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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Det finns väl rapporterat kunskap och teoribildningar om sjuksköterskans 

övergång från utbildningen till det praktiska yrkesutövandet. Den kunskap som saknas är 

bland annat hur den nyutexaminerade sjuksköterskan upplever sina förmågor i praxis, 

särskilt i relation till god vård och omvårdnad. Syfte: Studiens syfte var att belysa den 

nyutexaminerade sjuksköterskans upplevelser av sin kunskap i relation till kraven på 

säker vård och omvårdnad. Metod: Studien genomfördes som litteraturöversikt som 

bygger på nio vetenskapliga artiklar. Analysmetoden var deduktiv innehållsanalys 

(template analysis; Malterud,1998). Strukturen i analysmetoden byggde på modellen 

människa, teknik och organisation av Ödegård (2006). Resultat: Analysfynden formades 

efter kategorierna människa, teknik, organisation enligt Ödegårds modell. Dessa 

kategorier innehåller åtta subkategorier: fysisk påfrestning, förhindrad koncentration, 

känslomässig otillräcklighet, oförmåga till kritiskt tänkande inom omvårdnad; 

stödberoende vid akuta situationer, frustration vid invecklad och krånglande teknik; gäst i 

den dysfunktionella verkligheten och den svaga punkten – den ojämna bemanningen. 

Slutsats: Analysen av nio vetenskapliga arbeten med stöd av Ödegårds och Benners 

teoretiska begrepp har visat att övergången från sjuksköterskestudent till novis och 

avancerad nybörjare, det vill säga en övergång från teoretisk kunskap till praktisk 

handling, innefattar upplevelser av en samling av hinder. Hindren manifesteras tydligast i 

relation till sjuksköterskans upplevelser av sin kunskap enligt kategorin människa och 

måttligt enligt kategorierna teknik och organisation. Vad gäller den oerfarna 

sjuksköterskans kunskapsproblem i relation till kraven på säker vård och omvårdnad, 

visas i arbetet att dessa härrör främst från begreppen människa och organisation och 

endast sparsamt från begreppet teknik.  

 

Nyckelord: novis, avancerad nybörjare, teoretisk kunskap, praktisk kunskap, säker vård 

och omvårdnad, Benner, Ödegård. 

 

 

 

 

 



 

 

SUMMARY 

 

Background: A nurse graduate’s transition period in her profession is well illustrated from 

previous studies and theories. However, what has been overlooked is how the newly graduate 

perceives her ability in practice, especially in relation to what is actually required in good 

nursing care. Aim: The aim of this study was to elucidate the newly examined nurse’s 

experience of her conception of what is demanded of her in relation to a safe care. Method: 

This study was carried out as a literature review from nine scientific articles. The analysis 

method was a deductive content analysis (template analysis; Malterud, 1998). The structure of 

the analysis was based on the model Man -Technique-Organisation of Ödegård (2006). Results: 

in the analysis, originated from the categories – man– technique – organisation after the model 

of Ödegård, emerged eight subcategories: physical stress, distraction, emotional inadequacy, 

inability to objective thinking regarding nursing care; need of support in urgent situations, 

frustration in dealing with complicated and difficult technology; a guest in a dysfunctional 

reality, and the weak link – an imbalance in staffing. Conclusion : The analysis of nine 

scientific articles, with support of Ödegård’s and Benner’s theoretical concepts, has shown that 

the transition from a student nurse to novice and advanced beginner, i.e. a transition from the 

theoretical knowledge to the knowledge in practice, subsequently includes experiences of 

restraining aspects which leads to problem issues. The nurse’s inability in practice is manifested 

clearly according to the category person and moderately to the categories technology and 

organisation. Regarding the newly examined nurses’ experience of knowledge issues in relation 

to the demand in giving a good and safe nursing care, the results originate primarily from the 

concepts Man and Organisation, and only hardly from the concept, technology.  

 

Key words:  novice, advanced beginner, theoretical knowledge, practical knowledge, safe care 

and nursing, Benner, Ödegård. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Innehållsförteckning 

 

1 INLEDNING ................................................................................................................................ 1 

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

2.1 Sjuksköterskeprofessionens utveckling över tid .................................................................. 1 

2.2 Från student till sjuksköterska ............................................................................................... 3 

2.3 Samhällets krav på sjuksköterskans kompetens – från svenskt perspektiv ......................... 4 

2.4 Teoretisk referensram ............................................................................................................ 6 

2.4.1 Benners omvårdnadsteori ............................................................................................... 6 

2.4.2 Ödegårds MTO-analys ................................................................................................... 7 

3 PROBLEMFORMULERING ...................................................................................................... 8 

4 SYFTE .......................................................................................................................................... 8 

5 DESIGN ........................................................................................................................................ 9 

5.1 Urval och datainsamlingsmetod ............................................................................................ 9 

5.1.1 Urval ............................................................................................................................... 9 

5.1.2 Datainsamling ................................................................................................................. 9 

Tabell 1. Schema över datorbaserad litteratursökning ................................................................. 10 

5.2 Dataanalys ........................................................................................................................... 11 

6 ETISKA ASPEKTER ................................................................................................................ 11 

7 RESULTAT ................................................................................................................................ 12 

7.1 Människa.............................................................................................................................. 12 

7.1.1 Fysisk påfrestning ........................................................................................................ 12 

7.1.2 Förhindrad koncentration ............................................................................................. 13 

7.1.3 Känslomässig otillräcklighet ........................................................................................ 13 

7.1.4 Oförmåga till kritiskt tänkande inom omvårdnad ....................................................... 14 

7.2 Teknik ...................................................................................................................................... 15 

7.2.1 Stödberoende vid akuta vårdsituationer ...................................................................... 15 

7.2.2 Frustration vid invecklad och krånglande teknik ........................................................ 15 

7.3 Organisation ............................................................................................................................. 16 



 

 

7.3.1 Gäst i den dysfunktionella verkligheten ...................................................................... 16 

7.3.3 Den svaga punkten – den ojämna bemanningen ......................................................... 17 

8 DISKUSSION ............................................................................................................................ 18 

8.1 Metoddiskussion .................................................................................................................. 18 

8.2 Resultatdiskussion ............................................................................................................... 19 

8.3 Slutsats ................................................................................................................................. 23 

8.4 Klinisk betydelse ................................................................................................................. 23 

8.5 Förslag på vidare forskning ................................................................................................. 23 

9 REFERENSLISTA ..................................................................................................................... 24 

10 BILAGOR ................................................................................................................................. 29 

 



1 

 

1 INLEDNING 

 

Intresset för denna studie väcktes sommaren 2010, då det fördes diskussioner i 

massmedia kring att nyutexaminerade sjuksköterskor är bristfälligt förberedda för sin 

yrkesroll och att de har behov av inskolning på upp till sex månader, för att självständigt 

kunna utföra ett praktiskt omvårdnadsarbete (Dagens Nyheter, 2010). 

 

Som författare till detta arbete har jag två perspektiv att se ur den första tiden som 

nyutexaminerad allmänsjuksköterska. Det första är att jag har själv upplevt den 

situationen, nämligen 1970-talet, då jag tog min sjuksköterskeexamen. Mycket har 

förändrats sedan dess, vilket är något jag fått betrakta på nära håll under flera års arbete 

med introduktionsutbildningar för nyutexaminerade sjuksköterskor på ett av landets 

universitetssjukhus. Denna sistnämnda erfarenhet, som är det andra perspektivet, har 

låtit mig ta del av sjuksköterskors mognadsprocess då de introducerats i den moderna, 

högteknologiska, sjukvård som bedrivs idag. Det har väckt en undran om hur 

sjuksköterskorna upplever övergången från student till professionell yrkesutövare.  

 

 

2 BAKGRUND 

 

2.1 Sjuksköterskeprofessionens utveckling över tid 

 

Så länge det funnits människor har dessa behövt vård och omhändertagande. Människan 

har tagit hand om de svaga i gruppen med hjälp av den kunskap hon tillgodosett sig från 

andra. Den utbildning som idag ger sjuksköterskestudenter tillräckliga kunskaper för att 

klara yrket som sjuksköterska går långt tillbaka i tiden (Ehrenberg & Wallin, 2009). Den 

finländska omvårdnadsforskaren Katie Eriksson (1985) delar in utvecklingen av 

sjuksköterskeutbildningen i fyra olika faser över tid. Den första sträcker sig från mitten av 

1800-talet till 1920-talet och benämns som förteoretisk fas. Den gick ut på ett 

lärlingssystem där de äldre delade med sig av sina kunskaper till de yngre. Den kunskap 
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som således anskaffades utgick helt från läromästarens kunskaper. I slutet av den 

förteoretiska perioden växte kraven på gemensam kunskapsnivå hos dem som utövade 

vård. Detta var början till en vårdutbildningsreform (a.a.). Samtidig utvecklades yrket 

under ledning av Florence Nightingale i London, där hon 1860 grundade 

sjuksköterskeutbildningen på St. Thomas´ Hospital och skrev boken Notes on Nursing – 

What it is and what it is not som innehåller riktlinjer för hur omvårdnad skulle bedrivas 

professionellt. Detta var startskottet generellt för sjuksköterskeprofessionen då boken 

översattes och spreds ut över världen. Till svenska översattes boken första gången år 1954 

(Jakobsson & Lützén, 2009). 

 

Därefter följer den andra, det vill säga den medicincentrerade, fasen under perioden 1920-

1966, påpekar Eriksson (1985). Under denna fas tar läroplaner och teori plats i 

sjuksköterskeutbildningen. Teorin gick i medicinens tecken och undervisades av 

läkarkåren. Den starka medicinska påverkan gjorde omvårdnaden vag, och vård- och 

omvårdnadsforskning ägnades sparsamt tid åt. Den medicinska delen lever ännu kvar i 

sjuksköterskeutbildningen. Nästa fas, den tredje, beskriven mångvetenskapliga, närmar 

sig nutid och pågår mellan åren 1966-1977. Här integrerades samhälls- och 

beteendevetenskapen i den medicininriktade utbildningen. Eriksson påtalar vidare att 

yrket slutligen når den fjärde och senaste vårdvetenskapliga fasen med högskolereformen 

1977, det vill säga vad gäller svenska utbildningsförhållanden (a.a.). Genom 

högskolereformen 1977 (SOU 1978:50) inordnades de medellånga vårdutbildningarna i 

högskolan. Detta ställde krav på att den praktiskt inriktade sjuksköterskeutbildningen 

skulle anknytas till de vetenskapliga traditionerna och en vetenskaplig utveckling skulle 

ske av karaktärsämnet omvårdnad (a.a.). Mot slutet av 1980-talet diskuterades i Sverige 

utbildningens utformning och konstaterades, att utbildningen dels var omodern, dels att 

behörighetskraven till utbildningen var för snäva. Den senaste förändringen av 

sjuksköterskeutbildningen i Sverige skedde 1993 då utbildningen blev en akademisk 

högskoleutbildning på sex terminer och EU-anpassad (SFS 1993:100; SFS 2006:1053) 

Studenterna får nu efter avklarad utbildning både en akademisk examen på kandidatnivå 

och en yrkesexamen (Socialstyrelsen, [SOS] 2005).  
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2.2 Från student till sjuksköterska 

 

Den nordamerikanska omvårdnadsforskaren Afaf Meleis (2010), som riktar sin 

forskning för övergångsperioden från utbildning till praktiskt arbete, anser att transition 

är en övergångsutveckling och en grundstomme i sjuksköterskeprofessionen. En typ av 

transition, enligt Meleis, innefattar övergångar i individers yrkesliv såsom under 

utbildning, mellan utbildning och yrkesroll och under yrkeskarriären. När begreppet 

används i omvårdnadsforskning kring nyutexaminerade sjuksköterskor, beskriver det 

delar av eller hela mognadsprocessen från första kontakten med den nya yrkesrollen till 

en trygg och självständig sjuksköterskroll (a.a.). Liknande tankar om övergångsperiod 

hade omvårdnadsforskaren Kramer skrivit redan ett kvartssekel tidigare. Kramer myntade 

1974 begreppet ”reality shock” som en sammanfattande beskrivning av den 

nyutexaminerade sjuksköterskans möte med i sin nya yrkesroll med verkligheten. 

Forskaren redovisar att sjuksköterskans olika bakgrunder och uppväxtmiljöer påverkar 

och formar henne till den individ hon är med olika förutsättningar att klara av 

yrkeskraven. Dessa olikheter kräver individuellt stöd under den första perioden i yrket 

(Kramer, 1974). Innebörden i begreppet ”reality shock” har inte förändrats till idag då 

begreppet transitionschock används fortfarande. Teorin om denna första chockreaktion 

säger att det är den första delen i sjuksköterskans omfattande anpassning till sin nya roll, 

och att det varar upp till fyra månader för att den initiala chockfasen av 

mognadsprocessen ska klinga av (Boychuck Duchscher, 2009). Denna form av ”chock” 

av stress och missgynnsam arbetsmiljö under den första tiden i yrket kan lindras av 

handledning av en erfaren kollega. Handledningen riktas för att förstärka sjuksköterskans 

kunskap om den kultur och de värderingar som råder på arbetsplatsen (Goh & Watt, 

2003).  

Morrow (2009) har visat i sin studie att sjuksköterskan ofta påbörjar sitt arbete med 

stolthet och tillförsikt över att har klarat av kandidatexamen. Ett annat fynd i studien var 

att transitionstiden i sig många gånger inte blir som förväntat. En anledning till detta är att 

sjuksköterskan inte blivit accepterad i den nya arbetsgruppen, utan istället marginaliserats. 

En problemlösning som tas upp i studien är att sjuksköterskans ankomst till den nya 

arbetsplatsen är väl förberedd och förankrad i arbetsgruppen, grundat på idén att om 
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sjuksköterskan känner tillhörighet till gruppen, bidrar det till en tillfredsställande 

arbetsmiljö, vilket leder till att en lyckad transitionstid skapas (a.a.).  

Denna övergångsproblematik har berörts även i svensk omvårdnadsforskning. Fagerberg 

(1998) har visat i sin forskning att den nyutexaminerade sjuksköterskan har mera 

kompetens i helhetsperspektiv än i specifik omvårdnadsproblematik, medan Björvell 

(2002) redovisar i sin forskning att de kunskapsproblem som den nyutexaminerade 

sjuksköterskan har, handlar om brister i klinisk omvårdnadsdokumentation. Bergqvist 

(2010) har i sin doktorsavhandling lyft fram sjuksköterskornas roll och ansvar när det 

gäller läkemedelshanteringen. Bergqvist redovisar i en av studierna av avhandlingsarbetet 

felaktigheter i läkemedelshanteringen totalt vid 585 tillfällen. Av dessa tillfällen stod 41 

procent för felaktig dosering, 16 procent för felgivet läkemedel, 13 procent för förväxling 

av patienter, 12 procent av felaktigheterna bestod av utebliven medicinering, 10 procent 

bristfällig ordination samt förseelser vid enstaka tillfällen. Resterande 8 procent stod för 

övriga varierande felaktigheter. Bergqvist redovisar även individuella orsaker till 

felaktigheterna: några av dessa var nonchalering av ordination, glömska och brist på 

uppmärksamhet. En ytterligare faktor i Bergqvists redovisning var vårdorganisationen, 

där orsak till incidenter till läkemedelshanteringen var bland annat sjuksköterskans 

arbetsbelastning, ofullständiga ordinationer, bristfälliga riktlinjer och rutiner. I gruppen 

sjuksköterskor fann Bergqvist att oerfarna sjuksköterskor var ansvariga för ett större antal 

fel än förväntat, vilket även gällde erfarna manliga sjuksköterskor (a.a.). 

 

2.3 Samhällets krav på sjuksköterskans kompetens – från svenskt perspektiv 

 

I kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor påtalar Socialstyrelsen (2005) att det ställs samma 

krav på en nyanställd nyutexaminerad sjuksköterska som på en erfaren kollega. I 

kompetensbeskrivningen poängteras att den nyutexaminerade sjuksköterskan är i behov av en god 

introduktion och möjlighet att uppöva sin yrkesskicklighet innan hon utför mest krävande 

arbetsuppgifter (a.a.). Introduktionens betydelse tas även upp i forskningen av Bisholt (2009). 

Sjuksköterskans kompetens utgör en viktig del även avseende säkerheten i vården. Det beskrivs i 

sjuksköterskans kompetensområden att hon skall ansvara över situationer där patientsäkerhet är 

involverat ur ett flertal aspekter (Socialstyrelsen, 2005).  
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I Fokusrapport Patientsäkerhetsstrategi för hälso- och sjukvården i SLL (Stockholms 

Läns Landsting, 2005) hänvisas till information där det tas upp att mer än 44000 

människor dör i USA årligen relaterat till undvikbara skador i vården. Omräknat i 

svenska förhållanden innebär detta att mer än 2000 människor i Sverige skulle dö av 

liknande orsaker. Enligt Fokusrapporten brister patientsäkerheten främst inom fem 

områden: läkemedelshantering, vårdhygien, vårdrutiner, kommunikation samt fallskador. 

Patienter har ett intresse och behov av säker och trygg vård. Att sjukvården är långt 

utvecklad i sin teknologi och genomgående komplicerad, gör hälso- och sjukvården till en 

högriskindustri enligt bland annat Stockholms läns landsting (2005).  

 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) som trätt i kraft 1 januari 2011syftar till att stärka 

patientsäkerheten och på ett kraftfullare sätt involvera patienten och dess anhöriga och 

samtidigt göra det lättare för dem att anmäla händelser och skador direkt till 

Socialstyrelsen. Lagen ger en tydligare ansvarsfördelning mellan Socialstyrelsen och 

vårdgivarna och flyttar fokus från att vara individinriktad till att se helheten utifrån ett 

systemperspektiv, det vill säga samspelet mellan människa, teknik och organisation 

(a.a.). Socialstyrelsen (2009) anser att begreppen – människa – teknik - organisation 

(MTO) interagerar med varandra vid skador, tillbud och händelser av negativ art. 

Begreppskombinationen MTO härstammar från 1970-talet då det användes inom 

kärnkraftindustrin för att utöka säkerheten (a.a.). Detta hade redovisats tidigare i 

utredning och forskning av Ödegård (2006). Ödegård menade att säkerhetsforskningen 

har gått framåt sedan 1930-talet, då fokus endast var på att säkerställa tekniken. Under 

1960-talet tillkom intresset för hur människan tillsammans med tekniken påverkar 

säkerheten. Först på 1990-talet kom organisationen in som en beståndsdel i detta 

samspel. På 2000-talet arbetar säkerhetsforskarna med interaktionen mellan tekniska 

och sociala system. Krav ställs även på samtlig sjukvårdspersonal för att kunna hålla 

jämna steg med den snabba utvecklingen av teknologin inom vården. I samma takt som 

vården blir allt mer komplicerad och tekniskt avancerad omorganiseras det inom 

sjukvården för att ge plats åt nya behandlings- och diagnostikmöjligheter. Subspecialiteter 

utvecklas, vårdtiderna förkortas och fler aktörer bjuds in att arbeta kring patienten; högre 

krav ställs således på kommunikation (a.a.). 
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2.4 Teoretisk referensram 

 

Den teoretiska bakgrunden för detta arbete bestod av två skilda teoribildningar: modellen, 

benämnd från novis till expert, av Benner (1993) användes som teoretisk referensram och 

tillämpades för att diskutera och förklara analysens fynd och modellen människa, teknik 

och organisation (MTO) av Ödegård (2006), som användes som deduktiv analysmetod. 

 

2.4.1 Benners omvårdnadsteori 

Omvårdnadsforskaren Patricia Benner är uppväxt i Virginia, USA. Hon tog 

sjuksköterskeexamen 1964 och disputerade för doktorsexamen 1982. Efter det har Benner 

tjänstgjort bland annat som omvårdnadsforskare vid University of California, San 

Francisco. Benner har genom mångårig forskning satt fokus på sjuksköterskornas 

kunskap och utveckling i professionen. Som grund för sitt teoriskapade använder Benner 

samtal med sjuksköterskorna och tar del av deras upplevelser av kritiska händelser för att 

förstå och beskriva deras kunnande i omvårdnad. Benners modell beskriver den 

yrkesmässiga kunskapsutvecklingens olika stadier, vilka sjuksköterskan genomgår från 

novis till expert. Skillnaden mellan klinisk och teoretisk kunskap skildras i ett ”veta hur” 

mot ett ”veta att”. Dessa två kunskaper fungerar bäst av att leva i symbios eftersom den 

vetenskapliga och teoretiska kunskapen breddar och utvecklar den kliniska kunskapen 

(Benner, 1993; Benner, Tanner & Chesla, 1999).  

 

Benners (1993) teoretiska modell innefattas av fem faser. Den första fasen är novis, då 

nybörjaren har förväntningar på sig att prestera god och säker vård, trots avsaknad av 

erfarenhet. Vikten av ett regelstyrt arbete baserat på teoretisk kunskap är stor i denna fas, 

men motsägelsefullt nog leder inte alltid reglerna sjuksköterskan till relevant handling i 

den verkliga situationen. Sjuksköterskan lär sig under denna första tid att följa regler, 

genom handledning och genom att studera erfarna kollegors sätt att lösa olika problem. 

Genom övning av färdigheter utökas sjuksköterskans erfarenhet och kunskap. 

Sjuksköterskeutbildningen har svårt att täcka in denna kunskap eftersom det är just 

erfarenhet som krävs för att nå dit. Novisen saknar förmåga att se helheter enligt Benner 

(a.a.). 
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Avancerad nybörjare är den andra fasen, i vilken sjuksköterskans insatser är 

knapphändigt godtagbara. Nybörjaren har i denna fas varit med om ett antal situationer 

och börjat skönja viktiga återkommande delar i de verkliga händelserna. Avancerade 

nybörjare saknar fortfarande förmågan att se helheter. Situationerna de ställs inför är ofta 

nya och okända, och sjuksköterskans fokus ligger i att följa lokala regler och riktlinjer, 

och tolkningen av regler och riktlinjer vid nya situationer kan leda till felaktiga 

bedömningar. Den avancerade nybörjaren upplever kliniska situationer som en samling 

av krav, problem och villkor för att hon skall agera. I dessa kombinerade händelser har 

sjuksköterskan svårt att urskilja patienterna som människor, utan hon koncentrerar sig i 

stället på checklistor över det som skall göras och handlingar som hon anser vara lika 

viktiga som patienterna själva (Benner, 1993). 

 

När det blir aktuellt för de ytterligare tre faserna, kompetent, skicklig och expert har 

sjuksköterskan erfarenhet från svåra praktiska situationer och kunskap nog att behärska 

dessa situationer. Kunskapsdelarna samlas till helheter av sjuksköterskan och hennes 

perceptionsnivå höjs i takt med erfarenheter och upplevda händelser (Benner, 1993). 

 

I arbetet användes begreppen novis och avancerad nybörjare i Benners modell i för att 

diskutera analysfynden i kapitlet diskussion.  

 

2.4.2 Ödegårds MTO-analys  

Säkerhetsforskaren Synnöve Ödegård är legitimerad sjuksköterska sedan 1968 och doktor 

i folkhälsovetenskap. Ödegård disputerade 2006 som den första i Norden i ämnet 

patientsäkerhet med avhandlingen Säker vård – patientskador, rapportering och 

prevention. Sedan 2004 innehar Ödegård en forskartjänst vid Kungliga Tekniska 

Högskolan i Stockholm. Ödegård har under åren arbetat med olika utredningar, 

tillsynsärenden och tjänstgjort som sakkunnig inom ämnet patientsäkerhet på 

Landstingsförbundet och inom Socialstyrelsen (Ödegård & Hallberg, 2004).  

 

Ödegård (2006) redogör i sin avhandling att sjukvården och dess intressenter arbetar i 

en dynamisk process där balansgången mellan rätt och fel, lyckad behandling och 

felbehandling, har snäva gränser med oanade konsekvenser. Därför beskrivs sjukvården 
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idag som en högriskverksamhet, strängt påverkad av de oförutsedda mellanmänskliga 

mötena. Ödegård har i avhandlingen skaffat sig vetskap om Lex Maria-ärenden som 

granskats med tanke på rättsliga efterspel. Hon studerade andra tillvägagångssätt än de 

sedvanliga att bedöma risker inom vårdsektorn. Ödegård (2006) har anammat idén om 

MTO från Socialstyrelsen. MTO står för sambandet mellan människa, teknik och 

organisation. Författaren anser att dessa interagerar med varandra i händelser, tillbud 

och skador av negativ art (a.a.).  

 

För att tydliggöra samspelet människa, teknik, organisation, som ofta är grunden för 

bakomliggande orsaker som kan leda till problem med skador i vården och hindra för god 

vård och omvårdnad, har denna teoretiska modell använts som analysmetod i studien.

  

 

 

3 PROBLEMFORMULERING 

 

Den aktuella litteraturgenomgången om sjuksköterskans professionella utveckling visar 

att det finns information om själva professionens utveckling över tid å ena sidan och å 

andra sidan finns kunskap om sjuksköterskans övergång från utbildning till praktiskt 

yrkesutövande. Från svenskt perspektiv finns redovisat kunskap som bygger på 

styrdokument inom områden sjuksköterskans kompetens samt patientsäkerhet. Men det 

som inte finns redovisat är kunskap om hur den nyutexaminerade sjuksköterskan upplever 

sina förmågor i praxis, särskilt i relation till säker vård och omvårdnad.  

 

 

4 SYFTE 

 

Studiens syfte var att belysa den nyutexaminerade sjuksköterskans upplevelser av sin 

kunskap i relation till kraven på säker vård och omvårdnad.  
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5 DESIGN 

 

Arbetet genomfördes som en litteraturstudie i form av en litteraturöversikt med kvalitativ 

ansats (Friberg, 2006). 

 

5.1 Urval och datainsamlingsmetod 

 

Både urvalsproceduren och datainsamlingen byggdes på instruktion av Forsberg och 

Wengström (2008). 

 

5.1.1 Urval 

De vetenskapliga artiklarna valdes utifrån följande inklusions- och exklusionskriterier: 

materialet var publicerat 2001-2010 och skrivet på engelska eller på svenska. Artikeln 

utgick från empirisk forskning, hade strukturerad disposition och var vetenskapligt 

granskad (peer reviewed). En övrig urvalsgrund var studiens syfte. De studier som 

inkluderades behandlade transitionstiden för den nyutexaminerade sjuksköterskan och 

hennes upplevelser av sin första tid i yrket i relation till säker vård och omvårdnad. De 

studier där det inte gick att urskilja sjuksköterskans första specifika yrkesperiod 

exkluderades.  

 

5.1.2 Datainsamling 

Sökning utfördes i databasen CINAHL. Sökord som användes var nurse*, novice, new 

graduate, new graduate nurse, transition, first year, safe*, patient safety*, beginning 

clinical practice, theory-practice gap, experience, narratives, near miss and stress (tabell 

1). 

 

Det praktiska urvalet av studierna skedde genom läsning av titel, efter titel abstract och 

efter abstract, som svarade mot syftet, inläsning av arbetet i sin helhet (tabell 1). 
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Tabell 1. Schema över datorbaserad litteratursökning 

Datasökning 

2.1.-31.1.-11 

Huvud- 

sökord 

Antal träffar 

 

 

Under-

söksord 

Antal träffar 

Urval: titel  

och abstract 

 

Under-

söksord 

Antal träffar 

Urval:  

arbetet  

i helhet 

 

Antal iden-

tifierade 

artiklar/per 

alla 

sökningar 

(med 

dupletter) 

 

 

Antal  

inkluderade

artiklar per 

sökning 

 

Artikel-

nummer i 

matris  

(bilaga 2) 

 

1. 

CINAHL 

Nurse* and 

transition 

1845 

Safety* 

57 

New graduate 

8 

2 2 

 

 3, 9 

2. 

CINAHL 

Stress 

41993 

Nurses 

3652 

Safety 

192 

3 

(1) 

2  2, 4 

 

3. 

CINAHL 

New graduate 

nurse 

1276 

Patient safety* 

34 

0 (1) 0  

4. 

CINAHL 

Novice 

1290 

Safe* 

72 

Near miss 

1 

(1) 0  

5. 

CINAHL 

New graduate 

2381 

Beginning 

clinical 

practice 

2 

0 1 1  1 

6. 

CINAHL 

Newly 

graduate nurse 

114 

Transition 

27 

0 1 1 5 

7. 

CINAHL 

Newly 

graduate nurse 

114 

Theory-

practice gap 

1 

0 1 1  8 

8. 

CINAHL 

Nurse* 

132900 

Transition 

1072 

Narratives 

20 

1 1 6 

9. 

CINAHL 

Graduate nurse 

1389 

Experience 

284 

First year 

27 

1 1 7 

Antal artiklar 

per 

urvalsstegen 

 

 

5222 248 9 

(3) 

9 Nummer  

1-9 

 

Det slutliga urvalet bestod av nio artiklar för analys. Av dessa var sex med kvalitativ och tre 

med både kvalitativ och kvantitativ metod. Samtliga var skrivna på engelska. Samtliga artiklar 

har granskats med hjälp av en översiktlig matris (Polit & Beck, 2008; bilaga 2). 
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5.2 Dataanalys 

 

Analysens metod var deduktiv innehållsanalys, template analysis, modifierad enligt 

Malterud (1998), baserad på MTO-modellen av Ödegård (2006). Analysen genomfördes i 

fyra steg. Steg 1 bestod av inläsning av samtliga nio studier för att få översiktlig kunskap 

om data. I steg två skapades en analyslista innehållande tre kolumner. Kolumnerna 

benämndes enligt teoretiska modellen MTO människa, teknik och organisation, vilka 

därigenom bildade analysstrukturen och i den slutliga analysen dess kategorier (tabell 2). I 

steg tre bearbetades texternas resultatkapitel i varje artikel utifrån denna studies syfte. I 

denna databearbetning markerades systematiskt i analysstrukturen respektive innebörder 

av människa, teknik och organisation. I steg fyra bearbetades varje kolumn för sig genom 

att identifiera likheter och skillnader i innebörderna (Friberg, 2006). Denna procedur 

resulterade i åtta subkategorier vilka är fysisk påfrestning, förhindrad koncentration, 

känslomässig otillräcklighet, oförmåga till kritiskt tänkande inom omvårdnad; 

stödberoende vid akuta situationer, frustration vid invecklad och krånglande teknik; gäst i 

den dysfunktionella verkligheten och den svaga punkten – den ojämna bemanningen 

(tabell 2). 

 

 

6 ETISKA ASPEKTER 

 

I detta arbete har samtliga inkluderade studier varit etiskt granskade. Vad gäller 

forskaretiken har under hela arbetets gång reflekterats över de etiska kraven att inte 

förfalska eller förvanska andra personers texter och att undvika tendens (SFS 2003:460; 

SFS 2008:192). 
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7 RESULTAT 

 

Analysfynden svarar på studiens syfte om att belysa den nyutexaminerade 

sjuksköterskans upplevelser av sin kunskap i relation till kraven på säker vård och 

omvårdnad. Redovisningen består av de förutbestämda kategorierna människa, teknik, 

organisation samt de åtta subkategorierna. I texten redovisas kategorierna som 

huvudrubriker och subkategorierna som underrubriker. Strukturen består av de tre 

kategorierna människa, teknik, organisation (tabell 2). 

 

Tabell 2. Analysstruktur, kategorier och subkategorier  

Människa Teknik Organisation 

Fysisk påfrestning 

Förhindrad koncentration 

Känslomässig otillräcklighet 

Oförmåga till kritiskt tänkande 

inom omvårdnad 

Stödberoende via akuta 

vårdsituationer 

Frustration vid invecklad och 

krånglande teknik 

 

Gäst i den dysfunktionella 

verkligheten 

Den svaga punkten - den ojämna 

bemanningen 

 

 

7.1 Människa 

 

Under kategorin Människa redovisas hur den nyutexaminerade sjuksköterskan upplever 

sin första tid i yrket, då fysisk kraftansträngning och olika stressmoment är återkommande 

och genomgående problem under transitionstiden. 

7.1.1 Fysisk påfrestning 

Vid konfrontation av nya situationer uppstår problem när kraven överstiger förmågan 

för den oerfarne sjuksköterskan (Oermann & Garvin, 2001; Ebright, Urden, Patterson & 

Chalko, 2004; Etheridge, 2007; Wangensteen, Johansson & Nordström, 2008; Meyers, 

Reidy, French, McHale, Chrisholm & Griffin, 2010). I liknande situationer upplever den 

nyutexaminerade sjuksköterskan svårigheter att uppta information som ges och att 

planera tid för att ta reda på fakta (Oermann et al., 2001; Etheridge, 2007; Wangensteen 

et al., 2008; Meyers et al., 2010). När den oerfarne sjuksköterskan under sitt arbetspass 

får oförutsedda tidsförseningar utanför egen påverkan och förseningar relaterade till 

egna misstag, belastas hon ytterligare (Ebrigt et al., 2004; Schoessler & Waldo, 2006; 
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Meyers et al., 2010). Dessa förseningar och avbrott i arbetet leder till att sjuksköterskan 

upplever sig vara i rörelse utan pauser (Lilja Andersson & Edberg, 2010; Meyers et al., 

2010).  

7.1.2 Förhindrad koncentration 

Sjuksköterskan anser att hennes prioriteringsförmåga blir starkt försämrad samt att tiden 

för eftertanke minskar vid krävande situationer. Det påverkar även hennes tid och 

möjlighet att ansvara för god vård och säker vård samt kontroller som skall hinnas med 

under arbetspasset (Ebrigt et al., 2004; Elfering, Semmer & Grebner, 2006; Maben, 

Latter & Macleod Clark, 2006; Schoessler et al., 2006, Etheridge, 2007; Wangensteen et 

al., 2008; Meyers et al., 2010). Den påfrestande arbetssituationen påverkar negativt 

sjuksköterskans förmåga till koncentration och ökar rädslan av att göra något fel (Ebrigt 

et al., 2004; Elfering et al., 2006). 

 

Sjuksköterskan upplever att situationen blir kaotisk i takt med den ökade 

arbetsbelastningen. Sjuksköterskan är överväldigad av det ansvar som den nyvunna 

legitimationen innebär (Oermann et al., 2001, Lilja Andersson et al., 2010). Problem 

uppstår när den nyutexaminerade sjuksköterskan inte kan bemästra den krävande 

arbetssituationen under den tid hon förfogar över (Ebrigt et al., 2004; Maben et al., 

2006; Elfering et al., 2006; Wangensteen et al., 2008). 

 

7.1.3 Känslomässig otillräcklighet 

Flera av sjuksköterskenoviserna upplever en känsla av otrygghet (Oermann et al., 2001; 

Etheridge, 2007). De är oroliga över att misslyckas med patientvården och generellt 

även med den kontroll och det ansvar de har över sitt arbete och därmed misslyckas 

(Oermann et al., 2001; Ebrigt et al., 2004; Etheridge, 2007; Wangensteen et al., 2008; 

Lilja Andersson et al., 2010). Sjuksköterskorna för en kamp mot nervositet inför 

konfrontation med nya erfarenheter (Oermann et al., 2001; Wangensteen et al., 2008; 

Meyers et al., 2010). Novisen vill inte visa sin otillräcklighet och därmed sin okunnighet 

för de nya kollegorna och undviker därför att be om hjälp av oro över kollegornas 

åsikter om henne (Ebrigt et al., 2004). Självförtroendet hos den nyutexaminerade är 

begränsat eller saknas helt, varpå det är svårt att behålla ett lugn (Lilja Andersson et al., 

2010).  
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7.1.4 Oförmåga till kritiskt tänkande inom omvårdnad 

Den nyutexaminerade sjuksköterskan upplever att hennes kunskap är otillräcklig. Hon 

har därför svårigheter att omsätta sin inlärda teori till praktisk handling (Oermann et al., 

2001; Ebrigt et al., 2004; Maben et al., 2006; Meyers et al., 2010). Den bristande 

insikten av betydelsen av den praktiska kunskapen gör det svårt för den 

nyutexaminerade sjuksköterskan att klara av sin arbetsdag (Oermann et al., 2001, Lilja 

Andersson et al., 2010). Den otillräckliga kunskapsnivån försvårar beslutsfattandet för 

sjuksköterskan i samband med prioriteringar, omprioriteringar samt organisering av 

vårdarbete (Oermann et al., 2001; Ebrigt et al., 2004; Etheridge, 2007; Lilja Andersson 

et al., 2010; Meyers et al., 2010). Sjuksköterskans kunskap sätts på prov när det 

kommer till att utföra kliniska bedömningar, vilket kräver kritiskt tänkande (Oermann et 

al., 2001; Ebrigt et al., 2004; Lilja Andersson et al., 2010; Meyers et al., 2010). Hon 

visar oförmåga att se vad som ska göras och fatta rätt beslut (Lilja Andersson et al., 

2010). Hon har en otillräcklig kunskap när det gäller att vårda svårt sjuka patienter 

(Oermann et al., 2001). Den nyutexaminerade sjuksköterskan upplever sig ha 

svårigheter att känna till skillnader i kraven på omvårdnad och individanpassa 

patientvården (Ebrigt et al., 2004; Maben et al., 2006; Lilja Andersson et al., 2010; 

Meyers et al., 2010).  

 

Den nyutexaminerade sjuksköterskan inser också att hon har ringa kunskaper och 

bristande förmåga till ledarskap (Etheridge, 2007; Wangensteen et al., 2008). 

Sjuksköterskan har svårt att ansvara för och genomföra en god vårdplanering och därtill 

att utvärdera patientens eventuella behov av övervakning (Lilja Andersson et al., 2010). 

Hon upplever det komplicerat att med läkaren diskutera läkemedelsordinationer som 

hon upplever nödvändiga utifrån sin profession. Svårigheten gäller också att kritiskt 

granska av läkaren utfärdade läkarordinationer (Ebrigt et al., 2004; Etheridge, 2007; 

Meyers et al., 2010). 

 

Sjuksköterskans brist på kunskap när det gäller omvårdnadskommunikation gör det 

svårt för henne vid händelser, där hon möter frågor som ställs av patienter, anhöriga 

eller kollegor (Schoessler et al., 2006; Etheridge, 2007; Lilja Andersson et al., 2010).  
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7.2 Teknik 

 

Under kategorin teknik tas upp hur den nyutexaminerade sjuksköterskan upplever 

specifika omvårdnadssituationer med betydelse för god och säker vård. 

7.2.1 Stödberoende vid akuta vårdsituationer 

Den nyutexaminerade sjuksköterskan upplever att hon har ett behov av undervisning 

och stöd när hon ställs inför nya arbetsmoment, nya patientkategorier, nya läkemedel 

och administrering av dessa. Hon känner oro om hon inte får stöd och bekräftelse på att 

hon arbetar på ett säkert och rätt sätt (Ebrigt et al., 2004; Meyers et al., 2010).  

 

Sjuksköterskans upplevelser av hög vårdtyngd, patienter vars tillstånd försämras akut 

och av den egna okunnigheten om den nya tekniken vid brådskande vårdåtgärder är 

plågsamma för henne. Särskilt plågsam är upplevelsen då hon inser att denna kunskap 

förbisågs under studietiden. Trots osäkerhet, lär hon sig vem av kollegorna hon kan be 

om hjälp. Sjuksköterskans stödberoende blir synbart när hon å ena sidan skall upptäcka 

och ta ställning till de symtom patienten har och å andra sidan ta ställning till 

behandling, då kunskapen och erfarenheten ofta saknas hos novisen (Meyers et al., 

2010). Brist på kunskap och möjlighet att se helheter i samband med 

läkemedelshantering och ta ställning till insättande av specifik behandling är en 

ytterligare orsak till stödberoende hos den nyutexaminerade sjuksköterskan, då det 

gäller att förstå samband och konsekvenser av specifika sjukdomstillstånd. Vid en sådan 

situation finns risker av misstag under läkemedelshanteringen. Sådana fel har 

rapporterats i form av felaktig medicin, fel dos och bristande ordination. Dessa risker 

betyder en ytterligare stressfaktor för sjuksköterskan, vilket ökar upplevelsen av 

arbetsbördan och påverkar negativt vårdens innehåll (Ebrigt et al., 2004) 

 

7.2.2 Frustration vid invecklad och krånglande teknik 

Den nyutexaminerade sjuksköterskan känner sig otrygg inför ny och invecklad teknik. 

Hon är i behov av sakkunnig och grundlig demonstration av en sådan teknik, innan hon 

kan arbeta självständigt och känna sig trygg med de tekniska vårdmomenten (Oermann 

et al., 2001; Ebrigt et al., 2004; Meyers et al., 2010). Ett ytterligare problem för den 
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oerfarna sjuksköterskan uppstår när tekniken i sig inte fungerar och när hon inte kan 

bemästra den krånglande tekniken (Schoessler, et al., 2006; Meyers et al., 2010).  

 

7.3 Organisation 

 

Under kategorin organisation redovisas sjuksköterskans kunskap om organisation och 

dess sociala och materiella påverkan på hennes förmåga till god och säker vård. 

7.3.1 Gäst i den dysfunktionella verkligheten 

Som ny medlem i organisationen påverkas den nyutexaminerade sjuksköterskan vid 

organisationsförändringar. Om det inom organisationen finns en miljö med 

personalkonflikter och rivalitet mellan kollegor, hamnar sjuksköterskan i en situation som 

hon har svårt att bemästra (Oermann et al., 2001; Schoessler et al., 2006; Elfering et al., 

2006; Maben et al., 2006; Etheridge, 2007; Lilja Andersson et al., 2010). Krav på för 

tidigt ansvar och för stor arbetsbelastning påverkar menligt den nyutexaminerade 

(Oermann et al., 2001; Elfering et al., 2006; Schoessler et al., 2006). När den oerfarne 

ville närma sig de erfarna sjuksköterskorna och söka stöd hos dem, lämnades hon 

utanför, vilket betyder att hon inte fick den information och stöd hon efterfrågade 

(Ebrigt et al., 2004). I denna dysfunktionella arbetsmiljö hämmas sjuksköterskans 

möjligheter att arbeta för god och säker vård (Ebrigt et al., 2004; Maben et al., 2006; 

Wangensteen et al., 2008; Meyers et al., 2010). 

 

Sjuksköterskan upplever handledningen, introduktionen under den första 

övergångsperioden, inkonsekvent. Sjuksköterskan är missnöjd både med handledningens 

kvaliteter och återkommande byten av handledare, vilket störde systematiken i 

handledningen (Oermann et al., 2002; Meyers et al., 2010). En hindrande faktor för god 

handledning är sjuksköterskans upplevelse av att inte bli sedd, att inte få bekräftelse och 

återkoppling på det egna arbetet, vilket ledde till att hon börjar tvivla på sin egen 

förmåga (Meyers et al., 2010). Vid sådana situationer önskar sjuksköterskan ett väl 

fungerande pedagogiskt stöd, det vill säga att stödet är både konsekvent och kompetent 

och utgår från den kunskapsnivå sjuksköterskan har och utifrån hennes upplevelse av 

arbetsbelastning (Oermann et al., 2002; Ebrigt et al., 2004; Schoessler et al., 2006; Lilja 

Andersson et al., 2010; Wangensteen et al., 2008; Meyers et al., 2010). Dessutom har 
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den nyutexaminerade sjuksköterskan behov av inlärning av nya, tidigare inte tränade, 

arbetsmoment, inte minst i att organisera det egna arbetet och att göra 

omvårdnadsbedömningar (Oermann et al., 2002; Wangensteen et al., 2008; Meyers et 

al., 2010).  

 

Ett problem inom organisationen är bristande förståelse att novisens kunskap utvecklas 

och växer utifrån övning av färdigheter (Lilja Andersson et al., 2010). Det förekommer 

att novissjuksköterskans försök till självständigt arbete påverkas menligt av grupptryck 

och dolda sociala normer (Ebrigt et al., 2004; Maben et al., 2006). Erfarna kollegors 

kommunikationsbrister kan leda till att den alltför oerfarna handlar på sätt som leder till 

händelse- och tillbudsrapporter (Ebriht et al., 2004). Generellt har påpekats att en 

bristande kommunikation hos de erfarna medarbetarna kan försämra den oerfarna 

sjuksköterskans förväntade nyinlärning (Oermann et al., 2002, Maben et al., 2006, 

Meyers et al., 2010). 

 

7.3.3 Den svaga punkten – den ojämna bemanningen 

Inte enbart de intellektuella och de sociala kraven utan även de materiella kraven 

upplevs tidvis oöverkomliga av den nyutexaminerade sjuksköterskan i hennes inträde i 

arbetslivet. Ett sådant återkommande problem är bemanningen på en vårdenhet. 

Sjuksköterskan känner oro vid underbemanning och osäkerhet när den samlade 

kompetensen sviktar vid frånvaro av de erfarna (Ebrigt et al., 2004; Etheridge 2007; 

Maben et al., 2006; Elfering et al., 2006; Lilja Andersson et al., 2010). Observationer av 

viktiga fakta kan riskeras, när rapportering av vårdåtgärder sker vid skiftbyten från en 

oerfaren sjuksköterska till en annan oerfaren sjuksköterska, även om dessa gärna stöder 

varandra. Det kan gå så långt att viktig information helt förbises (Ebrigt et al., 2004; 

Wangensteen et al., 2008). Detta är möjligt då de oerfarna inte kan ta till sig och 

omsätta i handling hela den rapporterade informationsmängden (Ebrigt et al., 2004; 

Maben et al., 2006; Elfering et al., 2006; Etheridge 2007; Lilja Andersson et al., 2010). 

 

I en otrygg miljö är personalomsättningen en ytterligare belastning för den 

nyutexaminerade sjuksköterskan. Upplevelsen av att verka i ett team med ständigt nya 

medarbetare kan bli stark och kulminera så att den nyutexaminerade sjuksköterskan 

lämnar sin arbetsplats eller lämnar yrket helt, då hon inte förmår arbeta i en miljö där 
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patientsäkerheten riskeras. Detta gäller särskilt omständigheter där sjuksköterskans 

ansvarsområde ökas med patientantal hon inte kan bemästra. Sjuksköterskan vill 

undkomma att för tidigt ta för stort ansvar (Elfering et al., 2006). Den oerfarne 

sjuksköterskans önskan är att kunna börja sin professionella gärning utan tidspress, det 

vill säga under sådana förutsättningar att hon har möjlighet att utveckla sitt 

självförtroende, öva sin slutledningsförmåga för att kunna ta goda, i aktuell kunskap 

baserade, beslut och agera självständigt (Wangensteen et al., 2008; Lilja Andersson et 

al., 2010). 

 

8 DISKUSSION 

 

8.1 Metoddiskussion 

 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa den nyutexaminerade sjuksköterskans 

upplevelser av sin kunskap i relation till kraven på säker vård och omvårdnad, vilket 

bedöms ha uppnåtts. 

 

Svagheter En svaghet i datainsamlingen var bland annat att den var mera intuitiv än 

systematisk även vid repetitionstillfällena. Under datasökningsprocessen lästes ett stort 

antal arbeten men utfallet blev magert, det vill säga, att det blev enbart nio studier för 

analys, vilket troligen berodde på att sökningen fokuserades bara på en sökbas, nämligen 

Cinahl. En annan svaghet i datasökningen var, att resultatet täckte enbart partiellt studiens 

syfte. Det gäller bland annat innebörden säker vård, då enbart fyra av nio arbeten direkt 

motsvarade detta. Problemet korrigerades delvis genom den deduktiva analysmetoden. 

Analysmetoden i sig kan diskuteras, då den ursprungligen var menad för att studera 

säkerhetsfaktorer inom kärnkraftindustrin, men här används på människa. Stöd för 

analysmetoden ges dock från anvisningar från Socialstyrelsen som menar att MTO är väl 

användbart inom vårdforskning (Ödegård, 2006).  

 

Styrkor i data, trots att de till omfånget är sparsamma, är att de har gett stoff nog för att nå 

ny kunskap i enlighet med studiens syfte. Samtliga nio vetenskapliga artiklar har 

granskats och bedöms vara tillförlitliga (bilaga 2). En styrka i analysen är att den baseras 
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på information ur samtliga källor: sju av nio studier förekommer som källa i analysen 

inom intervallet 11-20. De två resterande arbetena förekommer som analyskälla sju 

gånger var. Detta betyder att analysen har baserats på hela materialet relativt jämt. 

 

En förlångsammad arbetsprocess, nämligen från höstterminen 2010 till vårterminen 2011 

kan vara både en svaghet och en styrka i studien: svaghet i minskad koncentration, styrka 

i fördjupad inlärning.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

 

I diskussionen förklaras och förtydligas analysens fynd med hjälp av Benners modell 

(Benner, 1993). I sin teori har Benner fokuserat på sjuksköterskans professionella 

kunskapsutveckling. Diskussionen är en syntes av Benners begrepp och subkategorierna, 

det vill säga analysens fynd (tabell 4; bilaga 1); den relateras även till analysens 

kategorier (tabell 2; tabell 3). 

 

När novissjuksköterskan presterar i avsaknad av erfarenheter, resulterar det i regel inte i 

god och säker vård. Sjuksköterskan upplever känslomässig otillräcklighet, oförmåga till 

kritiskt tänkande inom omvårdnad samt stödberoende vid akuta situationer. När 

sjuksköterskan arbetar regelstyrt och främst litar på det formella regelsystemet och 

baserar sitt arbete enbart på teoretisk kunskap, hamnar hon i en situation som gäst i den 

dysfunktionella verkligheten. 

 

Novissjuksköterskan har ett stort beroende av att följa formella regler även då hon får 

praktisk handledning. Hon kan inte arbeta självständigt. Detta leder till förhindrad 

koncentration, ytterligare stödberoende vid akuta vårdsituationer och frustration vid 

invecklad samt krånglande teknik. Sjuksköterskan fortsätter öva och träna men upplever 

ändå den dysfunktionella verkligheten.  

 

Även då sjuksköterskan har skaffat sig fördjupade erfarenheter, känner hon av 

känslomässig otillräcklighet, stödberoende vid akuta vårdsituationer och frustration vid 

invecklad och krånglande teknik. Novissjuksköterskans huvudkarakteristika är att hon 

saknar kunskap i helheter, vilket förstärker frustrationen vid invecklad och krånglande 
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teknik, och hon fokuserar på den svaga punkten – den ojämna bemanningen, medan hon 

är gäst i den dysfunktionella verkligheten 

 

När sjuksköterskan har gått över i fasen avancerad nybörjare, kan hon fortfarande göra 

fel och vara beroende av lokala riktlinjer, vilket kan förklaras med att sjuksköterskan 

fortfarande tampas med att omsätta sin teoretiska kunskap till praktisk handling. 

Sjuksköterskans besvär av förhindrad koncentration avtar inte och hennes oförmåga till 

kritiskt tänkande inom omvårdnad och den svaga punkten – den ojämna bemanningen 

består. När sjuksköterskan som avancerad nybörjare har kommit något längre i praktisk 

kunskap och när hon upplever krav, att agera, avhjälps flera av problemen, men hon blir 

inte fri från förhindrad koncentration. Även som avancerad nybörjare kan sjuksköterskan 

sätta checklistans betydelse före patientens. Det kan hända att sjuksköterskan inte alls ser 

patienten som människa, vilket tyder på att sjuksköterskan fortfarande har oförmåga till 

kritiskt tänkande i omvårdnad och känner effekten av den svaga punkten – den ojämna 

bemanningen.  

 

Den avancerade nybörjarens kunskap, även om vissa framsteg finns synliga i tolkningen 

av helheten, hjälper inte sjuksköterskan att helt få förståelse för problemen inom 

organisationen, inte för de sociala problemen och inte för de materiella problemen heller. 

Det som vuxit fram hos sjuksköterskan är kunskapen om god och säker vård. Effekten av 

denna förståelse kan leda sjuksköterskan så långt i sitt kritiska tänkande att hon lämnar 

arbetsplatsen och i värsta fall sin profession. 

 

Det som Benner inte tar upp i sin modell om novissjuksköterskan och den avancerade 

nybörjaren är den fysiska påfrestningen. Fynden i detta arbete visar att den fysiska 

påfrestningen framträdde både som ett personligt och organisatoriskt begrepp. Det som 

Benner (1993) menar som betungande för novissjuksköterskan och den avancerade 

nybörjaren, är de lokala riktlinjerna, vilket inte kom fram tydligt i denna studie. Möjligt 

kan vara att det som Benner uppfattade som lokala riktlinjer i denna analys har visats 

som den interna kulturen inom den lokala organisationen (a.a.).  

 

 

 



21 

 

Om dessa diskussionsaspekter ovan jämförs med dagens aktuella forskning, kan källor 

identifieras som ytterligare förstärker analysens fynd. McKenna, Smith, Poole och 

Coverdale (2003) har redovisat att den nyutexaminerade sjuksköterskan har svårt att ta 

plats i kretsen av erfarna kollegor och bli sedd av dem, vilket förstärker kunskapen i 

kategorin människa. Smith och Crawford (2003) ger stöd i sin forskning åt de problem, 

bland annat med kraven på kunskap i akut omvårdnad, som har redovisats hos 

novissjuksköterskan och är upptagna i kategorin teknik. I kategorin organisation kan 

fynden förklaras med flera forskares arbeten: Thomka redovisade i sin forskning redan 

2001 att om vårdorganisationen förbättras socialt, har sjuksköterskan lättare att utveckla 

sin praktiska kunskap. Johnstone och Kanitsaki (2008) klargjorde i sin forskning 

betydelsen av att införliva den nyutexaminerade sjuksköterskan i patientsäkerhetsarbetet 

och utveckla dennas förmåga till god och säker omvårdnad. Bowles och Candela (2005) 

stöder utfallet att en sjuksköterska innan hon blivit erfaren är benägen att lämna sitt 

arbete om inte stöd finns till att hon kan ge god och säker vård. 

. 

Generellt kan konstateras att Benners teoretiska modell från början av 1990-talet som 

förklaringsgrund kan i dag te sig något föråldrad, då de under de gånga nästan tjugo åren 

har funnits många stora förändringar i sjuksköterskeprofessionens utveckling. Dessa 

förändringar kräver möjligen nya begrepp att förklara kraven på sjuksköterskans 

kunskap under övergången från student till praktiskt verksam sjuksköterska.  

 

Om helhetsbilden av analysdata jämförs med spridningen av de enskilda inkluderade 

studierna, ger detta vid handen, att det finns en stor koncentration av kunskap i 

relationen sjuksköterska som nybörjare och kategorin människa, att det även finns en 

måttlig koncentration av kunskap i relation till kategorin organisation, men enbart 

sparsamt vad gäller kategorin teknik. Möjligen kan detta betyda, att det problematiska 

för nybörjarsjuksköterskan finns inom kunskapsfältet människa och även organisation, 

men att kunskapsfältet teknik, det övervägande praktiska kunskapsfältet, inte är särskilt 

framträdande problematisk för sjuksköterskan som nybörjare (tabell 3). 
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Tabell 3. De nio inkluderade studierna fördelade efter förekomsten som kunskapskälla 

inom kategorierna: människa, teknik och organisation som forskningsdata 

MÄNNISKA 

 

TEKNIK ORGANISATION  

Fysisk påfrestning (n=7)  Stödberoende vid akuta 

vårdsituationer (n=2)  

Gäst i den dysfunktionella 

verkligheten (n=9) 

Oermann & Garvin, (2001) 

Ebright et al., (2004) 

Schoessler & Waldo, (2006) 

Elfering et al., (2006) 

Etheridge, (2007) 

Wangensteen et al., (2008) 

Lilja Andersson & Edberg (2010) 

Meyers et al., (2010) 

Ebright et al., (2004) 

Meyers et al., (2010) 
Oermann & Garvin, (2001) 

Ebright et al., (2004) 

Schoessler & Waldo, (2006) 

Elfering et al., (2006) 

Maben et al., (2006) 

Etheridge, (2007) 

Wangensteen et al., (2008) 

Lilja Andersson & Edberg (2010) 

Meyers et al., (2010) 

Förhindrad koncentration (n=9) Frustration vid invecklad och 

krånglande teknik (n=4) 

Den svaga punkten – den ojämna 

bemanningen (n=6) 

Oermann & Garvin, (2001) 

Ebright et al., (2004) 

Schoessler & Waldo, (2006) 

Elfering et al., (2006) 

Maben et al., (2006) 

Etheridge, (2007) 

Wangensteen et al., (2008) 

Lilja Andersson & Edberg (2010) 

Meyers et al., (2010) 

Oermann & Garvin, (2001) 

Ebright et al., (2004) 

Schoessler & Waldo, (2006) 

Meyers et al., (2010) 

Ebright et al., (2004) 

Elfering et al., (2006) 

Maben et al., (2006) 

Etheridge, (2007) 

Wangensteen et al., (2008) 

Lilja Andersson & Edberg (2010) 

Känslor av otillräcklighet (n=6)   

Oermann & Garvin, (2001) 

Ebright et al., (2004) 

Etheridge, (2007) 

Wangensteen et al., (2008) 

Lilja Andersson & Edberg (2010) 

Meyers et al., (2010) 

  

Oförmåga till kritiskt tänkande 

inom omvårdnad (n=8) 
  

Oermann & Garvin, (2001) 

Ebright et al., (2004) 

Schoessler & Waldo, (2006) 

Maben et al., (2006) 

Etheridge, (2007) 

Wangensteen et al., (2008) 

Lilja Andersson & Edberg (2010) 

Meyers et al., (2010) 
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8.3 Slutsats 

 

Analysen av nio vetenskapliga arbeten med stöd av Ödegårds och Benners teoretiska 

begrepp har visat att övergången från sjuksköterskestudent till novis och avancerad 

nybörjare, det vill säga en övergång från teoretisk till praktisk kunskap, innefattar 

upplevelser av en samling av hinder. Hindren manifesteras tydligast i relation till 

sjuksköterskans upplevelser av sin kunskap enligt kategorin människa och måttligt enligt 

kategorierna teknik och organisation. Vad gäller den oerfarna sjuksköterskans 

kunskapsproblem i relation till säker vård och omvårdnad, visas i arbetet att dessa härrör 

främst från begreppen människa och organisation och endast sparsamt från begreppet 

teknik.  

 

8.4 Klinisk betydelse 

 

Resultatet på denna studie kan bidra till ökad förståelse för vikten av fokus på god och 

säker vård genom behovet av en lyckad övergång för den nyutexaminerade 

sjuksköterskan. Denna övergång kan analyseras och diskuteras från de tre perspektiven 

människa, miljö och organisation vid olika kontext av vardagspraxis. 

 

8.5 Förslag på vidare forskning 

 

Ett förslag är att detta arbete betraktas som förstudie, och att en empirisk studie planeras 

på basis av den, till exempel som magisterarbete. Ett nytt syfte, med nya forskningsfrågor, 

kunde möjligen vara, vad är den egentliga grunden till den förlångsammade utvecklingen i 

sjuksköterskans kunskaps- och professionsmässiga transition? Då problemet har 

internationell vidd och hur relateras denna transition till övriga medarbetares transition?  
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10 BILAGOR 

 

Tabell 4. Diskussionsunderlag: Begreppen novis och avancerad nybörjare enligt Benner 

(1993) förklarar jämförelsen mellan Benners teori och analysens fynd  

Den teoretiska referensramen Analysens fynd 

Benner : Novis - fas 1 Kan förklaras med 

Prestation även vid avsaknad av erfarenhet Regelstyrt 

arbete - teoretisk kunskap 

 

Fysisk påfrestning  

Känslomässig otillräcklighet  

Oförmåga till kritiskt tänkande inom omvårdnad  

Stödberoende vid akuta vårdsituationer  

Gäst i den dysfunktionella verkligheten  

Följa regler under handledning  

Öva och träna 

 

Förhindrad koncentration  

Stödberoende vid akuta vårdsituationer  

Frustration vid invecklad och krånglande teknik  

Gäst i den dysfunktionella verkligheten  

Skaffa fördjupade erfarenheter Känslomässig otillräcklighet  

Stödberoende vid akuta vårdsituationer  

Frustration vid invecklad och krånglande teknik  

Ha kunskap i delar - sakna kunskap i helheter Frustration vid invecklad och krånglande teknik  

Gäst i den dysfunktionella verkligheten  

Den svaga punkten – den ojämna bemanningen  

Benner: Avancerad nybörjare - fas 2   

Fel i nya och okända situationer 

Problem i arbetet bygger på lokala riktlinjer 

 

Förhindrad koncentration  

Oförmåga till kritiskt tänkande inom omvårdnad  

Den svaga punkten – den ojämna bemanningen  

Upplevelse av krav att agera 

Problem med koncentration och fokusering 

Förhindrad koncentration  

 

Ser först checklistan - först efter det patienten 

Ser eventuellt inte alls patienten som människa 

 

Oförmåga till kritiskt tänkande inom omvårdnad  

Gäst i den dysfunktionella verkligheten  

(sjuksköterska som människa) 

Knapphändigt godtagbara insatser från del till helheter 

 

Gäst i den dysfunktionella verkligheten  

(via organisationen) 

Den svaga punkten – den ojämna bemanningen  

(via organisationen) 
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Bilaga 2. Matris Söderström E-L, När kraven överstiger förmågan. 

Författare, År, 

Tidskrift, Land, 

Artikel 

Syfte 

 
Metod 

 
Resultat 

 

Ebright, P. R., 

Urden, L., 

Patterson, E. 

2004 

Journal of Nursing 

Administration 

USA 

Themes 

surrounding novice 

nurse near-miss 

and adverse-event 

situation 

 

Syftet var att identifiera 

mänskliga prestationer/faktorer 

som kännetecknade den 

nyutexaminerade 

sjuksköterskans nära 

misstag/kritiska händelser i 

akutvårdsmiljö 

 

Kvalitativ 

Retrospektiv intervjustudie 

Innehållsdialys 

N:12 (4 st.) 

Manliga/kvinnliga 

23-38 år 

Arbetat 3 mån - 1 år 

 

Resultatet består av nio teman.  

1. Brister i läkemedelshanteringen  

2. Novisens förmåga och erfarenhet av 

kritiskt tänkande 

3. Söker assistans/hjälp av erfarna 

sjuksköterskor. Stödet uteblev från de 

erfarna  

4. Kunskap om enheten och 

arbetsflöde mönster 

5. Tidsbrist blev ofta resultatet när 

arbetsbördan var stor vilket resulterade 

i en  

försenad utförd vård. Vilket även var 

en orsak vid negativ händelse.  

6. Arbeta självständigt. 

Kommunikationsbrister var en av 

orsakerna till händelser och 

tillbudsrapporter. Detta ledde ofta till 

för tidigt självständigt arbete för 

sjuksköterskan. 

7. Påverkan av grupptryck och sociala 

normer påverkade novisens arbets 

utförande. 

8. Förlora helhetsbilden var resultatet 

när novisen var så engagerade i 

specifika frågor att sjuksköterskan var 

oförmögen att sortera och sammanfatta 

ny information som gavs. 

9. Novisen hjälper andra noviser när de 

kommunicerar och arbetar med 

varandra. 

 

Elfering, A., 

Semmer, N. K. & 

Grebner, S.    

2006  

Ergonomics  

Schweiz  

Work stress and 

patient safety: 

observer-rated 

work stressors as 

predictors of 

characteristics of 

safety-related 

events reported by 

young nurses. 

 

Syftet var att undersöka 

sambandet mellan stress på 

arbetsplatsen och 

återkommande 

patientsäkerhetsincidenter på 

sjukhus.  

 

Kvalitativ och Kvantitativ 

Longitudinell 

Observationsstudie 

Självstudier/Dagböcker och 

enkät 

Innehållsdialys 

Statistisk analys 

N:40 (17st) 

21 kvinnor/2 män 

Medelålder 24 

Arbetat < 18 månaderna 

efter introduktionen 

19 Tysktalande sjukhus                                                              

 

Resultatet visar att patientsäkerheten 

kan ökas genom att minska stressen 

för sjuksköterskorna samt att fortsätta 

med ett utvidgat säkerhetsarbete.                                          

De flesta säkerhetsrelaterade 

händelserna var relaterade till 

dokumentation (25-40%) - 

ofullständiga eller felaktig 

dokumentation.  

Misstag när det gäller medicinering 

(13-21%) - stressfulla situationer, 

felaktig dosering, felaktig hastighet på 

givet läkemedel. 

Bortglömda eller ofullständiga 

genomgångar av patienterna och 

försenad patientvård var en annan 

(14,5%) - Bortglömd 

kommunikation/återkoppling till 

patient, försenad given medicinering, 

försenad omvårdnadsåtgärd, 

fallolyckor, aggressivitet mellan 

patienter och mot personal, missat att 
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svara på sökning, manipulativ 

drogberoende patient och andra 

stressfulla händelser i arbetet. 

 

Etheridge, S. A. 

2007 

 Journal of 

Continuing 

Education in 

Nursing   USA  

Learning to think 

like a nurse: stories 

from new nurse 

graduates 

 

Studiens syfte var att ta reda 

på vilken uppfattning de 

nyutexaminerade 

sjuksköterskorna har om 

omvårdnadsbedömningar och 

den utbildning som krävs för 

att lära sig att göra 

bedömningen, och att ta reda 

på vilka 

erfarenheter/kunskaper som 

sjuksköterskorna bedömer som 

värdefulla när det gäller att 

göra en 

omvårdnadsbedömning och 

deras uppfattning om sin egen 

roll/del i detta. 

Kvalitativ 

Samtliga medverkande var 

kvinnor. 

Ålder 22-26 år 

Nyutexaminerade 

sjuksköterskor intervjuades 

vid tre tillfällen under 9 

månader för att fastställa 

deras uppfattningar om hur 

de lärde sig att tänka som 

sjuksköterska  

Intervjuer 

Beskrivande, längsgående, 

fenomenologisk studie  

semi-strukturerade 

intervjuer. 

Resultatet från denna studie visar att 

nyutexaminerade sjuksköterskor kan 

ha svårt med att bedöma patientens 

omvårdnads behov. Resultatet bör 

därför kunna användas till olika 

tillvägagångssätt när det gäller att 

underlätta sjuksköterskans 

övergångstid/transitionstid. Novisen 

lär sig tänka som en sjuksköterska 

genom klinisk erfarenhet, ett varierat 

antal med patienter och diagnoser, 

stöd från organisationen samt att 

diskutera med kollegor. Genom att 

skapa självförtroende, att förstå 

ansvaret, genom att skapa relationer 

till andra och tänka kritiskt. 

Lilja Andersson, P. 

& Edberg A. -K.  

2010 

Journal of 

Continuing 

Education in 

Nursing    Sverige 

 The transition from 

rookie to genuine 

nurse: narratives 

from Swedish 

nurses 1 year after 

graduation 

Syftet var att beskriva 

sjuksköterskornas upplevelser 

under deras första år efter 

examen. 

 

Kvalitativ 

Innehållsdialys 

Uppföljning/intervjuer 1 år 

efter examination.                                                          

8 sjuksköterskor 

(6 k/2 m) 

24-40 år (median ålder 29)   

8 intervjuer     

Resultaten visar att sjuksköterskan 

upplevde en övergång/transition från 

"att vara en rookie/nybörjare " 

inklusive skulle accepteras som 

medlem i teamet, respekteras som en 

kollega till att "bli riktig 

sjuksköterska". Känslan av att kunna 

ta ansvar, prioritera uppgifter och 

förmedla förtroende för patienterna 

hade även denna övergång. 

Övergången verkar uppstå oberoende 

av de stöd sjuksköterskan fick. Det är 

viktigt att vara medveten om 

sjuksköterskans mognad och att 

justera den grad av ansvar som ges till 

henne eftersom hon ej känner sig 

bekväm att avslöja sina begränsningar 

inför andra.  

Maben, J., Latter, 

S., Macleod Clark, 

J. 

2006 

The Authors. 

Journal compilation 

UK 

The theory-practice 

gap: impact of 

professional-

bureaucratic work 

conflict on newly-

qualified nurses 

 

Studiens syfte var att 

undersöka i vilken 

utsträckning nyutexaminerade 

sjuksköterskors ideal och 

värderingar från utbildningen 

kunnat omsättas i praktisk 

omvårdnad och även 

undersöka om nyligen 

utbildade sjuksköterskor 

upplever om glappet mellan 

teori och praktik kvarstår. 

 

 

Kvalitativ och Kvantitativ 

Longitunell studie på sista 

årets sjuksköterskestudenter 

N=72 

Uppföljning efter 4-6, 11-

15 månader efter 

examination med 

djupintervjuer av 26 

sjuksköterskor 

En longitudinell studie på 

tre lärosäten i 

Storbritannien under 3 år. 

Sista årets 

sjuksköterskestudenter 

svarade på enkäter uttrycka 

synpunkter på sina ideal 

och värden för yrket. 

Djupintervjuer med ett 

teleologiskt delprov av 26 

Resultatet visar att även om 

sjuksköterskan examineras med en 

stor kunskap i 

omvårdnadsbedömningar, Det fanns 

det både professionella och 

organisatoriska faktorer som hindrade 

sjuksköterskan att utföra dessa. 

Exempel på de professionella var att 

rätta sig efter dolda regler, att inte få 

det stöd man behöver eller visa upp 

olämpligt kollegialt uppträdande. När 

det gällde de organisatoriska hindren 

så var det att inte få veta hur 

verksamheten fungerade och vad som 

ingick i arbetet. Sjuksköterskan fick 

arbeta med för lite personal, en för 

stor arbetsbörda, för små 

tidsmarginaler och begränsningar i 

möjlighet att utöva sitt 
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deltagare (vid 4-6 och 11-

15 månaders 

examensinriktade) anges i 

vilken utsträckning dessa 

ideal och värderingar 

antogs i praktiken. 

Intervjuerna bandades in, 

transkriberades och data 

analyserades med hjälp av 

ständiga jämförelser och 

negativa fynd analyserades. 

 

sjuksköterskeyrke. 

 

Meyers, S., Reidy, 

P., French, B., 

McHale, J., 

Chrisholm, M., 

Griffin, M. 

 2010 

Journal of 

Continuing 

Education in 

Nursing     USA  

Safety Concerns of 

Hospital-Based 

New-to-Practice 

Registered Nurses 

and Their 

Preceptors 

Studiens syfte var att 

undersöka vilka 

utbildningsbehov de 

nyutexaminerade 

sjuksköterskorna hade och 

dessa behov relaterade till 

patientsäkerhet. 

 

Kvalitativ 

Handledningsmöten med 

bandinspelningar 

N:19 (16 kvinnor och 3 

män) 

25-45 år 

Arbetat 10-12 månader 

Sjuksköterskorna var 

indelade i sex olika grupper  

och träffades vid ett tillfälle 

under en  

två månaders period 

 

Resultatet visar att en bidragande 

orsak till stress för den 

nyutexaminerade sjuksköterskan var 

otillräcklig kunskap och deras 

osäkerhet vid tekniska 

omvårdnadsinsatser, bristen på 

kritiskt tänkande och en bristande 

förmåga när det gällde att kunna se 

hela patientens omvårdnadsbehov. 

 

Schoessler, M. & 

Waldo, M. 

 2006 

Journal of nurses in 

staff development 

USA 

The first 18 months 

in practice 

 

Syftet var att presentera en 

metod för utveckling av den 

nyutexaminerade 

sjuksköterskan under deras 

första prövande 18 månader i 

yrket.  

 

Kvalitativ 

Reflektionsgrupper. 

Fenomenologisk studie  

 

Resultatet i denna artikel föreslår en 

integrering av tre teoretiska ramverk 

till en modell för att förstå den 

nyutexaminerade sjuksköterskans 

utveckling. Modellen skapades genom 

att ta reda på hur sjuksköterskan 

upplevelser denna period och vilka 

erfarenheter hon skaffat sig. Detta för 

att skapa rutiner och riktlinjer som 

kan vägleda sjuksköterskan genom 

övergången och samtidigt fokusera på 

vilka organisatoriska stödåtgärder 

som behövs. Metoden är till för att 

hjälpa den nyutexaminerade 

sjuksköterskan att reflektera över sina 

upplevelser under perioden och 

samtidigt ge organisationen redskap 

för att stötta sjuksköterskan i hennes 

utveckling under samma tid. Metoden 

bygger på Transitions teorin från 

student till kompetent, erfaren 

sjuksköterska.  

Patient/närstående: Novisens behov 

av inlärning av ny kunskap och att 

utföra olika arbetsmoment, 

Sjuksköterskan ser patientens 

individuella behov som utmaningar, 

rädsla över att inte kunna svara 

patienten på hennes frågor. 

Organisation: att lära sig arbeta skift, 

sjuksköterskans beroende av sitt team 

i början, handledarens betydelse, 
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sjuksköterskans dåliga 

självförtroende, rädslan för att arbeta  

och kommunicera med läkaren, börjar 

efter sex månader uppfatta frågor 

rörande  

effektivitet kontra vårdkvalitet i 

samband med bemanning och budget, 

upplevelsen med det första dödsfallet 

eller det första felet. Känslan av att 

kunna svara på frågor som ställs. 

Sjuksköterskans utveckling av nya 

kunskaper och färdigheter. 

 

Wangensteen, S., 

Johnsson, IS., 

Nordström, G., 

2008 

Journal of Clinical 

Nursing 

Norway 

The first year as a 

graduate nurse - an 

experience of 

growth and 

development 

 

Studiens syfte var att belysa 

hur nyutexaminerade 

sjuksköterskor upplever sitt 

första år som sjuksköterska. 

 

Kvalitativ 

Innehållsanalys: Manifest 

och latent. 

Intervju: Öppna frågor med 

kompletteringsfrågor. 

Inspelad, transkriberad och 

analysera 

(10 kvinnor och 2 män) 

23-44 år  

 

Den nyutexaminerade sjuksköterskan 

beskrev sitt första yrkesverksamma år 

som tufft men att hon utvecklades och 

mognade i sin nya yrkesroll. 

Sjuksköterskan beskrev många 

upplevelser som tolkades och 

kategoriserades i åtta underkategorier: 

osäkerhet och kaos, behov av 

introduktion, behovet av en stödjande 

miljö, behov av erkännande, 

medvetenhet om ansvar, behovet av 

positiva upplevelser, blir erfaren, och 

kunna hantera utmaningar . Dessa 

underkategorier gav anledning till tre 

kategorier: upplevelsen av att vara ny, 

få sjuksköterske erfarenhet, och att få 

kompetens.  Upplevelser av 

osäkerhet, kaos, ökat ansvar, bli 

erfaren och hantera utmaningar, 

behov av introduktion, stöd, 

bekräftelse och positiva erfarenheter. 

 

Oermann, M. H. & 

Garvin, 2002 

Nurse Education 

Today 

USA 

 Stresses and 

challenges for new 

graduates in 

hospitals 

 

Syftet var att beskriva den 

nyutexaminerade 

sjuksköterskans stress och 

utmaningar som hon ställs 

inför i sitt första yrkes 

utövning på sjukhus. 

 

Kvalitativ och Kvantitativ 

Empirisk studie 

Enkät och intervju 

N:46 

Arbetat i medel ca 2,74 

månader 

medelålder 38,83 år 

Medverkande från 3 olika 

sjukhus 

 

Resultatet visar att de 

nyutexaminerade sjuksköterskorna 

upplever det lagom ansträngande att 

börja arbeta i verksamheten efter sin 

examination. Även om noviserna 

kände det stressigt utifrån bristande 

klinisk erfarenhet  

upplevdes det utmanade att lära sig 

mera för att få ytterligare kunskap.                                                                                                                                                      

Resultatet visar även att de största 

stressfaktorerna för sjuksköterskor 

som just startat sin karriär är oron för 

att inte känna sig säker och 

kompetent. Göra misstag på grund av 

ökad arbetsbelastning och ökat 

ansvar, Möta nya situationer, miljöer 

och rutiner. Men också att oron för att 

hamna i arbetslag med 

personalproblem, låg bemanning samt 

ohjälpsamma chefer 

 

 


