetarna inte visade stöd för de nyutexaminerade sjuksköterskorna ledde det till ökat 

stresspåslag och ångest. Någon sjuksköterska undvek att ställa frågor pga. rädsla för att bli 

gjord till åtlöje. Höga förväntningar från medarbetare medförde att sjuksköterskorna inte 

vågade be om hjälp när det var stressigt, vilket i sin tur ledde till att småprat med andra 

medarbetare uteblev och utanförskap i arbetsgruppen upplevdes. Någon sjuksköterska 

upplevde att stödet från medarbetare brast till den graden att tankar om att helt sluta som 

sjuksköterska uppstod. 

 

”...det som faktiskt spelar störst roll för välbefinnandet för honom är hans kollegor och inte 

arbetsförhållandena i form av högt patienttryck. Ett tag funderade han på att helt sluta, men 

upplevde stora förbättringar vid byte av arbetsplats och känner sig nu helt tillfreds med sitt 

jobb.” (Förbättrings- och kvalitetssäkringsarbete 5) 

 

Personalbrist 

Flertalet nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde stress pga. att arbetsbelastningen var 

högre än de klarade av. Förutom stressen i att vara nyutexaminerad sjuksköterska med nya 

utmaningarna blev personalbristen ett ytterligare stresspåslag. Överbeläggningar och 

personalbrist på avdelningar var svåra att hantera och den egna hälsan fick ofta 

bortprioriteras. Någon nyutexaminerad sjuksköterska fick täcka upp på andra avdelningar 

vilket då upplevdes otryggt och svårt att driva patientsäker vård. Patienterna blev lidande när 

alla arbetsuppgifter inte hanns med.  

 

“Sjuksköterskan tyckte att det i arbetsmiljön fanns en negativ stress då belastningen alltid var 

hög eftersom att det saknades personal. Det bidrog till att hon många gånger inte han [sic] 

med allt som skulle vilket i sin tur påverkade patienterna.” (Förbättrings- och 

kvalitetssäkringsarbete 4) 

 

Tidsbrist 

Nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde ofta svårigheter med att få tiden att räcka till vilket 

gick ut över rast och lunch som fick uteslutas. Flertalet uppgav att det var särskilt viktigt att 

hinna med raster för att inte arbetsmiljön skulle bli ytterligare försämrad. En faktor som 

krävdes för att hantera tidsbristen var välutvecklad personlig arbetsstil, detta uppnåddes 

genom att arbeta på sitt eget sätt samt lära sig prioritera arbetsuppgifter.  
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”...det finns alltid någon form av tidspress, men det gäller att lära sig prioritera samt jobba 

snabbt men noga och utveckla sin personliga arbetsstil. Som ny går alla moment 

långsammare och det är viktigt att inte stressa igenom arbetsuppgifterna så att fel uppstår." 

(Förbättrings- och kvalitetssäkringsarbete 8) 

 

Introduktion på arbetsplatsen 

Introduktionens längd och utformning visade sig ha stor betydelse för hur för utgången av 

första tiden i yrket blev för de nyutexaminerade sjuksköterskorna. När introduktionen inte 

upplevdes tillräckligt lång och otillräckligt individanpassad blev det svårt att utföra 

patientsäker vård vid självständigt arbete. Att ha en mentor att rådfråga och en handledare 

som gav de nyutexaminerade sjuksköterskorna tillfälle att ta sig an uppgifter i sin egen takt 

uppskattades. 

 

Introduktionslängd 

Introduktion i form av bredvidgång på den första arbetsplatsen hade majoriteten av de 

nyutexaminerade sjuksköterskorna genomgått. Längden varierade mellan två till åtta veckor 

och upplevelserna av den var tudelad. Det var jämn fördelning mellan de nyutexaminerade 

sjuksköterskor som upplevde att introduktionen var tillräcklig lång, och de som tyckte att den 

ej var tillräcklig lång, oavsett introduktionslängd.  

 

De nyutexaminerade sjuksköterskorna som upplevde introduktionen för kort önskade att den 

vore mer strukturerad, individanpassad och längre. Det självständiga arbetet som väntade efter 

introduktionen kändes inte tryggt och patientsäkert då de inte kände sig redo för det. 

Sjuksköterskorna uppgav att introduktionen var för lik den verksamhetsförlagda utbildningen 

som gavs i sjuksköterskeutbildningen. Istället för att gå bredvid en erfaren sjuksköterska 

under introduktionen borde tillfälle ges att stå på egna ben från början. Genom att få utföra 

arbetsuppgifterna självständigt istället för att gå bredvid en annan sjuksköterska och se på, 

gavs tillfälle till utveckling och trygghet i professionen.  

 

De som var nöjda med introduktionens längd uppgav att den var givande, den gav dem 

trygghet och styrka inför kommande utmaningar. En sjuksköterska föreslog att 

nyutexaminerade sjuksköterskor bör ha någon form av AT-tjänst så som läkare, där 

nyutexaminerade går på varje klinik cirka ett halvår för att få en bra grund att stå på. Någon 

sjuksköterska uppgav att utbildningsdagar gavs under introduktionen och att de var mycket 

givande.   

 

Sjuksköterskorna som var nöjda med sin introduktion upplevde även att den var tillräckligt 

lång för att få involvera sig i arbetet i egen takt. 

 

 “…det som har betydelse för att bli säker i sin profession är introduktionen. Sjuksköterskan 

menar att man då successivt får smyga in i yrkesrollen och får känna av att man klarar av 

uppgifterna, lära sig rutiner, vilket stärker självkänslan.” (Förbättrings- och 

kvalitetssäkringsarbete 4) 

 

En sjuksköterska uppgav att det fanns möjlighet till förlängd introduktion, dock fanns ej det 

behovet. Flertalet uppgav att de kände trygghet i att ha en checklista där man kunde 

säkerställa att alla viktiga moment och rutiner var avklarade och inget viktigt glömdes bort.  
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Handledare och mentor 

Resultatet visade att både positiva och negativa erfarenheter erfors av handledare och 

mentorer. Det kunde vara både positivt och negativt att ha flera olika handledare, positivt 

eftersom man kunde ta lärdom av olika personers arbetssätt och negativt för att det var jobbigt 

med många olika. Sjuksköterskorna utvecklades i snabbare takt när de hade samma 

handledare eftersom att de kände tillit och lärde känna sin handledare. Det var givande att ha 

någon erfaren att diskutera med om yrkesutvecklingen som sjuksköterska. 

 

Flertalet av sjuksköterskorna uppgav att de blev tilldelade en mentor och blandade 

upplevelser erfors. En mentor är en erfaren sjuksköterska från en annan avdelning i syfte att 

vara en utomstående extra kontakt för nyutexaminerade sjuksköterskor. Mentorn upplevdes 

vara ett viktigt stöd som bidrog till trygghet, lugn och bättre psykiskt mående. Dock beskrev 

andra sjuksköterskor svårigheter, träffarna blev inte av och känslor av att medarbetare 

ifrågasatte mentorträffarna när de skulle ske på arbetstid förekom. Någon sjuksköterska 

uppgav att den tilldelade mentorn var en nära bekant, och trots att en ny mentor önskades blev 

det aldrig av. Några upplevde även att mentorn inte var till mycket hjälp.  

 

“...när informanten påtalade stressen han upplevde, svaret från mentors sida var; att det är 

precis lika tufft för alla i början av sin sjuksköterskekarriär och det är något man får räkna 

med.“ (Förbättrings- och kvalitetssäkringsarbete 5) 

 

Utbildningens utformning 

Sjuksköterskeutbildningen vid Linnéuniversitetet upplevde flera nyutexaminerade 

sjuksköterskor var en bra grund att stå på i yrkeslivet. Samtidigt upplevde de flesta av 

sjuksköterskorna att den brast på olika sätt. Mer verksamhetsförlagd utbildning, förankring till 

arbetslivet samt verklighetstrogna scenarion efterfrågades och de beskrev att vårdvetenskap 

tog för stor plats i förhållande till medicinsk vetenskap. 

 

Förankring till arbetslivet 

Utbildningen upplevdes som en stabil grund för flertalet av sjuksköterskorna vilket gjorde 

första tiden i yrket till en spännande och väldigt utvecklande tid där de blev bekräftad i sina 

kunskaper. Osäkerheten i utbildningen minskade när saker inte enbart lästes teoretiskt utan 

även utfördes praktiskt. Det var viktigt att få se och prova på så mycket som möjligt under 

studietiden. Trots att utbildningen upplevdes som en bra grund att stå på så upplevde flertalet 

av sjuksköterskorna den brast i att förbereda dem inför yrkeslivet. 

 

“Det var mycket man lärde sig om vad etisk och moralisk är, men inte hur man är det i olika 

situationer.” (Förbättrings- och kvalitetssäkringsarbete 11) 

 

Det beskrevs att det som lärdes ut i utbildningen ofta var långt från verkligheten, det var först 

ute i den verksamhetsförlagda utbildningen som en förståelse för hur saker och ting fungerade 

framkom. Mycket upplevdes vara nytt som sjuksköterskorna inte fick lära sig i utbildningen, 

teoretisk kunskap lärdes men inte hur det skulle överföras till det praktiska. Någon 

sjuksköterska saknade tillräckligt med erfarenhet från utbildningen inom det specifika 

området som arbetsplatsen var inom. Verklighetstrogna scenarion i utbildningen saknades, 

samt hur ett etiskt och patientsäkert utförande skulle ske. Svårigheter upplevdes i praktiska 

moment samt prioritering och samordning av arbetsinsatser pga. för lite övning från 

utbildningen.  
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“Utbildningen är bara en liten försmak, ett skrap på ytan av vad som komma ska, det är när 

du står där som sjuksköterska du verkligen lär dig och det kommer du fortsätta att göra i 

resten av ditt yrkesliv.” (Förbättrings- och kvalitetssäkringsarbete 1) 

 

Sjuksköterskorna upplevde att mer omfattande innehåll med vårdpraktiska moment borde 

finnas med i utbildningen. Även att lagar och förordningar bör ha berörts mer, att akutkursen 

borde vara obligatorisk och att mer tid bör finnas för KTC. För mycket uppsatsskrivande 

under hela utbildningen upplevdes och perioderna för verksamhetsförlagd utbildning borde 

utökas. Även undervisande lärare upplevdes inte verklighetsförankrade, vilket upplevdes bero 

på att de inte varit kliniskt verksamma som sjuksköterskor på många år. 

 

Medicinsk vetenskap 

Flertalet av sjuksköterskorna uppgav att fler medicin- och sjukdomskurser borde ha funnits i 

utbildningen, och att det borde finnas mer tid tilldelat åt de kurserna. Studietakten upplevdes 

ojämn, för mycket kunskap skulle läras in på kort tid i förhållande till hur mycket tid som 

gavs till vårdvetenskap. Innehållet i medicinkurserna upplevdes även vara så omfattande att 

de hade behövt vara utspridda under alla tre åren i utbildningen. 

 

“...för när man väl sitter här då är det ändå ganska långt tillbaka som man pluggade på 

sjukdomarna och det. Det är ju massor man har fått kolla upp i efterhand, för att färska upp 

minnet.” (Förbättrings- och kvalitetssäkringsarbete 14) 

 

Hög stressnivå upplevdes under sjukdomskurserna då mycket skulle inhämtas och förstås på 

kort tid, och kunskaperna upplevdes inte tillräckliga i början av yrkeslivet. Under den 

verksamhetsförlagda utbildningen lades mycket tid ner på repetition av sjukdomslära istället 

för att öva på vårdtekniska moment. De beskrev att de inte fick ut och lärde sig fullt så mycket 

nya saker som de hade kunnat om de hade varit säkrare i sjukdomsläran vid den 

verksamhetsförlagda utbildningens början.   

 

Vårdvetenskap 

Vårdvetenskapen upplevdes som en bra grund att stå på. Flera sjuksköterskor påpekade 

däremot att vårdvetenskapen tog för mycket plats i utbildningen gentemot hur mycket 

verksamhetsförlagd utbildning som fanns. 

 

”Det informanten hade blandade känslor inför med utbildningen var vårdvetenskapen. 

Informanten upplevde att de malde på om samma saker under alla tre åren. Hon hade gärna 

velat att de fokuserat mera på det medicinska, men samtidigt kände hon i efterhand att hon 

haft nytta av vårdvetenskapen också.” (Förbättrings- och kvalitetssäkringsarbete 3) 

 

Det första året under utbildningen upplevdes inte som en sjuksköterskeutbildning då stora 

delar var vårdvetenskap. De vårdvetenskapliga delarna kunde ha varit mer komprimerade och 

det upplevdes som att läsa om samma sak under hela utbildningen.  

 

“Det hon är mest missnöjd med över utbildningen är huvudämnet vårdvetenskap, som enligt 

informanten bygger på sunt förnuft och bemötande.” (Förbättrings- och 

kvalitetssäkringsarbete 10)  

 

Mer verksamhetsförlagd utbildning borde ges istället för att lägga fokus på vårdvetenskap, 

och ämnet bör ligga tidigare i utbildningen så att medicinkurserna är mer integrerade i den 
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verksamhetsförlagda utbildningen. Dock upplevdes det också lättare att knyta ihop säcken när 

vårdvetenskap lästes varvat med den verksamhetsförlagda utbildningen. 

 

Verksamhetsförlagd utbildning 

Flertalet av sjuksköterskorna uppgav att den verksamhetsförlagda utbildningen var av högsta 

vikt för att de skulle känna sig förberedda inför yrkeslivet. Det upplevdes som det viktigaste 

och mest förberedande momentet av alla i utbildningen. Flertalet sjuksköterskor påpekade att 

det var för lite tid ägnat åt den verksamhetsförlagda utbildningen. Arbetsliv och 

sjuksköterskeutbildningen bör ha mer förankring och samarbeta. Placeringarna inom den 

verksamhetsförlagda utbildningen bör vara mer utspridda inom de olika verksamheterna så 

sjuksköterskestudenterna får en inblick i hur det ser ut. 

 

Det var av stor vikt vart sjuksköterskorna blev placerade i den verksamhetsförlagda 

utbildningen, eftersom det var där de oftast startade sitt yrkesverksamma liv. Den 

verksamhetsförlagda utbildningen upplevdes dock vara i hög grad förberedande även om den 

inte gjordes på nuvarande arbetsplats. Sjuksköterskorna fick kunskap om hur man samordnar 

och är spindeln i nätet, samt utrymme att föra ihop teorin och praktiken i sjukvården. ULVE 

(utvecklande, lärande vårdenhet) konceptet ansågs betydelsefullt eftersom förståelsen av den 

egna kunskapen fördjupades samtidigt som ett ömsesidigt lärande skedde i studentpar. 

 

Flertalet sjuksköterskor erfor en positiv upplevelse av att många veckor verksamhetsförlagd 

utbildning var förlagd vid utbildningens slutskede, i anslutning till examen. Detta medförde 

att sjuksköterskorna kände sig mer förberedda och redo för verkligheten. Den 

verksamhetsförlagda utbildningen medförde även att sjuksköterskorna kände sig mer 

stresståliga och redo för yrket, någon uppgav dock att chocken i arbetslivet var stor och 

påfrestande trots goda förberedelser från utbildningen.  

 

“Att de 14 sista veckorna innan examen bestod av praktik hjälpte mycket inför den kommande 

anställningen som sjuksköterska. Hon hade då fått sett verkligheten innan hon började jobba 

vilket gjorde att hon kunde förbereda sig mer inför det som väntade.” (Förbättrings- och 

kvalitetssäkringsarbete 3) 

 

 

DISKUSSION 
 

Studiens syfte var att beskriva nyutexaminerade sjuksköterskors erfarenheter av första tiden i 

yrket, efter studier vid Linnéuniversitetet. Resultatet visar att utbildningen upplevs bristfällig 

och att känslor av osäkerhet och otrygghet var vanligt vid första tiden. Arbetsplatsens klimat 

och medarbetarnas bemötande var av vikt för att bli trygg och säker och introduktionen på 

arbetsplatsen var betydelsefull för att uppleva trygghet med självständigt arbete. 

 

Metoddiskussion 

Inledningsvis tog studien sin början när författarna började fundera över möjligheten att 

skriva sitt examensarbete om sjuksköterskeprogrammet vid Linnéuniversitetet och 

sjuksköterskeyrket. Lärare vid fakulteten kontaktades och förbättrings- och 

kvalitetssäkringsarbeten som föregående termin skrivits erhölls via mail. Eftersom 

Linnéuniversitetet samarbetar med Region Kronoberg i syfte att förbättra arbetssituationen för 

nyutexaminerade sjuksköterskor gavs författarna möjlighet att analysera och sammanställa 

förbättrings- och kvalitetssäkringsarbeten till en ny studie. 
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Syftet växte fram genom diskussion av författarparet som ville undersöka hur det upplevs att 

börja arbeta efter studier vid just Linnéuniversitetet som författarna själva studerar på, med 

förhoppningar att underlätta och förbereda för en god start i arbetslivet för andra studenter. 

Med detta i åtanke valdes förbättrings- och kvalitetssäkringsarbeten utifrån syftet, vilka anses 

relevanta. För att som syftet säger, beskriva erfarenheter, valde författarna kvalitativ ansats för 

att skapa förståelse för individers erfarenheter och upplevelser. Kvalitativ ansats anses vara 

lämpligt enligt Polit och Beck (2012) samt Forsberg och Wengström (2015) för att få en ökad 

förståelse och nytt helhetsperspektiv för ett subjektivt fenomen. Kvalitativa studier som 

beskriver ett brett fenomen kan dock, enligt Friberg (2012), medföra svårigheter att urskilja 

det specifika och väsentliga i texten, en risk att “man inte ser skogen för alla träd”, vilket kan 

ha påverkat resultatet. För att motverka detta har författarna använt sig av det manifesta i 

innehållet, det textnära och uppenbara, hålla analysen nära den ursprungliga texten utan att 

använda sig av tolkningar eller teorier (Forsberg & Wengström, 2015; Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). 

 

Den kvalitativa analysmetod som valdes var beskrivande syntes enligt Evans (2002). Det 

facto att analysmetoden just är utformad för redan analyserad data samt att författarna 

noggrant och utförligt beskrivit tillvägagångssättet anses öka studiens tillförlitlighet. 

Författarna har strävat efter att analysera de ursprungliga texterna manifest, dvs. textnära utan 

att tolka eller “läsa mellan raderna”. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) finns 

dock risker med att arbeta alltför textnära då helheten kan gå förlorad, en viss grad abstraktion 

kan behövas för ett begripligt och meningsfullt resultat. Lundman och Hällgren Graneheim 

(2012) menar vidare att ju större erfarenhet forskarna har, desto mer sammanhängande och 

trovärdigt blir resultatet. Författarna anser sig vara nybörjare inom forskning vilket kan sänka 

resultatets giltighet. 

 

Även en intervjustudie hade enligt Dahlberg (1997) kunnat svara på studiens syfte, då 

intervjuer lämpar sig i synnerhet bra för att undersöka fenomen i den komplexa hälso- och 

sjukvården. Detta uteslöts dock på grund av tidsbrist. Utifall att intervjustudie valts hade 

författarna enbart hunnit med att utföra ett fåtal intervjuer, enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2012) hade det begränsat bredden och överförbarheten angående studiens 

resultat. Ju fler informanter som inkluderas desto större möjligheter för variation av 

erfarenheter ges, vilket stärker giltigheten (ibid.). 

 

Könsfördelningen bland de intervjuade sjuksköterskorna i förbättrings- och 

kvalitetssäkringsarbetena var fem män och fjorton kvinnor samt en vid onämnt kön. Av 

yrkesverksamma sjuksköterskor år 2013 var 12 % män och 88 % kvinnor enligt 

Socialstyrelsen (2015b). Eftersom att könsfördelningen är relativt snarlik verkligheten, och att 

både mäns och kvinnors erfarenheter belysts, anses studiens överförbarhet öka (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012). 

 

Eftersom författarna själva inte utfört intervjuerna av sjuksköterskorna kan de inte säkerställa 

kvaliteten och trovärdigheten i det som beskrivs i förbättrings- och kvalitetssäkringsarbetena. 

Sanningsenligheten kan ifrågasättas eftersom att författarna inte med säkerhet kan veta om det 

ens skett några intervjuer eller på vilket sett dessa i så fall utförts. Författarna kan inte heller 

veta i vilken utsträckning resultatet i förbättrings- och kvalitetssäkringsarbetena påverkats av 

dess författares förförståelse. För att säkerställa kvaliteten i förbättrings- och 

kvalitetssäkringsarbetena har en kvalitetsgranskningsmall eftersökts. Dock är de som finns 

utformade för vetenskapliga artiklar, intervjuer och hemsidor. Kvaliteten i förbättrings- och 

kvalitetssäkringsarbetena är ändå säkerställd eftersom ett godkänt resultat har givits av 
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examinator vid Linnéuniversitetet efter uppsatta kriterier.  När en studie använder sig av 

källor som är gjorda av samma person som gör undersökningen kallas det enligt Axelsson 

(2012) primärkällor. Resultatet i denna studie grundar sig således i en form av sekundärkällor 

vilket sänker giltigheten. 

 

I samtliga förbättrings- och kvalitetssäkringsarbeten har det uppgetts och visats att 

Helsingforsdeklarationens (2013) etiska principer har tillämpats, vilket är ett kvalitetskrav för 

kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvården enligt Polit och Beck (2012). Eftersom att 

samtliga förbättrings- och kvalitetssäkringsarbeten erhölls avidentifierade från lärare vid 

Linnéuniversitetet är varken studenter eller intervjuade sjuksköterskor möjliga att identifiera, 

vilket ökar studiens kvalitet. Dock kan inte författarna garantera att Helsingforsdeklarationen 

(2013) och forskningsprocessen följts så som uppgetts i förbättrings- och 

kvalitetssäkringsarbetena då författarna inte varit inblandade i utförandet av dessa, vilket 

anses vara en svaghet för studiens tillförlitlighet. För att ändå skapa en förståelse för hur 

förbättrings- och kvalitetssäkringsarbetena är utförda bifogades studenternas studieanvisning 

för uppgiften (Bilaga 1). Studenterna har även blivit informerade skriftligt att förbättrings- 

och kvalitetssäkringsarbetena kan komma att användas till framtida studentarbeten. Därför 

kunde godkännande ges till författarna att använda sig av dessa i studien.   

Med kvalitativ metod anses inte författarna vara skilda från fenomenet som studeras vilket 

kan påverka resultatet av studien (Forsberg & Wengström, 2015). Enligt Lundman och 

Hällgren Graneheim (2012) kan det dock vara värdefullt för studiens trovärdighet att 

författarna är insatta i ämnet, då det ger dem en chans att bedöma om resultatet av analysen 

verkar trovärdig. Författarna är själva studenter vid Linnéuniversitetet vilket gav dem 

grundidén till studien. De är på femte terminen av sex i sjuksköterskeprogrammet och ska 

snart börja arbeta vilket gör dem högst intresserade och insatta i fenomenet. Närheten och den 

höga graden av intresse för fenomenet kan dock försvåra för att bortse från den egna 

förförståelsen. Enligt Forsberg och Wengström (2015) är det ett kvalitetskrav i kvalitativ 

forskning att förförståelsen redovisas, då det ger läsaren själv en möjlighet att skapa en 

personlig uppfattning om studiens överförbarhet. I syfte att stärka studiens pålitlighet har 

författarnas egen förförståelse samt etiska ställningstaganden noga beskrivits i metod delen. 

   

Resultatet framställs i löpande text berikad med citat tagna ordagrant från förbättrings- och 

kvalitetssäkringsarbetena. Trovärdigheten i studien anses öka när relevanta citat påvisas. Citat 

ger även läsaren chans att själv bedöma författarnas tolkningar samt giltigheten i resultatet 

(Chekol, 2012; Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

 

Resultatdiskussion 

Studiens resultat belyser mestadels negativa aspekter, upplevelser och erfarenheter av att vara 

nyutexaminerad sjuksköterska, vilket således speglar förbättrings- och 

kvalitetssäkringsarbetenas tyngdpunkt. Eftersom de har skrivits av studenter i syfte att 

användas just i förbättrings- och kvalitetssäkringsarbete framkommer mestadels negativa 

synpunkter och företeelser som sjuksköterskor anses behöva förbättras. 

 

Resultatet visar att känslor av otrygghet och osäkerhet var vanligt under den första tiden i 

yrket. Samtliga sjuksköterskor upplevde att yrket innefattade stort ansvar samt att mycket 

energi och tid krävdes innan trygghet upplevdes i yrkesrollen. Enligt Evans, Boxer och Sanber 

(2008) skyddas sjuksköterskestudenterna från verkligt ansvar under sin verksamhetsförlagda 

utbildning, och därför upplevs steget till självständigt arbete vid inträdandet till yrkeslivet 

stort. Wangensteen, Johansson och Nordström (2008) menar att graden av ansvar var den 

största skillnaden mellan att vara sjuksköterska och student. Trots att nyutexaminerade 
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sjuksköterskor ansåg sig blivit väl förberedda inför yrket upplevdes steget till självständigt 

arbete stort inledningsvis. De var otrygga med ansvaret, osäkra på de egna prestationerna och 

rutiner, först efter ett år upplevdes självsäkerhet och trygghet (ibid.). Detta överensstämmer 

med sjuksköterskorna i studien som upplevde att det tog upp till ett år att känna säkerhet i 

professionen och trygghet med den höga ansvarsnivån. De beskrev att de inte kände sig redo 

för arbetet, eftersom de saknade den erfarenhet som krävdes. Känslan av otillräcklighet kan 

enligt Ostini och Bonner (2012) leda till att sjuksköterskor som upplever oro, rädsla och 

ångest i utförande av praktiska moment riskerar att överlämna arbetsuppgifter till erfarna 

medarbetare, trots att sjuksköterskorna innehar kompetensen som krävs att utföra dem. 

Undvikande av arbetsuppgifter, till följd av alltför stort ansvar, kan i sin tur leda till ångest 

och otrygghet istället för självkänsla i yrkesrollen. Tiden det tar att uppleva trygghet i 

professionen förlängs således. Otrygghet kan även resultera i rädsla att utföra nya moment 

och försvåra yrkesutvecklingen för nyutexaminerade sjuksköterskor (ibid.).  

 

Enligt Rudman, Gustavsson och Hulthell (2014) är risken att sjuksköterskor lämnar yrket 

under sina första år markant högre i de fall känslor av oengagemang inför yrket upplevts vid 

yrkeslivets start. För att undvika att sjuksköterskor efter kort tid lämnar yrket är det således 

viktigt att istället främja yrkesutveckling och tryggheten i yrkesrollen. Dahlberg och Segesten 

(2010) menar att trygghet kan uppnås på olika sätt och är beroende av vilka situationer 

individen befinner sig i. Nyutexaminerade sjuksköterskor befinner sig i situationer som är nya 

och obekanta, vilket kan leda till att trygghet uteblir. Detta kan i sin tur leda till att 

nyutexaminerade sjuksköterskors hälsa påverkas då trygghet är ett viktigt fenomen i relation 

till hälsa. För att skapa en förståelse för individers hälsa och livssituation kan fokus läggas på 

livsvärldsperspektiv (ibid.). Nyutexaminerade sjuksköterskors hälsa och känsla av trygghet i 

yrkesrollen kan stärkas genom att erfarna medarbetare tar hänsyn till livsvärlden. Livsvärlden 

är personlig och utgörs bland annat av individens känsla av sammanhang samt tidigare 

kunskaper och erfarenheter (Dahlberg & Segesten, 2010). Alla dessa fenomen påverkar hur 

nyutexaminerade sjuksköterskor upplever sin första tid i yrket.  

 

Nyutexaminerade sjuksköterskor genomgår en så kallad transitions chock när de lämnar den 

trygga akademiska miljön för den nya obekanta professionella arbetsrollen, de första tre till 

fyra månaderna i yrket är en utvecklingsprocess vilken i början upplevs chockartad. För att 

underlätta transitions chocken för nyutexaminerade sjuksköterskor bör utbildningen och 

arbetsgivarna vara medvetna om processen och förbereda sjuksköterskorna inför yrkesrollen 

(Duscher, 2009). Ur ett vårdvetenskapligt synsätt ska varje individs kunskaper utvecklas på 

ett sådant sätt att hälsosam tillvaro utifrån livsvärlden främjas (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Således bör arbetsgivarna hjälpa nyutexaminerade sjuksköterskor att minska transitions 

chocken genom att ta hänsyn till deras livsvärld och individanpassa introduktionstiden. Även 

studiens resultat visar att sjuksköterskorna önskar en individanpassad introduktionstid i större 

utsträckning. Enligt Benners (1993) teori är novisers prestationsnivå begränsad på grund av 

bristande erfarenheter. Utveckling sker genom en utökning av erfarenheter vilket i sin tur 

leder till ökad kunskap och förståelse. Därav är det viktigt att nyutexaminerade sjuksköterskor 

ges möjlighet att kombinera teoretisk inlärning med praktiska erfarenheter för att utvecklas i 

professionen (ibid.). Sjuksköterskeutbildningen och arbetsgivarna bör följaktligen samarbeta 

mer för att minska risken att transitions chocken upplevs svår, vilket både studiens resultat 

och tidigare forskning visar att den ofta gör.  

 

Resultatet visar att nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde att utbildningen brast på många 

olika sätt i att förbereda dem inför arbetslivet. Vårdvetenskapen upplevdes ta för mycket plats 

gentemot medicinsk vetenskap, som sjuksköterskorna önskade mer utav. Den medicinska 
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vetenskapen upplevdes vara av störst nytta i arbetslivet samtidigt som kunskapsavsaknaden i 

den var stor. Enligt Thrysoe, Hounsgaard, Bonderup Dohn och Wagner (2011) upplevde 

nyutexaminerade sjuksköterskor att utbildningen fokuserade på hur vården borde se ut, 

idealet, istället för hur verkligheten ser ut och fungerar. Den patientsäkra vården kunde 

komma att riskeras när sjuksköterskorna upplevde avsaknad av nödvändiga kunskaper (ibid.). 

Att nyutexaminerade sjuksköterskor hade bristande kunskaper menar även Kapborg och 

Berterö (2009), som har kommit fram till att endast 29 % hade tillräckliga kunskaper om de 

lagar, författningar och förordningar som styr sjuksköterskors dagliga arbete. Även Lilja 

Andersson och Edberg (2010) menar att nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde frustration 

över att deras kunskaper i medicin inte var tillräckliga, dock insåg de vid yrkeslivets start att 

det inte var möjligt att vara fullärd från början. De beskriver även att vårdvetenskapen ansågs 

som sunt förnuft samtidigt som kunskaperna medförde en bättre vårdkvalitet för patienterna 

(ibid.). Pellico, Brewer och Kovner (2009) nämner att nyutexaminerade sjuksköterskors 

uppfattning om yrket inte motsvarade hur verkligheten var, en klyfta upplevdes mellan det 

som lärdes ut i sjuksköterskeutbildningen och den faktiska yrkesrollen. Även resultatet i 

denna studie påvisar att nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde att utbildningen inte 

svarade mot verkligheten, det var först under den verksamhetsförlagda utbildningen som en 

förståelse framkom.   

 

Resultatet visar att de nyutexaminerade sjuksköterskorna erfor för lite övning i praktiska 

moment. Osäkerheten minskade när saker inte enbart lästes teoretiskt utan även utfördes 

praktiskt. Lilja Andersson och Edberg (2010) menar att den verksamhetsförlagda utbildningen 

var värdefull och av störst betydelse under sjuksköterskeutbildningen. Vikten av att ha 

verksamhetsförlagd utbildning sista terminen underlättade övergången från student till 

sjuksköterska (ibid.). Vid Linnéuniversitetet genomgår sjuksköterskestudenterna 14 veckors 

verksamhetsförlagd utbildning under sista terminen, vilket även sjuksköterskorna i resultatet 

poängterar var av vikt för att de skulle känna sig förberedda för yrkesrollen. Huruvida 

utbildningen förbereder studenterna kan ha en avgörande roll i hur övergången från student 

till yrkesverksam upplevs.  

 

Resultatet visar att medarbetarnas bemötande är av högsta vikt för att nyutexaminerade 

sjuksköterskor ska uppleva trygghet och få en bra start i professionen. Wangensteen et al. 

(2008) menar att nyutexaminerade sjuksköterskor uppskattade en välkomnande atmosfär där 

de tilläts vara nya och uppmuntrades att ställa frågor. Enligt Bisholt (2012) finns det dock 

risker med att nyutexaminerade ställer mycket frågor till erfarna medarbetare. Det kan leda till 

att de inte tänker efter och reflekterar vilket hämmar yrkesutvecklingen samt inger falsk 

trygghet i utförande av arbetsuppgifter och beslut, vilket kan riskera patientsäkerheten (ibid.). 

En atmosfär där nyutexaminerade tillåts ställa frågor men samtidigt får ta sig an krav och 

utmaningar med hjälp av stöd i individuell takt vore således önskvärt på första arbetsplatsen. 

 

Merparten av sjuksköterskorna i studien menar att bekräftelse från medarbetare var av högsta 

betydelse för att bli trygg och säker i yrket. I de fall där bekräftelse uteblev ökade 

otryggheten. Enligt Wangensteen et al. (2008) var det av vikt att få bekräftelse i att utfört 

arbete var korrekt, samt att bli tillrättavisad när arbetsuppgifter var på väg att utföras på 

felaktigt vis. Erfarna sjuksköterskor ger sådan feedback för sällan och mer är önskvärt (ibid.). 

Medarbetare är viktiga resurser för att uppleva stöd och ett gott samarbete kan förstärka 

självkänslan i professionen för nyutexaminerade sjuksköterskor (Pfaff, Baxter, Jack & Ploeg, 

2014).  
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Ett gott samarbete med medarbetare och ett öppet klimat på arbetsplatsen påvisar både 

tidigare forskning och studiens resultat är viktigt för att känna tillfredsställelse med den nya 

yrkesrollen. Dahlberg och Segesten (2010) menar att stora påfrestningar i livet kan klaras av 

så länge en känsla av mening infinner sig. En individ som känner sammanhang tillsammans 

med andra kan bli stärkt individuellt men även i sin hälsa. Således är det viktigt att inte känna 

sig ensam på den nya arbetsplatsen och inneha gott samarbete med medarbetare. För 

nyutexaminerade sjuksköterskor är det nya yrket en del av deras livsvärld. Livsvärlden 

präglas av tid och rum och påverkas av livsprojekt som varje individ genomför (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Om nyutexaminerade sjuksköterskor upplever övergången från student till 

yrkesverksam svår kan det påverka deras livsvärld och därmed påverka uppsatta mål och även 

känslan av mening och sammanhang.  

 

Det finns stor potential till att förbättra både sjuksköterskeutbildningen och 

introduktionsprogram för sjuksköterskor. Mer forskning behövs angående hur sjuksköterskor 

på bästa sätt ska introduceras till yrket. Eftersom utbildningen brister i att förbereda 

sjuksköterskestudenter är mer forskning önskvärd angående hur utbildningen ska motsvara de 

krav som ställs idag på sjuksköterskor. 

 

Slutsatser 

Den första tiden som yrkesverksam sjuksköterska upplevs stressig och utmanande på många 

sätt. Vikten av att få en individanpassad och tillräckligt lång introduktion för att känna sig 

trygg med självständigt arbete betonas. Att medarbetarna och handledare visar medkänsla för 

de nyutexaminerade och ett öppet klimat på arbetsplatsen är av betydelse för att minska 

känslor av otrygghet och osäkerhet.  

 

Upplevelser av brister i sjuksköterskeutbildningen är vanliga. Mer verksamhetsförlagd 

utbildning och medicinsk vetenskap efterfrågas samtidigt som vårdvetenskapen anses vara bra 

grundpelare för sjuksköterskeyrket. Glappet från sjuksköterskestudent till yrkesverksam 

sjuksköterska upplevs idag stort. Sjuksköterskeutbildningen bör bli bättre på att förbereda 

studenterna inför arbetslivet för att minska risken för osäkerhet och att sjuksköterskor lämnar 

yrket efter kort tid. Detta kan göras genom att sjuksköterskeutbildningen har en närmare 

förankring till arbetslivet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

21 

REFERENSER 
 

Axelsson, Å. (2012). Litteraturstudie. I Granskär, M. & Höglund-Nielsen, B. (Red.), 

Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. (s. 203-218). Lund: Studentlitteratur. 

 

Benner, P. (1993). Från novis till expert: mästerskap och talang i omvårdnadsarbetet. Lund: 

Studentlitteratur.  

 

Bisholt, B. (2012). The learning process of recently graduated nurses in professional 

situations - Experiences of an introduction program. Nurse Education Today, 32(2012), 289- 

293. 

 

Blomberg, K., Isaksson, A. K., Allvin, R., Bisholt, B., Ewertsson, M., Kullén Engström, A. & 

Gustafsson, M. (2016). Work stress among newly graduated nurses in relation to workplace 

and clinical group supervision. Journal of Nursing Management, 24(1), 80-87. 

 

Chekol, I-M. (2012). Fenomenografi. I Granskär, M. & Höglund-Nielsen, B. (Red.), 

Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. (s. 95-107). Lund: Studentlitteratur. 

 

Dahlberg, K. (1997). Kvalitativa metoder för vårdvetare. Lund: Studentlitteratur. 

 

Dahlberg, K. & Segesten, K. (2010). Hälsa och vårdande i teori och praxis. Stockholm: Natur 

& kultur.  

 

Dahlborg-Lyckhage, E. (2012). Att analysera berättelser (narrativer). I Friberg, F. (Red.), 

Dags för uppsats: Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. (s. 161-172). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Dahlborg Lyckhage, E. (Red.). (2014). Att bli sjuksköterska: en introduktion till yrke och 

ämne. (2. uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

 

Duchscher, J. E. B. (2009). Transition shock: the initial stage of role adaption for newly 

graduated Registered Nurses. Journal of Advanced Nursing, 65(5), 1103-1113. 

 

Ekström, L. & Idvall, E. (2015). Being a team leader: newly registered nurses relate their 

experiences. Journal of nursing management, (23), 75-86. 

 

Evans, D. (2002). Systematic reviews of interpretive research: interpretive data syntesis of 

processed data. Australian Journal of Advanced Nursing, 20(2), 22-26. 

 

Evans, J., Boxer, E. & Sanber, S. (2008). The strengths and weaknesses of transitional support 

programs for newly registered nurses. Australian Journal of Advanced Nursing, 25(4), 16-22. 

 

Finnström, B. (2014). Den professionella sjuksköterskan i dagens vård. I Dahlborg-Lyckhage, 

E. (Red.), Att bli sjuksköterska - en introduktion till yrke och ämne. (s. 59-84). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Friberg, F. (2012). Att bidra med evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvalitativ 

forskning. I Friberg, F. (Red.), Dags för uppsats - vägledning för litteraturbaserade 

examensarbeten. (s. 121-132). Lund: Studentlitteratur. 



  
 

22 

 

Friberg, F. & Öhlen, J. (2012). Fenomenologi och hermeneutik. I Henricson, M. (Red.), 

Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad. (s. 345-368). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2015). Att göra systematiska litteraturstudier. Värdering, 

analys och presentation. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Helsingforsdeklarationen. (2013). WMA Declaration of Helsinki - Ethical Principles for 

Medical Research Involving Human Subjects. Hämtad 17 mars, 2016, från World Medical 

Association http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/ 

 

International Council of Nurses. (2014). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. (Rev. utg.). 

Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening. Hämtad 30 maj, 2016, från 

http://www.swenurse.se/globalassets/publikationer/etik-

publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf 

 

Ivarsson, B. & Nilsson, G. (2009). The subject of pedagogy from theory to practice - The 

view of newly registered nurses. Nurse education today, 29(5), 510-515.  

 

Johansson, G., Sandahl, C. & Hasson, D. (2013). Role stress among first-line nurse managers 

and registered nurses - a comparative study. Journal of Nursing Management, 21(3), 449-458.  

 

Kapborg, I.D. & Berterö, C.M. (2009). Swedish student nurses’ knowledge of health statutes: 

a descriptive survey. International Nursing Review, 56, 222-228.  

 

Karlsson, I., Ekman, S-L, & Fagerberg, I. (2008). A difficult mission to work as a nurse in a 

residential care home – some registered nurses’ experiences of their work situation. 

Scandinavian Journal Of Caring Sciences. 23, 265-273. 

 

Langius-Eklöf, A., & Sundberg, K. (2014). Känsla av sammanhang. Edberg A-K., & Wijk, H. 

(Red.), Omvårdnadens grunder: Hälsa och ohälsa (s. 53-68). Lund: Studentlitteratur. 

 

Leksell, J. & Lepp, M. (Red.). (2013). Sjuksköterskans kärnkompetenser. Stockholm: Liber. 

 

Lilja Andersson, P. & Edberg, A-K. (2010a). The transition from rookie to genuine nurse: 

Narratives from Swedish nurses 1 year after graduation. The journal of continuing education 

in nursing, 41(4), 186-192. 

 

Lilja Andersson, P. & Edberg, A-K. (2010b). The nursing programme in the rear-view mirror. 

Interviews with Swedish nurses one year after their graduation. Nurse Education Today, 

30(8), 747-751. 

 

Linnéuniversitetet. (2015). Utbildningsplan. Hämtad 2 april, 2016, från 

http://api.kursinfo.lnu.se/GenerateDocument.ashx?templatetype=programmesyllabus&revisio

n=3.000&code=VGSJV&documenttype=pdf&lang=sv 

 

Linnéuniversitetet. (2016a). Klinisk träningscentrum. Hämtad 8 maj, 2016, från 

https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/samarbeta-med-oss/samarbeta-med-studenter 

 

http://api.kursinfo.lnu.se/GenerateDocument.ashx?templatetype=programmesyllabus&revision=3.000&code=VGSJV&documenttype=pdf&lang=sv
http://api.kursinfo.lnu.se/GenerateDocument.ashx?templatetype=programmesyllabus&revision=3.000&code=VGSJV&documenttype=pdf&lang=sv
http://api.kursinfo.lnu.se/GenerateDocument.ashx?templatetype=programmesyllabus&revision=3.000&code=VGSJV&documenttype=pdf&lang=sv
https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/samarbeta-med-oss/samarbeta-med-studenter
https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/samarbeta-med-oss/samarbeta-med-studenter


  
 

23 

Linnéuniversitetet. (2016b). Hälsomottagningen Växjö. Hämtad 9 maj, 2016, från 

https://lnu.se/halsomottagningen/vaxjo 

 

Lundman, B. & Hällgren Graneheim, U. (2012). Kvalitativ innehållsanalys. I Granskär, M. & 

Höglund-Nielsen, B. (Red.), Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård (s. 187-

201). Lund: Studentlitteratur. 

 

Martin, K. & Wilson, C. (2011). Newly registered nurses´experiences in the first year of 

practice: A phenomenological study. International journal for human careing. 15 (2), 21-27. 

 

Ostini, F. & Bonner, A. (2012). Australian new graduate experiences during their transition 

program in a rural/regional acute care setting. Contemporary Nurse, 41(2), 242-252. 

 

Ozolins, L-S., Elmqvist, C. & Hörberg, U. (2014). A nursing student-run health clinic – an 

innovative project based on reflective lifeworld-led care and education. Reflective Practice, 

15(4), 415–426. 

 

Pellico, L. H., Brewer, C. S. & Kovner, C. T. (2009). What newly licensed registered nurses 

have to say about their first experiences. Nursing Outlook, 57(4), 194-203. 

 

Pennbrant, S., Skyvell Nilsson, M., Öhlen, J. & Rudman, A. (2013). Mastering the 

professional role as a newly graduated registered nurse. Nurse education today, 33(7), 739-45.  

 

Pfaff, K. A., Baxter, P. E., Jack, S. M. & Ploeg, J. (2014). Exploring new graduate nurse 

confidence in interprofessional collaboration: A mixed methods study. International Journal 

of Nursing Studies, 51(8), 1142-1152 11. 

 

Polit, D.F., & Beck, C.T. (2012). Nursing research: Generating and assessing evidence for 

nursing practice. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 

 

Rudman, A., Gustavsson, P., & Hultell, D. (2014). A prospective study of nurses' intentions to 

leave the profession during their first five years of practice in Sweden. International Journal 

of Nursing Studies, 51(4), 612-624. 

 

Rudman, A., Omne-Pontén, M., Wallin, L. & Gustavsson, PJ, (2010). Monitoring the newly 

qualified nurses in Sweden: the Longitudinal Analysis of Nursing Education (LANE) study. 

Human resources for health, 8(10), 1-17.  

 

Rosberg, S. (2012). Fenomenologi. I Granskär, M. & Höglund-Nielsen, B. (Red.), Tillämpad 

kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. (s. 109-130). Lund: Studentlitteratur. 

 

Santamäki Fischer, R. & Dahlqvist, V. (2014) Tröst och trygghet. Friberg, F. & Öhlen, J. 

(Red.), Omvårdnadens grunder: Perspektiv och förhållningssätt. (s. 297-318) Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Socialstyrelsen. (2015a). Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal 2014. Hämtad 1 april, 

2016, från https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20006/2015-12-

24.pdf 

 

https://lnu.se/halsomottagningen/vaxjo/
https://lnu.se/halsomottagningen/vaxjo/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Rudman%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20423491
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Omne-Pont%C3%A9n%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20423491
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Wallin%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20423491
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Gustavsson%20PJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20423491
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20006/2015-12-24.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20006/2015-12-24.pdf


  
 

24 

Socialstyrelsen. (2015b). Tillgång på barnmorskor, sjuksköterskor, läkare, tandhygienister 

och tandläkare 2013. Hämtad 4 maj, 2016, från 

https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-9-6 

 

Socialstyrelsen. (2016). Ansökan om legitimation som sjuksköterska. Hämtad 6 april, 2016, 

från 

http://www.socialstyrelsen.se/ansokaomlegitimationochintyg/legitimation/utbildadisverige 

 

Svensk sjuksköterskeförening. (2010). Strategi för utbildningsfrågor. Hämtad 6 maj, 2016, 

från http://www.swenurse.se/globalassets/01-ssf-jon-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/utbildning-

publikationer/strategi.for.utbildnfragor.pdf 

 

Svensk sjuksköterskeförening. (2014). Strategi för kvalitetsutveckling inom omvårdnad. 

Hämtad 6 maj, 2016, från http://www.swenurse.se/globalassets/01-ssf-jon-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kvalitet-

publikationer/strategi-for-kvalitetsutveckling-inom-omvardnad.pdf 

 

SFS 1993:100. Högskoleförordningen. Hämtad 14 april, 2016, från Sveriges Riksdag, 

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100/ 

 

SFS 2010:659. Patientsäkerhetslagen. Hämtad 14 april, 2016, från Sveriges Riksdag, 

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659/ 

 

SOU 2016:2. Effektiv vård. Stockholm: Elanders Sverige. Från  

http://www.regeringen.se/contentassets/42b0aef4431c4ebf9410b8ee771830eb/effektiv-vard---

slutbetankande-av-en-nationell-samordnare-for-effektivare-resursutnyttjande-inom-halso--

och-sjukvarden_sou-2016-2.pdf  

 

Thrysoe, L., Hounsgaard, L., Bonderup Dohn, N. & Wagner, L. (2011). Expectations of 

becoming a nurse and experiences of being a nurse. Vård i Norden, 31(3), 15-19. 

 

Wangensteen, S., Johansson, I. & Nordström, G. (2008). The first year as a graduate nurse – 

an experience of growth and development. Journal of Clinical Nursing, 17(14), 1877-1885. 

 

Wiklund, L. (2003). Vårdvetenskap i klinisk praxis. Stockholm: Natur och kultur.  

  

 

 

https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-9-6
https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-9-6
http://www.swenurse.se/globalassets/01-ssf-jon-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/utbildning-publikationer/strategi.for.utbildnfragor.pdf
http://www.swenurse.se/globalassets/01-ssf-jon-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/utbildning-publikationer/strategi.for.utbildnfragor.pdf
http://www.swenurse.se/globalassets/01-ssf-jon-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/utbildning-publikationer/strategi.for.utbildnfragor.pdf
http://www.swenurse.se/globalassets/01-ssf-jon-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/utbildning-publikationer/strategi.for.utbildnfragor.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100/
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100/
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659/
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659/
http://www.regeringen.se/contentassets/42b0aef4431c4ebf9410b8ee771830eb/effektiv-vard---slutbetankande-av-en-nationell-samordnare-for-effektivare-resursutnyttjande-inom-halso--och-sjukvarden_sou-2016-2.pdf
http://www.regeringen.se/contentassets/42b0aef4431c4ebf9410b8ee771830eb/effektiv-vard---slutbetankande-av-en-nationell-samordnare-for-effektivare-resursutnyttjande-inom-halso--och-sjukvarden_sou-2016-2.pdf
http://www.regeringen.se/contentassets/42b0aef4431c4ebf9410b8ee771830eb/effektiv-vard---slutbetankande-av-en-nationell-samordnare-for-effektivare-resursutnyttjande-inom-halso--och-sjukvarden_sou-2016-2.pdf


  
 

 

Bilaga 1 
 

Studieanvisning förbättrings- och kvalitetssäkringsarbete 

Området förbättrings- och kvalitetssäkringsarbete examineras i form av en 

hemtentamen. Förbättrings- och kvalitetssäkringsarbetet görs i samarbete med Region 

Kronoberg och innebär att genomföra första steget i ett kliniskt förbättringsarbete. Det 

övergripande målet är att planera en studie och på ett strukturerat sätt undersöka hur en 

nyutexaminerad sjuksköterska blir god och säker i sin profession. Resultaten av 

förbättrings- och kvalitetssäkringsarbetena kommer att ligga till grund för åtgärder inom 

Region Kronoberg i syfte att förbättra arbetssituationen för nyutexaminerade 

sjuksköterskor.   

 

Praktiska anvisningar  

Ska följa ”Utformning av uppsatser och rapporter” och omfatta max 2000 ord (exklusive 

försättsblad, referenslista och ev. bilagor). En intervju med en sjuksköterska som arbetat 1-2 

år efter sin examen ska genomföras – en intervju per student. Hemtentamen ska, utöver 

försättsblad och ev. bilagor, innehålla följande delar: 

 

Bakgrund 

Identifiera och beskriv ett problem kopplat till att vara nyutexaminerad sjuksköterska. 

Hänvisa till lag, författning – styrk med referens. Problematisera – värdera rutiner och 

metoder och beskriv vilka risker som finns med detta – varför är det ett problem? Styrk med 

referenser. Använd kursens litteratur och två aktuella internationella vetenskapliga artiklar 

ej äldre än 8 år (per student). 

 

Syfte 

Avgränsa - men inte för mycket – håll öppet för det oväntade. 

 

Metod 

Beskriv hur datainsamling skedde (en intervju per student), dvs.: Vem/vilka som 

intervjuades (urvalet). När, var och hur intervjuerna genomfördes. Vilka frågor som 

ställdes. Exempel på frågor: Vad har fungerat bra? – Varför har det fungerat bra? Vad har 

saknats? – Vad hade behövts? Exempel på följdfrågor utifrån: Utbildningens teori. VFU och 

introduktionen för nyutexaminerad. Samverkan mellan teori och praktik. Bifoga frågorna 

antingen i metoden eller som bilaga (hänvisa). Beskriv analysen av insamlad data samt 

etiska ställningstaganden. 

 

Resultat 

Presenteras på ett överskådligt sätt. Använd gärna enstaka citat.  

 

Diskussion 

Reflektion över resultatet i förhållande till problemet. Diskutera även i förhållande till vad 

andra undersökningar visar. Referera till ytterligare en aktuell internationell vetenskaplig 

studie inte äldre än 8 år (per student). Diskutera kort styrkor och svagheter med metoden. 

Etisk diskussion som stärks med referens. 

 

Implikationer 

Diskutera och dokumentera hinder och möjligheter för implementering. Ge förslag på 

fortsatta åtgärder. Behövs större och/eller fler studier? Avsluta med att sammanfatta 

förslagen i punktform. 

 

Referenser 

Enligt APA. 



  
 

 

Bilaga 2 

Analys enligt Evans (2002) 

 

NYCKELFYND TEMA UNDERTEMA 

Det har gått åt mycket energi och rädsla över att ständigt göra fel eftersom den känslan 

fanns där hela tiden för sjuksköterskan (12) 
Psykosociala 

påfrestningar 

Osäkerhet och stress 

Det var svårt att komma in i det stora ansvaret som en sjuksköterska har (9) Krav och ansvar 

Det var välkomnande när medarbetarnas attityd var bra och de tog hand om och var 

mån om de nya (8) 
 

Arbetsplatsens miljö 

Medarbetare 

Ett lugnare tempo de första månaderna hade behövts men var inte möjligt pga. 

personalbrist (6)  
Personalbrist 

Rast och lunch fick oftast hoppas över då det inte fanns tid till det (4) Tidsbrist 

Introduktionen var för kort vilket upplevdes jobbigt (2) Introduktion på 

arbetsplatsen 

Introduktionslängd 

En handledare under första tiden i yrket var viktigt för känslan av trygghet (1) Mentor och handledare 

Mycket var nytt och det var mycket som sjuksköterskan inte fick lära sig i utbildningen 

(11) 
 

Utbildningens 

utformning 

Förankring till arbetslivet 

Mer fokus på medicin hade behövts i utbildningen (3) Medicinsk vetenskap 

De vårdvetenskapliga kurserna skulle kunna stramas åt lite (14) Vårdvetenskap 

Det var betydelsefullt med mycket praktik i slutet av utbildningen (7) Verksamhetsförlagd 

utbildning 

 


