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Abstrakt 

Bakgrund: Det råder stor brist på sjuksköterskor. Nyutexaminerade sjuksköterskor är en grupp 

som löper hög risk att drabbas av utbrändhet och upp till var femte sjuksköterska överväger att 

lämna yrket inom sina första fem år. Många av de nyutexaminerade sjuksköterskorna känner 

sig oförberedda inför sjuksköterskeyrket och flera studier påvisar glappet mellan teori och 

praktik.  

Syfte: Att beskriva utmaningar den nyutexaminerade sjuksköterskan upplever under det första 

yrkesverksamma året. 

Metod: Studien har genomförts som en litteraturöversikt. Med hjälp av sökdatabaserna 

CINAHL och PubMed ligger totalt 20 artiklar till grund för resultatet. 

Resultat: Ett flertal faktorer beskrivs av nyutexaminerade sjuksköterskor som utmaningar.  

Däribland glappet mellan teori och praktik, bristen på stöd och handledarskap, kunskapsbrist, 

dålig arbetsmiljö, bemanningsbrist samt en allt mer komplex vård med multisjuka patienter som 

kräver en expertis som den nyutexaminerade sjuksköterskan omöjligt kan besitta. 

Slutsats: Utmaningarna som presenteras i litteraturöversiktens resultat är välkända och globala 

problem men också påverkbara. Fokus bör ligga i både att tillsätta nya sjuksköterskor men 

framförallt i att värdera och ta vara på de som redan finns. Nyutexaminerade sjuksköterskor 

behöver bättre stöd när de äntrar arbetslivet samt att utbildningen ses över för att motsvara 

verkligheten och förbereda inför arbetslivet så bra som möjligt. 

Nyckelord: Litteraturöversikt, nyutexaminerade sjuksköterskor, utmaningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

Background: There is a great shortage of nurses. Newly graduated nurses are a group at high 

risk of being burned out and up to every fifth nurse is considering leaving the profession within 

its first five years. Many of the newly graduated nurses feel unprepared for the nursing 

profession and several studies show the gap between theory and practice. 

Aim: Describing challenges the newly graduated nurse experiences during the first year of 

working. 

Method: The study has been conducted as a literature review. With the help of the search 

databases CINAHL and PubMed, a total of 20 articles form the base for the result. 

Result: Several factors are described by newly graduated nurses as challenges. This includes a 

theory-practice gap, the lack of support and mentoring, a lack of knowledge, poor work 

environment, staff shortages and an increasingly complex care with patients have multiple 

ilnesses who require an expertise that the newly graduated nurse cannot possibly possess. 

Conclusion: The challenges presented in the literature review's results are well-known and 

global problems, but also influential. The focus should be on both appointing new nurses but 

more importantly valuing the ones already employed/working. Newly graduated nurses need 

better support when they enter the workplace, much also indicates that the education should be 

looked over in order to match the reality and prepare the students for work life as well as 

possible. 

Keywords: Challenges, literature review, newly graduated nurses  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Innehållsförteckning 
1. INLEDNING ..................................................................................................................... 1 

2. BAKGRUND ......................................................................................................................... 1 

2.2 Sjuksköterskeyrket ........................................................................................................ 1 

2.4 Bemanningssituationen i Sverige idag ...................................................................... 2 

2.5 Klivet mellan utbildning och yrke - även en hälsoutmaning ................................... 3 

2.6 Den nyutexaminerade sjuksköterskan....................................................................... 3 

2.7 Verklighetschock ........................................................................................................... 4 

3. Definition av begrepp ........................................................................................................... 4 

4. Teoretisk referensram .......................................................................................................... 4 

5. Problemformulering ............................................................................................................. 5 

6. Syfte ....................................................................................................................................... 5 

7. METOD ................................................................................................................................. 5 

7.1 Design ............................................................................................................................. 5 

7.1.1 Urval ......................................................................................................................... 6 

7. 1.2 Inklusion- och exklusionskriterier ....................................................................... 6 

7.1.3 Värdering av artiklarnas kvalitet .......................................................................... 6 

7.1.4 Tillvägagångssätt ................................................................................................... 7 

7.2 Analys ............................................................................................................................. 7 

7.3 Etiska överväganden .................................................................................................... 8 

8. RESULTAT .......................................................................................................................... 9 

8.1 Att gå från teori till praxis ............................................................................................. 9 

8.1.1 Glappet mellan teori och praktik .......................................................................... 9 

8.1.2 Kunskapsbrist och färdigheter ........................................................................... 10 

8.1.3 Brist på yrkesmässigt självförtroende och erfarenhet .................................... 10 

8.2 Stort ansvar och bristfälligt stöd ............................................................................... 11 

8.2.1 Utmaningen att ha ansvar .................................................................................. 11 

8.2.2 Brist på stöd och mentorskap ............................................................................ 11 

8.2.3 Dåligt bemötande ................................................................................................. 12 

8.3 Arbetsmiljöns betydelse ............................................................................................. 13 

8.3.1 Bemanningsbrist .................................................................................................. 13 

8.3.4 Komplexa vårdbehov och multisjuka patienter ............................................... 13 

8.3.3 Obekväma arbetstider ......................................................................................... 13 



 

 

8.4 Yrkesrollen ................................................................................................................... 14 

8.4.1 Kommunikationssvårigheter ............................................................................... 14 

8.4.2 Existentiella utmaningar ..................................................................................... 14 

8.4.3 Utmaningen att lämna jobbet på jobbet ........................................................... 15 

9. DISKUSSION ..................................................................................................................... 15 

9.1 Sammanfattning av huvudresultaten ....................................................................... 15 

9.2 Resultatdiskussion ...................................................................................................... 15 

9.3 Metoddiskussion ......................................................................................................... 19 

9.4 Etikdiskussion .............................................................................................................. 21 

10. Klinisk betydelse för samhället ....................................................................................... 21 

11. Konklusion ........................................................................................................................ 22 

12. Förslag till vidare forskning ............................................................................................ 22 

REFERENSLISTA ................................................................................................................. 24 

Bilaga 1. .......................................................................................................................................  

Bilaga 2.  ......................................................................................................................................  

Bilaga 3. .......................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

1. INLEDNING  
 

En treårig sjuksköterskeutbildning löper mot sitt slut och med spänning närmar vi oss nu 

yrkeslivet. En tredjedel av utbildningen har bestått av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på 

olika avdelningar och vårdenheter inom kommun och region, trots detta upplevs en oro inför 

det vi snart ställs inför - klivet från studerande till examinerad sjuksköterska, från teori till 

praxis. Kommer den kunskap vi besitter vara tillräcklig för att kunna axla vår blivande 

omvårdnadsroll? Kommer vi kunna leva upp till de förväntningar som ställs på oss? Frågorna 

är många och därför väcktes intresset att söka i litteraturen efter nyutexaminerade 

sjuksköterskors upplevelser. 

 

2. BAKGRUND 
  
2.2 Sjuksköterskeyrket 
 

 I samband med högskolereformen Vård–77 (SOU 1978:50) blev sjuksköterskeutbildningen 

1982 en högskoleutbildning. År 1993 blev undervisningen treårig och studenter gavs möjlighet 

att ta ut en kandidatexamen (Swenurse, 2017; Dahlborg-Lyckhage, 2010). Sjuksköterska är ett 

skyddat yrke och innebär att det krävs legitimation för att få utöva. Legitimationen erhålls efter 

avslutad utbildning och innebär att den legitimerade besitter de kunskaper och färdigheter som 

krävs för att arbeta som sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2017). Sjuksköterskeyrket grundas i en 

humanistisk människosyn där omvårdnad står i fokus och är sjuksköterskans allra främsta 

kompetens. I omvårdnaden ingår att främja hälsa, hantera sjukdomar, hälsoproblem och 

eventuella funktionsnedsättningar samt upprätthålla livskvalitet och välbefinnande. Under den 

3-åriga utbildning som ges i Sverige ska en blivande sjuksköterska lära samt utveckla en mängd 

kunskaper och färdigheter (Swenurse, 2017; Hörnsten & Udo, 2018). Målet är att förbereda den 

blivande sjuksköterskan att kunna ta kliniska beslut i starkt varierande vårdsituationer. 

Sjuksköterskan ska också besitta viss medicinsk kunskap, beteendevetenskap samt kunskap av 

betydelsen för ålder, kön, miljö och kultur. Ett etiskt förhållningssätt med respekt för mänskliga 

rättigheter, människors olikheter, integritet och självbestämmande är också en av grundstenarna 

för den legitimerade sjuksköterskan samt arbeta med ett personcentrerat förhållningssätt som 

innebär att synliggöra hela personen och kunna tillgodose såväl fysiska och psykiska som 

andliga och existentiella behov (Swenurse, 2017, Hörnsten & Udo, 2018). 
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2.3 Personcentrerat förhållningssätt 

 

”Att som människa med vård- och omsorgsbehov få vara i centrum och så långt det är möjligt 

inkluderas i alla vårdbeslut och processer är viktigt och har visats leda till bättre egenvård och 

bättre samarbete mellan vårdare” (Hörnsten & Udo, 2018). 

 

Hörnsten & Udo (2018) beskriver personcentrerad vård som ett världskänt fenomen, synonymt 

med en god omvårdnad, där patienten ses som en person som har unika behov och 

förutsättningar och erfarenheter (a.a.). Från att vården tidigare utgått från en relativt passiv 

patient som endast var mottagare av en förutbestämd vård, ses nu patienten som kärnan och 

bäraren av hur vården skall komma att utformas (Hörnsten & Udo, 2018; Butterworth, 2012). 

Vården ska nu genomföras i samförstånd med patienten som vidare inte bör betraktas utifrån 

den diagnos eller ohälsa som där innehas utan tvärtom ska fokuset ligga på de resurser som den 

enskilda individen besitter. Manley, Hills och Marriot (2011) menar att om vårdteamet arbetar 

tillsammans mot samma mål blir bidraget från varje individ starkare, för att detta ska vara 

möjligt krävs att ett personcentrerat synsätt värderas, respekteras och reflekteras utav samtliga 

medlemmar i vården, inkluderat patienten själv. 

Vården innebär även enligt Hörnsten och Udo (2018) ett partnerskap där patient och vårdare 

tillsammans samarbetar utifrån patientens egen sjukdomsbild och berättelse. På så sätt kan både 

lång- och kortsiktiga mål utformas på ett sätt där patienten i största möjliga mån varit med och 

påverkat sin vård. 

 

2.4 Bemanningssituationen i Sverige idag 
 

En rapport från Socialstyrelsen (2018) visar att den ökning av antalet sjuksköterskor som 

förekommit sedan början av 2000-talet nu har avtagit. År 2015 fanns drygt 123 000 sysselsatta 

legitimerade sjuksköterskor, 108 000 av dessa var sysselsatta inom hälso- och sjukvård. Det 

råder brist på såväl nyexaminerade, erfarna grundutbildade sjuksköterskor och 

specialistsjuksköterskor i hela landet och efterfrågan tros vara fortsatt hög och oförändrad 

kommande 15 år. Underskottet bedöms kvarstå bland annat i samband med pensionsavgångar 

(Socialstyrelsen 2018). Det kan också vara så att sjuksköterskebristen påverkas av att dagens 

befolkning blir äldre, mer multisjuk och därmed får allt mer komplexa vårdbehov. Antagandet 

styrks av WHO (2019) som visar statistik på ett ökat äldre klientel som ofta behöver 
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långtidsvård. Sjuksköterskeyrket ställs också mot andra yrken som är konkurrenskraftiga vad 

gäller lön och karriärmöjligheter.  

2.5 Klivet mellan utbildning och yrke - även en hälsoutmaning 
 

Longitudinell Undersökning av Sjuksköterskors Tillvaro (LUST-studien) av Rudman, Omne-

Pontén, Wallin & Gustavsson (2010) startades år 2002 med syftet att undersöka individuella 

och arbetsrelaterade orsaker till psykisk och fysisk hälsa bland sjuksköterskestudenter och 

nyutexaminerade sjuksköterskor. Undersökningen gav upphov till ett flertal uppföljande studier 

som gemensamt påvisar att nyutexaminerade sjuksköterskor löper särskilt hög risk att drabbas 

av känslomässig utmattning. I studierna framkommer det att upp till var femte sjuksköterska 

drabbas av utbrändhet och funderar på att lämna arbetsplatsen inom de första fem åren (Rudman 

och Gustavsson, 2010; Rudman et al., 2010; Rudman, Gustavsson & Hultell, 2014). Enligt 

Rudman och Gustavsson (2010) känner sig många av de nyutexaminerade sjuksköterskorna 

otillräckligt förberedda inför sjuksköterskeyrket, vilket i sin tur kan bidra till den negativa 

utvecklingen av utbrändhet. Rudman et al. (2014) uppmanar i sin studie vårdverksamheten att 

se över arbetsmiljön och ta bättre vara på sjuksköterskor genom att tidigt fånga upp tecken på 

utbrändhet. Arbetssituationen i nuläget menas kunna påverka både ekonomin och 

patientsäkerheten negativt. Det påvisas även att strategin att öka antalet sjuksköterskestudenter 

för att öka antalet arbetande sjuksköterskor inte är lika effektivt och hållbart som att lägga fokus 

på att behålla de nyutbildade i yrket (a.a.).  

2.6 Den nyutexaminerade sjuksköterskan 
 

Morrow (2009) menar i sin studie att de första tolv månaderna som nyutexaminerad 

sjuksköterska ofta är de svåraste. Det är under det första året som den yrkesmässiga tryggheten 

ska ta form som är så viktig. Sjuksköterskans arbetsmiljö identifieras som stressfull och såväl 

fysiskt och psykiskt som tekniskt krävande. Enligt Morrow (2009) vittnas det också om flera 

andra faktorer som påverkar den nyutexaminerade sjuksköterskans inträde i arbetslivet negativt. 

Omvårdnadsbehovet kräver allt mer teknisk färdighet och det förväntas att den 

nyutexaminerade är inskolad i arbetet direkt. Samtidigt rapporteras att redan anställda 

sjuksköterskor har svårt att leva upp till de omvårdnadsbehov som finns på arbetsplatsen 

(Morrow, 2009). Duchscher (2008) påvisar i sin studie att majoriteten av de nyutbildade 

sjuksköterskorna gick in i yrkeslivet med förväntningar på sig själva och sin kompetens som 

var mer idealistiska än realistiska. I studien framgår även att nyutexaminerade sjuksköterskor 



 

4 
 

sällan besitter den praktiska färdigheten eller det yrkesmässiga självförtroendet för att kunna 

bemästra den miljö/situation de nu befinner sig i.  

 

2.7 Verklighetschock 
 

Studier visar att det är mycket viktigt att nyutexaminerade sjuksköterskor får ett bra stöd och 

mottagande det första året (Kramer, 1974; Kramer, Brewer & Maguire, 2013). Sjuksköterskor 

drabbas ofta av en så kallad “reality chock/verklighets-chock” då de inte känner sig tillräckligt 

förberedda på omställningen från student till legitimerad sjuksköterska (Kramer, 1974; Kramer 

et al., 2013). Enligt Dyess och Sherman (2009) känner sig sjuksköterskor både glada, 

förväntansfulla och samtidigt oroliga inför det kommande ansvaret som innefattas i yrkesrollen 

när de kommer ut och börjar arbeta som legitimerade sjuksköterskor.  

För att minska verklighetschocken finns många olika sorters stöd för att guida nylegitimerade 

sjuksköterskor in i arbetslivet, dessa finns beskrivna som till exempel mentorskap och olika 

sorters introduktionsprogram (Hill & Sawatzky, 2011; Tiew, Koh, Creedy & Tam, 2017).  

 

3. Definition av begrepp 
  
I denna litteraturöversikt kommer ordet ”utmaningar” att definieras enligt Wiktionary (2018) 

som ”något som utmanar, något som behöver ansenlig ansträngning”. Med utmaningar menar 

vi i den här litteraturöversikten de svårigheter som nyutexaminerade sjuksköterskor stöter på 

under sitt första yrkesverksamma år. 

Med uttrycket nyutexaminerad sjuksköterska syftar vi till sjuksköterskor som varit 

yrkesverksamma i upp till ett år. Benämningen ”nyutexaminerade sjuksköterskor” kommer 

hädanefter att förkortas med NYUS.  

 

4. Teoretisk referensram 
 

Judy Boychuk Duchschers teori handlar om sjuksköterskans utveckling under de första tolv 

månaderna i yrket. Duchscher (2008) beskriver i sin teori att sjuksköterskan genomgår flera 

olika utvecklingsfaser och utvecklas både som person och i sin yrkesroll. Teorin är uppdelad i 

tre steg; doing, being och knowing - det vill säga; göra, vara och veta. I den första fasen; göra, 

som vanligtvis varar i 3 till 4 månader, beskrivs det att den nya sjuksköterskan upplever en 

mycket känslosam och intensiv period av intensivt lärande, viljan att prestera, försök till 

anpassning och ett stort behov av rådfrågning. Det andra steget, att vara, varar i 4 till 5 månader, 
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där utvecklar sjuksköterskan sin kompetens och kunskapsnivå. Sjuksköterskan kan även börja 

se sig själv något tydligare i sin yrkesroll och försöker samtidigt hitta en balans mellan privatliv 

och yrkesroll. I den här fasen blir sjuksköterskan mer ifrågasättande, granskande, 

kunskapssökande men är fortfarande tvivelaktig inför sin egen kompetens i många situationer. 

I den tredje och sista fasen, att veta, som varar i upp till tolv månader, har sjuksköterskan 

utvecklats ytterligare och börjar känna sig allt säkrare i sin yrkesroll. Här kan sjuksköterskan 

ofta själv besvara frågor samt finnas till hand för kollegor (a.a.). Duchschers teori riktar sig 

främst till arbetande på akutvårdsavdelning men anses vara lika användbar/applicerbar på andra 

avdelningar och inriktningar inom vården.  

 

5. Problemformulering 
 

Det råder stor brist på sjuksköterskor, såväl nyexaminerade som erfarna. En NYUS ska besitta 

mycket kunskap och många färdigheter i samband med erhållen legitimation. Studier påvisar 

att NYUS är en utsatt grupp som löper hög risk att drabbas av utbrändhet och känslomässig 

utmattning och många sjuksköterskor väljer att lämna yrket helt. Trots att det idag finns olika 

former av program för att hjälpa NYUS in i yrkeslivet så upplevs ofta en verklighetschock. Det 

finns enligt vår vetskap ingen sammanställning kring vad NYUS oroar sig för och upplever som 

mest utmanande under det första året i yrket. För att kunna överbrygga gapet mellan teori och 

praktik är det viktigt att sammanställa den kunskap som finns i den vetenskapliga litteraturen, 

då gällande vilka utmaningar NYUS upplever när legitimationen erhållits och det första jobbet 

påbörjats. Genom att då identifiera vilka dessa största utmaningar är kan möjligheten ges till 

verksamheterna att förebygga dessa, vilket då skulle kunna minska risken för utbrändhet och 

kanske även få fler NYUS att kvarstanna i yrket. 

 

6. Syfte 
 

Syftet med studien är att beskriva utmaningar den nyutexaminerade sjuksköterskan upplever 

under det första yrkesverksamma året. 

 

7. METOD  
 

7.1 Design 
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Studien är en litteraturöversikt. Enligt Friberg (2017) handlar en litteraturöversikt om att skapa 

en översikt över kunskapsläget inom ett avgränsat område. Befintlig forskning har sökts fram 

för att skapa en samlad bild av vad som studerats och vilka forskningsresultat som redan finns 

publicerade och utifrån det skapa en beskrivande sammanställning av området. 

7.1.1 Urval 

De artiklar som valts ut till resultatet för litteraturöversikten söktes fram i den vetenskapliga 

databasen The Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) samt 

Public Medline (PubMed). Enligt Östlundh (2017) är databaser ofta indelade efter 

ämnesområden. CINAHL är en databas som innehåller omvårdnadsvetenskaplig information 

medan PubMed främst innehåller information om medicin men även till viss del 

omvårdnadsrelaterad information/artiklar. Vid sökningarna i CINAHL och PubMed användes 

sökorden “New graduate nurse*, new registered nurse* och novice nurse som grundsökning. 

Utifrån denna grundsökning lades följande sökord till: challenge*, difficulties, experiences, first 

year of practice”, challenges, experiences, transition experiences first year, job satisfaction 

first year of practice, transitions from student to new registered nurse och qualitative. Sökordet 

”qualitative” användes då författarna av studien ansåg att artiklar med kvalitativ ansats kommer 

att svara bäst på studiens syfte, detta för att studiedeltagarnas egna ord kommer kunna belysas 

och lyftas fram på ett sätt som inte av författarna anses vara möjligt genom kvantitativa artiklar. 

Författarna anser vidare att kvalitativa artiklar kan ge en djupare förståelse för deltagarnas 

upplevelser och inställningar. Hur man kombinerar sökorden påverkar resultaten menar 

Forsberg & Wengström (2016). För att tydliggöra vad som efterfrågas kan booleska operatorer 

användas. De booleska operatorer som används är AND, OR och NOT. När AND används 

hittas källor som innehåller båda sökorden som används. OR kan användas mellan två 

synonyma termer och ger resultat som innehåller någon av termerna. NOT används framför 

sökord som utesluts från resultaten (a.a.) Sökningar presenteras i sökmatris, se Bilaga 1.   

7. 1.2 Inklusion- och exklusionskriterier 

Artiklar som inkluderades var de som var granskade enligt Peer review, skrivna på engelskt 

språk, publicerade mellan 2009 - 2019 samt kunde läsas i fulltext. Artiklar som exkluderades 

var de som ur resultatet inte handlade om NYUS. 

 

7.1.3 Värdering av artiklarnas kvalitet 

De vetenskapliga artiklarna i litteraturöversikten kvalitetsgranskades med hjälp av en 

strukturerad granskningsmall (Se Bilaga 3). Enligt Friberg (2017) syftar detta till att 
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säkerhetsställa kvaliteten på utvalda artiklar. Under kvalitetsgranskningen framkom att två av 

de utvalda artiklarna var av låg kvalitet, dessa exkluderades därför. Den utvalda 

granskningsmallen är en modifierad version av Willman, Stoltz & Bahtsevani (2016) och 

Forsberg & Wengströms (2008), granskningsmallar för vetenskapliga artiklar. Genom 

poängsättning värderades artiklarnas kvalitet, maxpoäng var 25. Av de utvalda artiklarna till 

denna studie varierade poängen mellan 17-23 och värderades av författarna som medel- till 

högkvalitativa. 

7.1.4 Tillvägagångssätt 

Författarna av litteraturöversikten har gemensamt sökt artiklar utifrån de tidigare nämnda 

sökorden ur databaserna CINAHL och PubMed. Samtliga titlar lästes av författarna och när 

en titel ansågs vara relevant lästes abstrakten. Då abstrakten tycktes vara relevanta för 

studiens syfte lästes hela artikeln i fulltext. De artiklar som svarade på syftet valdes ut. 

Författarna analyserade artiklarna gemensamt genom träffar över Connect samt telefonsamtal. 

7.2 Analys  
 

De valda artiklarna har analyserats gemensamt av litteraturöversiktens författare samt följt tre 

analytiska steg enligt Friberg (2017). I det första steget lästes de utvalda artiklarna flera gånger 

för att få en bättre förståelse, som stöd skrevs en analyssammanfattning över varje artikel för 

att mer noggrant kunna se om den motsvarar litteraturöversiktens syfte. 

I det andra steget identifierades utmaningar från varje enskild artikel, dessa skrevs upp och 

sorterades in i en tabell. I det tredje och sista steget sammanställdes utmaningarna som 

identifierats från tabellen till flera kategorier, varje kategori fick en beskrivande rubrik som 

motsvarade innehållet i respektive kategori. Därefter diskuterades samtliga kategorier och slogs 

ihop i teman för att skapa ett tydligt och samlat resultat. Somliga kategorier var mer omskrivna 

än andra (Se tabell 1). Detta resulterade i att resultatet kom att presenteras i totalt 4 teman: ”Att 

gå från teori till praxis”, ”Stort ansvar och bristfälligt stöd”, ”Arbetsmiljöns betydelse” samt 

”Yrkesrollen”. Tillsammans utgjorde dessa resultatet. En översikt över utvalda artiklar till 

litteraturöversikten finns presenterat i en artikelmatris (Se Bilaga 2). 
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Tabell 1. 

 

 
 
7.3 Etiska överväganden 
 

Artiklar som valts ut är godkända av etisk kommitté eller har genomgått mycket noggranna 

etiska överväganden. Enligt Helsingforsdeklarationen ska en etisk forskningskommitté 

bedöma, vägleda och godkänna studier och forskning som ska utföras och har även rätt att ta 

del av resultaten under pågående arbete/forskning (World Medical Association, 2018). 

Forskningskommittén måste vara oberoende av forskaren samt eventuella sponsorer. En av 

TEMAN & KATEGORIER ANTAL ARTIKLAR SOM BERÖR 
KATEGORIERNA 

 
ATT GÅ FRÅN TEORI TILL PRAXIS 
 
Glapp mellan teori och praktik 
 
Kunskapsbrist och färdigheter 
 
Bristen på yrkesmässigt självförtroende 
 
 
STORT ANSVAR OCH BRISTFÄLLIGT STÖD 
 
Ansvar 
 

 
 
 
9 st 
 
8 st 
 
4 st 
 
 
 
 
5 st 
 

Dåligt bemötande 
 
Brist på stöd och mentorskap 
 
 
ARBETSMILJÖNS BETYDELSE 
 
Bemanningsbrist 

9 st 
 
13 st 
 
 
 
 
5 st 
 

Arbetstider/skiftarbete 
 

5 st 
 

Komplexa vårdbehov och multisjuka patienter 
 
 
YRKESROLLEN 

2 st 
 
 
 
 

Kommunikationssvårigheter 
 

3 st 
 

Existentiella utmaningar 
 
Lämna jobbet på jobbet 
 

2 st 
 
1 st 
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Helsingforsdeklarationens grundläggande principer är att omsorgen om individen alltid går före 

samhällets och vetenskapens intressen (a.a.). Vidare har artiklarna granskats sanningsenligt av 

litteraturöversikts författare, ej förvrängts samt översatts så nära ursprungstexten som möjligt 

(Kjellström, 2012). 

 

 

8. RESULTAT 
 

Resultatet har baserats på totalt 20 artiklar varav 19 är kvalitativa, resterande en är av mixad  

metod. Artiklarna kommer från 13 olika länder: Australien, England, Finland, Irland, Kanada, 

Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Oman, Sverige, Singapore, Taiwan och USA. I resultatet 

presenteras NYUS utmaningar under det första yrkesverksamma året. Utmaningarna har delats 

in i fyra olika teman med efterföljande kategorier. Huvudteman är: ”Från teori till praxis”, 

”Stort ansvar och bristfälligt stöd”, ”Arbetsmiljöns betydelse” samt ”Yrkesrollen”. Under temat 

“Att gå från teori till praxis” har glappet mellan teori och praktik, kunskapsbrist/kompetens och 

brist på yrkesmässigt självförtroende och erfarenhet visat sig vara de mest framträdande 

utmaningarna. I det andra temat “Stort ansvar och bristfälligt stöd” presenteras främst stort 

ansvar, brist på stöd och mentorskap samt dåligt bemötande som utmaningar som förekommit 

i lästa artiklar. Temat “Arbetsmiljöns betydelse” lyfter fram bemanningsbrist, komplexa 

vårdbehov och multisjuka patienter samt obekväma arbetstider som dominerande utmaningar. 

Det fjärde och sista temat; Yrkesrollen, betonar kommunikationssvårigheter, existentiella 

utmaningar samt utmaningen att lämna jobbet på jobbet, som de mest framträdande 

utmaningarna för NYUS. Nedan beskrivs resultaten mer ingående. 

 
8.1 Att gå från teori till praxis 

8.1.1 Glappet mellan teori och praktik 

I många av de granskade studierna beskriver NYUS en känsla av att de saknar tillräcklig 

kunskap. De känner att de saknar praktiska kunskaper och den tekniska färdighet som krävs för 

att utföra ett säkert arbete. Många studier påvisar att det finns ett upplevt glapp mellan teori och 

praktik (Pennbrant, Nilsson, Skywell, Öhlen & Rudman, 2013; Nour & Williams, 2018; 

Thomas, Bertram & Allen, 2012; Liang, Lin & Wu, 2018; Flinkman & Salanteräs, 2014; Feng 

& Tsai, 2012; Awasi, Cooke & Pryjmachuk, 2015). Deltagare i Awasi et al. (2015) studie 

beskriver att de upplever en chock när de lämnar sin utbildning och entrar arbetslivet då de inte 

är beredda på det stora ansvaret och den höga arbetsbelastningen som yrket innebär. Vidare 
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menade Thomas et al., (2012) och Liang et al., (2018) att vissa uppgifter som NYUS skulle 

utföra i sitt arbete upplevdes som att det aldrig berörts under utbildningen (a.a). NYUS i 

Pennbrant et al. (2013) och Flinkman & Salanteräs (2014) studie menar att lärare på 

sjuksköterskeutbildningarna inte alltid var uppdaterade med den senaste kunskapen vare sig 

kring det praktiska eller det teoretiska samt att utbildningarna var för teoretiskt inriktade. Det 

utbildningen lär ut stämmer inte alltid överens med hur det faktiskt fungerar i verkligheten. De 

kunde ibland känna att utbildningen var irrelevant för arbetet (a.a.).  

 

8.1.2 Kunskapsbrist och färdigheter 

Kunskapsbrist beskrivs som en utmaning för NYUS (Hoeve, Kunnen, Brouwer & Roodbol, 

2018; Parker, Giles, Lantry & McMillan, 2014). Situationer där de inte kände att de behärskade 

situationen eller visste hur de skulle agera var utmanande även om de uppger att de gjorde vad 

de kunde. I en studie av Liang, Lin och Wu (2018) upplever NYUS att det kan vara svårt och 

kännas utmanande när sjuka patienter snabbt och oförutsett kan förändras i sitt mående. De 

känner att de inte besitter de kunskaper och färdigheter som behövs för att kunna hantera sådana 

situationer. Det var svårt att veta vilka beslut som ska tas och de kände sig oroliga och osäkra. 

Läkemedelshantering upplevdes i början som utmanande, i synnerhet rädslan för att göra fel 

vilket då gav konsekvenser både för patient (fysiskt) och ansvarig sjuksköterska (psykiskt) 

(Hoeve et al., 2018). Enligt Thomas et al., (2012) och Liang et al., (2018) är även andra 

praktiska färdigheter såsom att sätta intravenösa infarter och urinkatetrar identifierade som 

problemområden av NYUS. Bristen på praktisk kunskap och erfarenhet resulterade i känslor av 

osäkerhet, dåligt självförtroende och rädsla att begå misstag och skada sina patienter (Feng & 

Tsai, 2012; Liang et al., 2018). 

 

8.1.3 Brist på yrkesmässigt självförtroende och erfarenhet 

NYUS uttrycker ofta brist på självförtroende (Hoeve et al., 2018; Kumaran & Carney, 2014; 

Nour & Williams, 2019; Walton et al., 2018). En låg självkänsla bidrar lätt till känslor av 

nervositet och sårbarhet. Blir de dessutom inte stöttade från kollegor sjunker självkänslan än 

mer (Kumaran & Carney, 2014). Hoeve et al. (2018) beskriver i sin artikel att NYUS brist på 

självförtroende förknippas med känslan av att inte ha tillräcklig kompetens eller kontroll över 

situationer. NYUS känner sig ofta otillräckliga och menar på att deras låga yrkesmässiga 

självförtroende lätt tar mer skada samt åsamkar psykisk oro och stress vilket gör att de får 

svårare att våga agera och ta initiativ (a.a.).  
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8.2 Stort ansvar och bristfälligt stöd  

8.2.1 Utmaningen att ha ansvar  

NYUS känner sig osäkra och ständigt rädda att göra fel som kan leda till allvarliga 

konsekvenser för patienter. Det är många patienter att ansvara över som de sällan känner sig 

redo för vilket upplevs både skrämmande, övermäktigt och stressande (Flinkman & Salanterä, 

2014; Halpin, Terry & Curzio, 2017). Med legitimationen kommer ett ansvar som innebär att – 

från att ena dagen varit student, till att erhålla legitimationen och själv bli bärare av ansvaret 

(Feng & Tsai, 2012; Wangsteen, Johansson & Nordstrom, 2008). Deltagarna i Flinkman & 

Salanteräs (2014) studie beskriver att de blev ”thrown in at the deep” efter att ha erhållit sin 

legitimation. NYUS uppger ovan nämnda situationer som mycket utmanande i början av 

yrkeslivet då känslan av att inte ha kontroll medförde psykisk stress (Kumaran & Carney, 2014; 

Wangsteen et al., 2008). Under utbildningen fokuseras det på en patient i taget medan yrket 

kräver att NYUS ska kunna ansvara för ett flertal patienter samtidigt. Det plötsliga ansvaret är 

en stor utmaning och de känner sig förvirrade i sin nya yrkesroll (Thomas et al., 2012 och Liang 

et al., 2018).  

 

8.2.2 Brist på stöd och mentorskap 

En annan utmaning som NYUS beskriver är brist på stöd och mentorskap i början av deras 

karriär, de hade trott att de skulle få ett bättre stöd från sin arbetsplats vilket inte alltid förekom 

(Doughty, McKillop, Dixon, & Sinnema, 2018; Hoeve et al., 2018; Kumaran & Carney, 2014; 

Liang et al., 2018; Nour & Williams, 2019; Parker et al., 2014; Pennbrant et al., 2013; Regan 

et al., 2017; Wong, Laschinger, Cummings, Leiter, Macphee & Read, 2017). Regan et al. (2017) 

menar i sin studie att det till stor del kan bero på underbemanning och hög arbetsbelastning hos 

ordinarie personal. På ledningsnivå ses problemen ligga i underbemannade avdelningar vilket 

sätter hög press på kvarvarande personal som då inte har tid eller ork att bemöta och stötta de 

nya, samt det faktum att arbetsgivaren inte förser NYUS med det stöd som utlovats vid 

anställning. Hoeve et al (2018) beskriver bemötandet som dåligt på flera plan, däribland 

innefattas kollegor, handledare och ledning som inte ger tillräckligt stöd under den första tiden 

som sjuksköterska. Kumaran och Carney (2014) samt Nour och Willams (2019) studie pekar 

på samma problem med NYUS som känner sig handfallna och frustrerade till följd av det 

bristande stödet i början av arbetslivet. Många finner det svårt att våga be om hjälp (Parker et 

al., 2014). I Flinkman och Salanteräs (2018) studie berättade unga sjuksköterskor att de som 
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NYUS inte kände att dem fått tillräckligt med inskolning på avdelningen vilket medförde att 

dem snabbt kände sig övergivna och oroliga över att råka göra allvarliga misstag. 

Det beskrivs även från NYUS att de fått pendla mellan flera olika handledare, somliga fick 

inget handledarskap alls fastän de blivit utlovade detta (Myers et al., 2010; Reidy, French, 

McHale, Chisholm & Griffin, 2010). Brist på support leder till att många NYUS upplever det 

som en utmaning att komma in i sin yrkesroll. En arbetsmiljö med vårdtunga patienter och få 

resurser bidrar till risk för dåligt bemötande och färre sjuksköterskor som kan tänka sig att 

handleda NYUS in i yrket (Parker et al., 2014). 

 

8.2.3 Dåligt bemötande 

Det framkommer i Malouf & West (2011) studie att NYUS känner oro över att passa in. En 

sjuksköterska menade att det kändes viktigare att passa in på arbetsplatsen med kollegorna än 

att kunna hantera alla nya arbetsuppgifter. Vidare bevittnar flera sjuksköterskor i Halpin et al. 

(2017) studie att de blivit exkluderade från arbetsgruppen som NYUS. Två av deltagarna valde 

att lämna sina första arbetsplatser på grund av att de inte kände att de kom in i gemenskapen. 

NYUS rapporterar ofta om oprofessionellt kollegialt beteende som en av de vanligaste 

stressfaktorerna under sitt första yrkesår, vilket påverkar integreringen på arbetsplatsen negativt 

(Hoeve et al., 2018; Walker, Earl, Costa & Cuddihy, 2013). De flesta NYUS hade trott att de 

skulle få ett bättre välkomnande och bemötande än de fick (Hoeve et al., 2018). Flera NYUS 

menade att erfarna sjuksköterskor inte gav sitt stöd och till och med visade missnöje. Ibland 

möttes de av icke-förstående kollegor, särskilt de med många års erfarenhet, som inte tog 

hänsyn till behovet av att få vara ny och få ha en inlärningsprocess (Parker et al., 2014). Det 

framkommer i Hoeve et al. (2018) studie problem med läkare där NYUS inte upplever att de 

blir bemötta professionellt och med respekt. De beskriver att de ibland känt sig förminskade 

och ignorerade (a.a.). NYUS beskriver också dålig arbetsmiljö med oprofessionellt beteende 

från kollegor, det rörde sig om förminskning, elaka kommentarer samt känslan av att inte vara 

betrodd. Icke konstruktiv feedback leder till dåligt självförtroende och mindre tillfredsställelse 

på arbetsplatsen samt en vilja att byta område och till och med arbetsplats och yrke (Walker et 

al., 2013). 
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8.3 Arbetsmiljöns betydelse 

8.3.1 Bemanningsbrist 

Då sjuksköterskeyrket karaktäriseras av hög arbetsbelastning och ett högt arbetstempo finns 

ofta mycket lite och ibland ingen tid för reflektion, detta är utmanande för nyblivna 

sjuksköterskor. Personalbrist, ständigt pågående omorganiseringar och ekonomiska 

besparingar är faktorer för NYUS som kan påverka transitionen in i den nya professionella 

rollen negativt (Pennbrant et al., 2013; Regan et al., 2017). Flera av deltagarna i Pennbrant et 

al. (2013) studie beskriver hur hög arbetsbelastning gjorde det utmanande att utveckla praktiska 

färdigheter och kritiskt tänkande. De kände att de aldrig fick möjlighet att arbeta i ett lugnt 

tempo med tid för övning och frågor (a.a.). Den ständiga bristen på personal beskrevs som en 

stressfaktor och innebär att NYUS får ta ett alldeles för stort ansvar som de inte var redo eller 

ens kvalificerade för (Halpin, Terry & Curzio, 2017). NYUS i Thomas, Bertram & Allens 

(2012) studie beskrev att de arbetade i en miljö de inte ansåg var patientsäker, de relaterade 

detta till bristande resurser och ett ökat antal multisjuka patienter. 

 

8.3.4 Komplexa vårdbehov och multisjuka patienter 

En komplex vård med multisjuka patienter är en påfrestande utmaning för NYUS, menar Hoeve 

et al., (2018). Vårdens komplexitet, bland annat orsakad av ökade medicinska åtgärder för 

patienter, kräver en ökad expertis från NYUS som de sällan känner sig förberedda på. Oro 

uttrycks över arbetsmiljön som blir allt tuffare med vårdens komplexitet. Det framkommer i 

studien att sjuksköterskeyrket är både psykiskt, fysiskt och känslomässigt krävande vilket lätt 

resulterar i missnöje, stress och utmattning (Hoeve et al., 2018). En annan studie påvisar att 

redan anställd personal ofta har orealistiska förväntningar på NYUS, i synnerhet när det gäller 

deras förmåga att vårda multisjuka s.k. vårdtunga patienter dygnets alla timmar oavsett 

personalstyrka (Regan et al., 2017). 

 

8.3.3 Obekväma arbetstider 

Flera studier påvisar skiftarbetet som en utmaning svår att anpassa sig till. De skiftande 

arbetstiderna påverkar kroppen negativt och leder till trötthet samt minskad möjlighet till 

sociala umgängen och fritidsintressen då arbetsskiften ofta är förlagda på andras lediga tid. 

Skiftarbetet innebar också att olika arbetssituationer upplevdes som mer krävande under 

obekväma tider på dygnet (Pennbrant et al., 2013). I en studie av Walker et al. (2013) är både 
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enhetschefer och NYUS eniga om att skiftarbete är en utmaning. Walker et al., (2013) och 

Liang, Lin & Wu, (2018) rapporterade om psykisk och fysisk sjukdom samt ett nedsatt 

immunförsvar till följd av skiftarbetet och den sömnbrist som särskilt nattskiften bidrog till. 

Enligt Thomas, Bertram & Allen (2012) förekommer i yrket ofta långa arbetspass, upp till 12 

timmar, flera dagar i veckan. Detta tillsammans med att vården i dagens samhälle kräver allt 

större engagemang och ökad kunskap bidrar till ökade stressnivåer, nedsatt hälsa och 

välbefinnande för såväl NYUS som erfarna sjuksköterskor (Pennbrant et al., 2013). Då 

obekväma arbetstider med skiftgång var en bidragande orsak till utbrändhet resulterar detta i att 

flera sjuksköterskor överväger att lämna yrket (Walker et al., 2013; Liang, Lin & Wu, 2018). 

 

8.4 Yrkesrollen 

8.4.1 Kommunikationssvårigheter 

Brister kommunikationen ger det uttryck i känslor av stress och en rädsla för att ställa frågor 

för NYUS vilket kan leda till att de tvivlar på sin förmåga att kunna ge en god omvårdnad till 

patienterna (Walton, Lindsay, Hales & Rook, 2018). Deltagare i Thomas et al. (2012) och Liang 

et al. (2018) studie upplever svårigheter att kommunicera med och förstå vad läkare menar 

(Thomas et al. (2012) och Liang et al., (2018). Gällande den interpersonella 

kommunikationsbarriären handlar det även om svårigheten att kommunicera med patienter som 

kan vara upprörda och/eller djupt oroade eller har intellektuella funktionshinder. Utmaningen 

ligger där att lyckas förhålla sig professionellt och inte låta personliga känslor påverka 

bemötandet gentemot agiterade eller känslomässigt upprörda patienter (Walton et al., 2018). 

 

8.4.2 Existentiella utmaningar 

NYUS beskriver i en studie av Hoeve et al., (2018) existentiella situationer som utmanande och 

svåra att hantera. Att möta svårt sjuka och döende patienter samt vara den som få ge dödsbesked 

väcker starka känslor som kan vara svåra att kontrollera och hantera. Många NYUS känner sig 

oförberedda inför att möta patienter i livets slutskede och upplever känslor av hopplöshet och 

känslomässigt lidande. Den första situationen där en patient avlider beskrivs som tuff och 

väcker tankar inför ens egen existens och sårbarhet. NYUS beskriver hur deras egna känslor 

lätt påverkar dem så att de får svårt att uppträda professionellt i sin yrkesroll (Hoeve et al., 

2018). 
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8.4.3 Utmaningen att lämna jobbet på jobbet 

Förmågan att kunna lämna jobbet på jobbet var en utmaning för de flesta NYUS i Hoeve et al., 

(2018) studie. Hög arbetsbelastning och skiftande arbetstider tillsammans med ett lågt 

yrkesmässigt självförtroende resulterar i att många NYUS har svårigheter att lämna den 

yrkesmässiga stressen kvar på jobbet. Många kan inte slappna av på fritiden och beskriver att 

de oroar sig för om de glömt utföra eller meddela något viktigt på jobbet. Andra hade 

sömnbesvär, detta beskrivs även förekomma hos erfarna sjuksköterskor. Utmaningen ligger hos 

NYUS i att finna en god balans mellan arbete och privatliv (Hoeve et al., 2018). 

 

9. DISKUSSION  
 
9.1 Sammanfattning av huvudresultaten 

 

De utmaningar som framträtt i resultatet är att NYUS upplever ett glapp mellan teori och 

praktik, en brist på självförtroende, mentorskap och stöd. En icke välkomnande eller optimal 

arbetsmiljö tycks leda till tankar om att lämna yrket vilket i sin tur försvårar situationen för de 

som blir kvar. Den allt mer komplexa vården med multisjuka patienter kräver en kompetens 

och ett utrymme för inlärning som inte alltid kan erbjudas vilket av NYUS upplevs som 

utmanande. Nämnda utmaningar leder ofta till nya utmaningar så som stress, utmattning och 

existentiella tankar vilket bland annat kan bidra till svårigheter för NYUS att lämna jobbet på 

jobbet. 

 

 

9.2 Resultatdiskussion 
 

Litteraturöversikten åskådliggör att NYUS ofta känner sig osäkra i början av sin yrkeskarriär 

då de inte upplever att de har de kunskaper som krävs (Hoeve et al. 2018; Kumaran & Carney, 

2014; Nour & Williams, 2019). Under förarbetet till denna litteraturöversikt framkommer det i 

LUST-studien av Rudman et al., (2010) att NYUS är en utsatt grupp som löper särskilt stor risk 

att drabbas av känslomässig utmatning och utbrändhet. Rudman och Gustavsson (2010) menar 

att den otillräckliga förberedelsen i sin tur kan bidra till den negativa utvecklingen av 

utbrändhet. Något som författarna reflekterat över är att känslan av otillräcklig förberedelse 

inför yrket även kan påverka sjuksköterskans möjligheter att arbeta personcentrerat - något som 

nu blivit allt mer aktuellt inom vården enligt Hörnsten och Udo (2018) som förklarar 
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övergången från en vård med en relativt passiv patient till en vård där patienten har alla 

möjligheter att delta och påverka beslut och omvårdnadsåtgärder (a.a.).  

 

Judy Boychuk Duchscher (2008) beskriver i sin teori att sjuksköterskan under de första tolv 

månaderna i yrket genomgår tre olika faser där hen utvecklas både som person samt i sin 

yrkesroll. I den första beskrivna fasen som kallas “göra” har NYUS ett stort behov av att få 

rådfråga kollegor och övrig vårdpersonal, i synnerhet då denna fas präglas av mycket känslor, 

ett intensivt lärande samt en vilja att prestera (Duchscher, 2008). Glappet mellan teori och 

praktik kan kopplas till den första fasen. Flera av studierna i litteraturöversikten påvisar glappet 

mellan teori och praktik (Pennbrant et al., 2013; Nour & Williams, 2018; Thomas et al., 2012; 

Lian et al, 2018). Vidare resulterar detta i en kunskapsbrist som av NYUS beskrivs som ett 

problem och utmaning (Hoeve et al., 2018), en utmaning som även kan påverka NYUS sätt och 

möjlighet att arbeta personcentrerat och patientsäkert tänker författarna till litteraturöversikten.  

   

För att minska det omtalade glappet mellan teori och praktik borde arbetsplats och utbildning 

kontinuerligt samarbeta med varandra, då för att båda parter ska hållas uppdaterade kring 

senaste tillgängliga kunskap samt få bättre förståelse för varandras verksamhet. Allt ansvar bör 

heller inte läggas på att det brister i upplägget hos utbildningen, ofta tycks kunskapsglappet 

mellan skola och verksamhet bero på att arbetsplatsen inte är uppdaterad med senaste evidens. 

Det uppstår också enligt Liang, Lin och Wu (2018) och Hoeve et al., (2018) ofta situationer 

som NYUS känner att de inte behärskar men ändå utför och gör så gott de kan. NYUS uppger 

i dessa studier att de inte känner att de besitter de kunskaper och färdigheter som behövs för att 

kunna ta beslut och hantera situationer som för dem är nya. Majoriteten av deltagarna ansåg 

själva att deras kunskapsnivå inte var tillräcklig och påtalade att de var oroliga för att göra 

misstag på grund av sina begränsade kunskaper (a.a.).  

Vidare skulle det kunna tänkas att NYUS behöver mer tid för praktik under utbildningen, som 

in nuläget ofta anses vara för teoretiskt inriktad. Detta dels för att ge möjligheten för studenter 

att ta del av verkliga situationer, problemlösa och lära från kollegor men även för att få tillämpa 

all den teoretiska kunskap som under studietiden insamlats. Utrymme behöver ges för studenten 

att få göra misstag och lära under säkra förhållanden. 

Då flera studier påvisar att ansvaret anses vara för stort och många gånger kan kännas 

övermäktigt för NYUS, tycks det vara av stor vikt med stöd i form av mentorskap och 

introduktionsprogram. Dessa beskrivs i flera studier som viktiga, lärorika och som en 

bidragande faktor till en positiv transition för NYUS. Tanken att varje NYUS ska ha en erfaren 
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sjuksköterska att vända sig till i början av yrkeslivet beskrivs som vitalt för att komma in i sin 

yrkesroll, bygga upp ett självförtroende samt stärka relationen till sina kollegor i det 

multidisciplinära teamet (Regan et al., 2017; Thomas, Bertram & Allen, 2012; Zinsmeister & 

Schafer, 2009).  

Det kan tyckas vara en självklarhet att NYUS ska få support och stöd på arbetsplatsen, i denna 

litteraturöversikt framgår dock tyvärr att så inte alltid är fallet. Många NYUS hade enligt 

Kumaran & Carney (2014); Parker et al. (2014) & Pennbrant et al. (2013) trott att de skulle få 

ett bättre stöd från sin arbetsplats vilket inte alltid förekom och istället blev en utmaning. Flera 

NYUS i Pennbrant et al., (2013) studie vittnar om att de blivit lovade mentorer och/eller 

introduktionsprogram som inte blivit av eller avbrutits för tidigt samt att de fått pendla mellan 

olika handledare. Författarna av denna litteraturöversikt anser att konsekvenserna av att inte få 

tillräckligt med mentorskap då skulle kunna leda till att NYUS lämnar yrket vilket kan tyckas 

vara det sista professionen behöver. NYUS ständiga försök till anpassning och det stora behovet 

av rådfrågning betonas tydligt i den första fasen i Duchschers (2008) teori. Möjligheten att 

kunna reflektera kring situationer är något som värdesätts högt (Nour & Williams, 2018; Regan 

et al., 2017; Thomas et al., 2012; Zinsmeister et al., 2009). Genom mentorskap känner NYUS 

att de kan ställa frågor utan rädsla att bli förlöjligade eller känna sig dumma/okunniga (a.a.). 

 

Den andra fasen från Duchschers (2008) teori -”vara”- beskriver hur NYUS utvecklar sin 

kompetens och kunskapsnivå samt börjar hitta en balans mellan privat- och yrkesliv. NYUS 

blir mer ifrågasättande och kunskapssökande men är fortfarande mycket tvivelaktiga inför sitt 

eget kunnande. Flera studier påpekar vikten av ett stöttande arbetsteam och positiv/god 

arbetsmiljö för att stärka det professionella självförtroendet (Hoeve et al., 2018; Nour & 

Williams, 2018; Parker et al., 2014; Pennbrant et al., 2013; Regan et al., 2017). Det också är 

mycket viktigt för nyutexaminerade sjuksköterskor att komma in i gemenskapen på de nya 

arbetsplatserna (Halpin, Terry & Curzio, 2017; Malouf & West, 2011). Ett vårdteam som 

arbetar tillsammans och strävar mot samma mål gör bidraget av personcentrering och god 

omvårdnad från varje individ starkare och mer framträdande, menar Manley, Hills och Marriot, 

(2011). Arbetsgivare och avdelningar som visar förståelse för hur det är att vara ny var bättre 

på att stötta sina medarbetare och värderades högt av NYUS. Det yrkesmässiga självförtroendet 

påvisades byggas upp genom stöd, uppmuntran och positiv feedback från kollegor och chefer, 

tid att läsa på samt successivt ökade ansvarsområden (Walker, Earl, Costa & Cuddihy, 2013). 

Jacobsen et al. (2017) ser ett samband mellan chefer och lednings inställning till 

personcentrering. Det påpekas att med hjälp av ett gott ledarskap som har positiv och stöttande 
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inställning till personcentrarad omvårdnad kan ett personcentrerat samarbete främjas mellan 

personal och patient(a.a.).   

  

Existentiella situationer har visat sig ofta vara utmanande samt väckt starka känslor som kan 

vara svåra att kontrollera, hantera och vidare förhålla sig professionellt till. Trots att omvårdnad 

av allvarligt sjuka och döende patienter ofta är en oundviklig del av sjuksköterskeyrket, 

uttrycker NYUS frekvent sin oro och känsla av hopplöshet när de ställs inför dessa händelser 

(Hoeve et al., 2018). De skulle kunna antas att även dessa situationer behöver erfaras genom 

faktiska upplevelser och även samtalas mer kring i vårdteamet för att bättre kunna hanteras. 

Författarna av denna litteraturstudie vill dock förtydliga att det i dessa sammanhang spelar stor 

roll vilket stöd som fås och finns från verksamheten/arbetsgruppen. Svåra situationer och 

upplevelser kan göra det svårt för NYUS att lämna jobbet på jobbet. Detta tillsammans med 

hög arbetsbelastning, skiftande arbetstider och ett lågt yrkesmässigt självförtroende är enligt 

Hoeve et al. (2018) orsaken till svårigheter att lämna arbetsrelaterad stress kvar på jobbet. 

Litteraturöversiktens resultat visade att NYUS har svårt att slappna av på sin fritid och att 

utmaningen ligger i att skapa en balans mellan arbete och privatliv.  

 

Det verkar också vara av fördel om NYUS tidigare arbetat inom vårdsektorn. Myers et al., 

(2010) studie stöttar detta och menar där att det ofta blir lättare och mer naturligt att hantera 

patientkommunikation samt grundläggande omvårdnadsuppgifter. Det kan också tänkas att 

andra yrken där kommunikation av något slag ingår i arbetsuppgifterna, kan underlätta även 

patientkommunikationen. Likaså den egna personligheten och livserfarenheten kan antas 

påverka hur transitionen till arbetslivet hanteras och upplevs. 

Skulle det kunna antas att man som NYUS då snabbare hamnar i Duchschers (2008) 

utvecklingsfas två eftersom det har visat sig att tidigare erfarenhet från vården har kunnat vara 

fördelaktigt för inlärningsprocessen och transitionen. Författarna tror och anser att så kan vara 

fallet till viss del.   

 

Det framgår under analysen av litteraturöversiktens valda artiklar att NYUS, trots den svåra 

utmaningen i övergången från teori till praktik, känner att de utvecklas positivt. I en studie av 

Zinsmaster och Schafer (2009) menar NYUS att de med tiden känner sig allt säkrare i sin 

yrkesroll och får ett bättre självförtroende. Skapandet av kompetens anses inte bara komma från 

det egna praktiska utövandet utan även genom att få observera hur de mer erfarna 
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sjuksköterskorna gör (Parker et al., 2014). Dessa situationer kan kopplas till den tredje och sista 

utvecklingsfasen i Duchschers (2008) teori –”veta”- där NYUS blir allt tryggare i sin yrkesroll. 

 

Sjuksköterskeyrket karaktäriseras av hög arbetsbelastning med högt arbetstempo samt mycket 

begränsad eller ingen tid för reflektion (Walton, Lindsay, Hales & Rock, 2018). Resultatet från 

litteraturstudien visar att detta är mycket utmanande för NYUS. När tiden för reflektion inte 

finns kan den personcentrerade omvårdnaden bli lidande menar även Manley, Hills och Marriot 

(2011). Lyckas vårdteamet finna eller ta sig den tid som behövs för reflektion blir möjligheten 

till god omvårdnad som tidigare nämnts genast bättre (a.a.). Även Walton et al. (2018) påvisar 

i sin studie att en god omvårdnad, som annars sågs som en styrka av sjuksköterskorna, blev 

åsidosatt och fokus hamnade istället på arbetsuppgifterna, att de skulle utföras och då så snabbt 

som möjligt. Detta kan av litteraturöversiktens författare tänkas påverka personcentreringen och 

patientens känsla av delaktighet negativt (a.a.). Detta då en personcentrerad omvårdnad grundar 

sig i ett samarbete mellan patient och vårdare där patienten ska ha möjlighet att påverka sin 

egen vård (Hörnsten & Udo, 2018). För att kunna identifiera och tillgodose varje patients 

individuella/unika omvårdnadsbehov behövs tid för den nyutexaminerade sjuksköterskan. 

Butterworth (2012) påpekar i sin studie att personcentrerad omvårdnad primärt innebär att 

beakta varje individs känslor och personliga preferenser(a.a.). Författarna reflekterar över att 

resurser och åtgärder skulle behövas för att bibehålla kvaliteten i vården, detta inte minst sagt 

då den blir allt mer komplex.  

 

9.3 Metoddiskussion 
 

När artiklarna söktes användes databaserna PubMed och CINAHL. Dessa databaser användes 

då dom båda innehåller omvårdnadsvetenskaplig information. Två databaser användes då detta 

ansågs öka sannolikheten att hitta relevanta artiklar till litteraturöversikten (Friberg, 2017). 

Målet har varit att granska artiklar objektivt, det kan inte helt uteslutas att personliga intressen 

har påverkat objektiviteten. Då det inte fanns någon tillgänglig Mesh-term till sökordet 

”nyutexaminerade sjuksköterskor” är det möjligt att det kan ha påverkat urvalet under 

sökningen. Då det är av stor vikt att sökorden stämmer väl överens med studiens syfte tog vi 

med hjälp av bibliotekarie från Högskolan Dalarna fram alternativa sökord som i största möjliga 

mån skulle leda till relevanta artikelresultat.  

I litteraturöversikten användes resultat från 20 artiklar, vilket är fler än Högskolan Dalarnas 

rekommendation. Detta ser vi som en potentiell styrka i arbetet då det innebär en större 
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möjlighet att fånga upp och besvara studiens syfte. En majoritet av de utvalda artiklarna var 

kvalitativa, varav en var av så kallad ”mixad metod”, det vill säga att studien var både kvalitativ 

och kvantitativ. I den här litteraturöversikten valdes i huvudsak kvalitativa artiklar då 

kvalitativa artiklar enligt Friberg (2017) ger en djupare förståelse för de situationer som är av 

betydelse. Dessa två artiklar inkluderades i litteraturöversikten då de tycktes svara bra mot 

syftet samt hade tydliga kvalitativa inslag. Av utvalda artiklar påträffades ytterligare två artiklar 

som valdes ut till resultatet. Den ena av dessa var publicerad år 2008, vilket är precis utanför 

tidsspannet som använts vid den ursprungliga datasökningen (2009 - 2019). Artikeln 

inkluderades trots detta då den svarade så pass bra mot syftet och dessutom var av nordiskt 

ursprung vilket författarna värderar. Ytterligare relevanta artiklar kunde ha hittats om årtalet 

justerats till 2008 men det bedömdes inte tillföra resultatet något ytterligare, därför valdes att 

avstå årtalsjustering. Det var en bred spridning på de länder varifrån artiklarna skrevs, trots 

detta var resultatet relativt överensstämmande och gav en enhetlig bild av utmaningarna i denna 

litteraturöversikts resultat. Spridningen kan enligt författarna både ses som en styrka och 

svaghet då det dels innebär att väldigt lite information inhämtats från varje land, samtidigt kan 

det ses som att styrkan ligger i just det breda världsperspektiv som resultatet utgör. Det faktum 

att flertalet artiklar beskrivit samma utmaningar förstärker enligt författarna 

litteraturöversiktens trovärdighet. Detta stöds även av Willman (2016). En granskningsmall 

användes för att värdera artiklarnas kvalitet, med hjälp av denna fastställdes att utvalda artiklar 

var av medel till hög kvalitet vilket stärker trovärdigheten ytterligare.  

Då endast en artikel var svensk kan inte uteslutas att resultatet kunde ha sett annorlunda ut i 

somliga anseenden om endast svenska artiklar använts. Detta var dock inte möjligt då det, 

författarna veterligen, inte finns tillräckligt med kvalitativ forskning kring valt område att kunna 

basera en litteraturöversikt på. Författarna fick däremot fram en större mängd kvantitativ 

forskning på området, men då den kvantitativa metoden inte av författarna ansetts kunna 

besvara frågeställningen/syftet lika trovärdigt valdes dessa ändå bort.  

I analysen av artiklarna delades innehållet upp i flera teman respektive kategorier, utifrån det 

skapades resultatet. Detta anses av författarna ha bidragit till en analys där skillnader och 

likheter framträtt tydligt. Genom skrivprocessen har författarna samarbetat och kommunicerat 

på ett sätt där olika uppfattningar och infallsvinklar har tillvaratagits och setts som en styrka. 

Vidare har kommentarer feedback och återkoppling mottagits från handledare och andra 

studenter samt vänner och familj för att styrka kvaliteten på denna litteraturöversikt. 
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9.4 Etikdiskussion 
 

Målet för litteraturöversikten har varit att använda högkvalitativa artiklar samt att återge och 

översätta resultatet från de utvalda artiklarna sanningsenligt utan att på något vis förstärka eller 

förvränga innehållet. Författarna av litteraturöversikten har endast valt ut artiklar som varit 

godkända av etisk kommitté samt varit granskade enligt peer review (sakkunnig kollegial 

granskning) för att säkerställa artiklarnas kvalitet. Det vetenskapliga värdet ökar betydligt 

genom att använda artiklar som har tillstånd av etisk kommitté eller som kan påvisa att de 

genomgått etiska överväganden (Wallengren & Henricson, 2012). Författarna valde också att 

endast använda originalartiklar för att säkert veta att innehållet inte bearbetats flertalet gånger. 

I litteraturöversikten lyfts många utmanande situationer som negativa, vi som författare har 

ännu ingen egen erfarenhet och inga egna upplevelser att luta oss mot utan endast en illusion 

av hur det kommer bli att vara NYUS. Därför har det ansetts vara av stor vikt att granska 

artiklarna på ett så objektivt vis som möjligt. Artiklarna i denna litteraturöversikt lyfter även 

positiva aspekter från NYUS, dessa har dock inte presenterats i resultatet då syftet var att 

beskriva utmaningar. Detta önskar vi tas i beaktning av läsaren. 

 
10. Klinisk betydelse för samhället 
 

Att beskriva de nyutexaminerade sjuksköterskornas största utmaningar de första tolv 

månaderna synliggör behov och brister som finns på sjuksköterskeutbildningar och 

arbetsplatser samt de största utmaningarna för NYUS. Att det finns ett behov av mer stöd och 

kunskap för NYUS är något som kan anses vara påverkbart. Det finns både möjligheter och ett 

ansvar för sjuksköterskeutbildningen att se över upplägget över utbildningarna samt ha ett 

kontinuerligt samarbete med arbetsplatserna inom sjukvården. På arbetsplatserna är det av stor 

vikt att se över introduktion, mentorskap och eventuell handledning för NYUS samt en 

ansvarsfråga för arbetsledningen och organisationen inom hälso -och sjukvården att ha en 

fungerande sjukvård med bemannade avdelningar. Detta för att personalen ska kunna arbeta 

patientsäkert vilket är essentiellt för hela samhället. Resultatet från den här litteraturöversikten 

skulle kunna användas som bas för både sjuksköterskeutbildningar och arbetsplatser för att öka 

kvaliteten på hur NYUS förbereds för yrket. Vidare belyser den här litteraturöversikten viktiga 

aspekter som att mer kunskap och stöd behövs, resultatet kan användas för att motivera politiker 

till att avsätta mer ekonomiskt stöd till introduktionsprogram. Den rådande sjuksköterskebristen 
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och sjuksköterskors dåliga arbetsvillkor diskuteras ständigt, vidare är det av stor vikt att 

introducera NYUS till vården på bästa sätt samt behålla de som redan är yrkesverksamma. 

 
11. Konklusion 
 

Sjuksköterskor blir utbrända och upplever en verklighetschock i början av sin karriär. De mest 

framträdande utmaningarna som beskrivs i denna litteraturöversikt är det upplevda glappet 

mellan teori och praktik där NYUS känner de kommer ut med otillräcklig kunskap som inte 

alltid motsvarar vad som krävs av dem. Bristande stöd och mentorskap samt ett dåligt 

bemötande från kollegor har också varit en tydlig utmaning som i sin tur bidrar till ett lågt 

yrkesmässigt självförtroende hos NYUS. Dessa utmaningar i kombination med följande 

utmaningar: en komplex vård med multisjuka patienter, personalbrist och obekväma arbetstider 

leder till att NYUS upplever det som svårt att få tid för reflektion samt skaffa sig den praktiska 

färdigheten för att kunna arbeta patientsäkert och utvecklas i sin yrkesroll. Samtliga utmaningar 

upplevs och kan kopplas till de tre utvecklingsfaserna från Judy Boychuk Duchschers teori 

vilket stärker kunskapen om att det är det första året som är det mest utmanande för NYUS. 

Genom att bemöta dessa utmaningar kan gapet mellan utbildning och verksamhet minimeras 

och verklighetschocken minskas. På så sätt främjas NYUS välmående vilket kan leda till trygga 

välmående NYUS som ger god och patientsäker omvårdnad. 

 

12. Förslag till vidare forskning 
 

I förhållande till att litteraturöversikten påvisar ett glapp mellan teori och praktik, bristande stöd 

och handledarskap samt dåliga arbetsmiljöer i form av bemannings och tidsbrist samt ett ökat 

antal multisjuka patienter, behövs mer forskning inom dessa problemområden. Förslag till 

vidare forskning är att ta reda på hur teori och praktikglappet kan minskas och på så vis 

underlätta transitionen för NYUS så de känner sig mer säkra och kunskapsmässigt rustade för 

den komplexa sjukvården de ska in i. Det är även av stor vikt att få fram vilket stöd som är 

nödvändigt och bäst fungerande på arbetsplatserna för att behålla NYUS i yrket och därmed 

motverka den rådande bemanningsbristen. För att få fram hur glappet kan minskas samt vilket 

stöd som kan vara det mest gynnsamma och funktionella skulle det kunna genomföras 

intervjuer med nyanställda sjuksköterskor samt högskolepersonal som då får uttala sig kring 

vad de tror att NYUS behöver. Utbildningen behöver kontinuerlig återkoppling samt samarbete 
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med verksamheterna för att kunna förbereda och introducera blivande sjuksköterskor till yrket 

så bra som möjligt.      
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reflections 

To identify the 
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New graduate 

nurses´ experiences 
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att komma in i arbetet p.g.a brist på kompetens 
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sjuksköterskor inte gav sitt stöd och t.o.m. 
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and the director of 
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To explore the 
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perceptions of New 
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undertaking a new 

graduate programme 
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Clinical practice Development och Program 
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C., Costa, B., & 

Cuddihy, L., 
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Graduate nurses´ 

transition and 

integration into the 
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qualitative 

comparison of 

graduate nurses´  

and Nurse Unit 

Managers 

perspective. 

To compare graduate 

nurses' and Nurse 

Unit Managers' 

perceptions regarding 

the workplace factors 

that affect graduate 

nurses' during the 

first year of clinical 

practice in a regional 

context in Victoria, 

Australia 

Kvalitativ med 

intervjuer 
69 

sjuksköte

rskor & 
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Dålig arbetsmiljö med oprofessionellt 

beteende från kollegor → nyanställd vill säga 

upp sig. Icke konstruktiv feedback → dåligt 

självförtroende och mindre tillfredsställelse. 

Skiftarbete en utmaning enligt båda parter.  

Yrkesmässigt självförtroendet byggs upp på 

stöd/uppmuntran från kollegor och chefer, tid 

att läsa på, positiv feedback, uppmuntran och 

ökade ansvarsområden.  

Möjligt att enhetscheferna inte hade tillräckligt 

med tid för att se de problem från golvet vilket 

har negativ inverkan i form av minskad 

förståelse från chefens sida vilket avspeglades 

i sämre stämning på avdelningen. 

20p 

Regan, S., Wong, 

C., Laschinger, 

H., Cummings, 
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Macphee, M., ... 

Read, E.  
 

2017 
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Starting Out: 

qualitative 

perspectives of new 

graduate nurses and 

nurse leaders on 

transition to 

practice.  

To describe new 

graduate nurses’ 

transition experiences 

in Canadian 

healthcare settings by 

exploring the 

perspectives of new 

graduate nurses and 

nurse leaders in unit 

level roles 
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studie med 

fokusgrupper 
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sjuksköte
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Hinder sågs bland annat i oförutsedda 

förändringar i såväl förkortad 

handledningsperiod, underbemanning, hög 

arbetsbelastning och dåligt bemötande/dålig 

atmosfär i arbetsmiljön leder till ökad risk för 

patientens säkerhet. Många olika handledare 

under kort period eller ingen alls beskrevs som 

problem. Vissa arbetsplatser hade heller inget 

mentorskap eller introduktionsprogram. 

21p 
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Hoeve, Y., 

Kunnen, S., 

Brouwer, J., & 

Roodbol, P. 
 

2018 
Nederländerna 

The voices of 

nurses: Novice 

nurses´first 

experiences in a 

clinical setting. A 

longitudinal diary 

study 

To gain greater 

understanding of 

which personal and 

professional demands 

novice nurses are 

confronted with and 

what can be done to 

improve the transition 

from novice to 

professional staff 

nurse 

kvalitativ 

longitudsstudi

e med 

dagböcker 

18 Negativa upplevelser med patienter som ej 

visar respekt, dålig kollegial stämning, dåligt 

bemötande från kollegor.  

Känslan av att inte ha kontroll, inte inneha 

tillräckligt med kompetens i situationer. 

Patienter med komplexa sjukdomar som 

kräver hög ansträngning, hög arbetsbelastning 

och för mycket ansvar för tidigt i karriären 

vilket leder till en känsla av misslyckande, 

orimliga förväntningar från kollegor och 

läkare. 

Dålig balans mellan arbete och fritid  

23p 

Malouf, N., & 

West, S.,  
 

2011 
Australien  

 Fitting in: A 

pervasive new 

graduate nurse 

need. 

This qualitative study 

aims to provide 

insight into how 

Australian New 

Graduate Nurses 

(NGNs) experienced 

their transition to 

acute care nursing 

practice. 

Kvalitativ 

intervjustudie 
9 Utmaningen handlar om att passa in både 

socialt och praktiskt. Rädsla för att bli 

dumförklarad om man inte förstår. En person 

påpekar att man (underförstått) endast får en 

månad på sig att vara ny.  

21p 

Pennbrant, S., 

Skyvell Nilsson, 

M, Öhlén, J., & 

Rudmand, A. 
 

2013 
Sverige 

Mastering the 

professional role as 

a newly graduated 

registered nurse  

This study aims to 

develop a model 

describing the 

professional 

development of new 

nurses during their 

first years of work 

Kvalitativ med 

enkätfrågor 

utskickade 

330 Det man lär sig i skolan matchar sällan det 

man kommer ut till i arbetslivet vilket ses som 

en utmaning och patientsäkerthetsfråga. 

Bemötandet från kollegor/arbetsmiljön kan 

hjälpa eller stjälpa självförtroendet. Att vara 

ny som sjuksköterska på en avdelning där man 

tidigare varit anställd i annan yrkesroll kan 

vara utmanande. 

23p 

https://www-sciencedirect-com.www.bibproxy.du.se/science/article/pii/S0260691712003942#!
https://www-sciencedirect-com.www.bibproxy.du.se/science/article/pii/S0260691712003942#!
https://www-sciencedirect-com.www.bibproxy.du.se/science/article/pii/S0260691712003942#!
https://www-sciencedirect-com.www.bibproxy.du.se/science/article/pii/S0260691712003942#!
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Wangsteen, S., 

Johansson, I.S & 

Nordstrom, G., 

2008 

Norge 
 

The first year as a 

graduate nurse – an 

experience of 

growth and 

development. 
 

The aim of this paper 

was to illuminate how 

recently graduated 

nurses experience 

their first year as a 

nurse 

Kvalitativ 

individuella 

intervjuer 

12 Sjuksköterskor beskrev många erfarenheter 

och utmaningar under sitt första år, däribland 

osäkerhet och kaoskänslor, behov av en 

stödjande miljö, behov av positiva 

erfarenheter, behov av ansvar.  

23p 

Kumaran, S., & 

Carney, M., 

2014 

Irland  

Role transition from 

student nurse to 

staff nurse: 

Facilitating the 

transition period. 

This paper explores 

the experience of role 

transition for newly-

qualified nurses from 

an Irish perspective 

Kvalitativ 

intervjustudie 
10 Största utmaningen är det egna ansvaret som 

kommer med yrkesbeviset. Viktigt att få tid 

samt stöd från kollegor att komma in i sin nya 

roll som sjuksköterska. 
 

20p 
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Bilaga 3.  
GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING – KVALITATIVA STUDIER 

 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   

7 Är designen relevant utifrån syftet?   

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9 Är inklusionskriterierna relevanta?   

10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11 Är exklusionskriterierna relevanta?   

12 Är urvalsmetoden beskriven?   

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende bakgrundsvariabler?   

15 Anges var studien genomfördes?   

16 Anges när studien genomfördes?   

17 Anges vald datainsamlingsmetod?   

18 Är data systematiskt insamlade?   

19 Presenteras hur data analyserats?   

20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   

21 Besvaras studiens syfte?   

22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    

 

 

Maxpoäng: 25 

Erhållen poäng:  

Kvalitet: låg - medel - hög 

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg & Wengström 

(2008) 
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