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Abstrakt 

Bakgrund: Forskningen visar att arbetsmiljön spelar en avgörande roll för hur 

sjuksköterskor trivs i sitt arbete. Den visar också att andelen yrkesverksamma 

sjuksköterskor som stannar kvar i yrket blir färre och färre. Detta kommer på sikt 

skapa en sjuksköterskebrist som inte matchar ökande åldern hos befolkningen och 

samhällets krav på vården.  

Syfte: Syftet var att beskriva novis-sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta inom 

akutsjukvård.  

Metod: Icke-systematisk litteraturstudie bestående av sju kvalitativa studier och en 

studie av mixad metod. Datainsamlingen gjordes på databaserna CINAHL och 

PubMed. Analysen som användes var integrerad innehållsanalys.  

Resultat: Huvudfynd: Arbetsförhållandena upplevdes som stressande då novis-

sjuksköterskorna inte hade tid med att bemöta och vårda sina patienter enligt deras 

tycke. De upplevde att deras utbildning inte gjorde dem tillräckligt förberedda för 

att arbeta som en professionell sjuksköterska inom akutsjukvården. Den erhållna 

kompetensnivån hos novis-sjuksköterskorna upplevdes som otillräcklig där 

tidsplanering/tidshantering sågs som den kompetens de behövde utveckla mest. 

Övergångsprocessen från novis till professionell sjuksköterska var direkt beroende 

av handledaren och kollegornas bemötande av novis-sjuksköterskorna. 

Slutsats: I denna litteraturstudie identifierades tidsbristen som en gemensam 

nämnare. Novissjuksköterskorna uppfattade också att utbildningen ej erbjöd 

tillräckligt med praktiska moment. Flera upplevde en diskrepans mellan 

utbildningens teoretiska kunskaper och den kompetens som krävdes när de kom ut i 

arbetslivet. Handledaren och kollegorna spelade en avgörande roll i en lyckad 

övergångsprocess från studietiden till arbetslivet för novissjuksköterskan. 
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Stort tack till mina handledare Ingegerd Snöberg och Ingrid Djukanovic som väglett 
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 Inledning 

En av författarna har tidigare arbetat som undersköterska inom akutvården i Sverige 

och planerar att arbeta som sjuksköterska där efter examen. Av erfarenhet var det 

stundtals påfrestande att arbeta inom somatiska akutsjukvården. Utöver ovanstående 

råder det en brist på verksamma sjuksköterskor i världen där en av anledningarna är 

den krävande arbetsmiljön. Därav föddes intresset att undersöka hur nya 

sjuksköterskor trivs med att arbeta inom akutsjukvården och deras upplevda 

erfarenheter.  

 Bakgrund 

 Sjuksköterskans kompetensbeskrivning  
 

Sjuksköterskans primära uppgift är att fokusera på omvårdnad; att främja och 

upprätthålla människors hälsa från livets början tills döden inträder. För att uppfylla 

dessa mål krävs det att sjuksköterskan har en välgrundad kunskap inom medicinsk 

vetenskap och en värdegrund som förutsätter alla människors lika värde (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Att vårda patienter som legitimerad sjuksköterska 

innebär ett stort personligt ansvar för att arbetet utförs korrekt och är grundat i 

evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet. För att vara verksam i yrkesrollen 

krävs det att ständigt uppdatera sig med ny aktuell kunskap för att säkerställa att 

patienterna kan få en så god och säker vård som möjligt. Sjuksköterskan ska 

dessutom inneha ett holistiskt patientperspektiv som inkluderar att skapa en relation 

med både patient och dennes närstående som baseras på ömsesidig tillit (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). 

 

Sjuksköterskan utför omvårdnad både på egen hand, samt i samverkan med olika 

team och andra professioner. Omvårdnadsuppgifter innefattar bl.a. att kontinuerligt 

uppdatera och undersöka patienters hälsotillstånd. Stor vikt läggs på att i 

yrkeskunnandet kunna utföra omvårdnadsdiagnostik och identifikation av 

komplikationer som är relaterade till exempel patienternas andning, cirkulation, 
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nutrition, fysisk aktivitet, vila, sömn smärta och psykosociala faktorer med mera 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  

 

I enlighet med The International Council of Nurses (ICN, 2012) har sjuksköterskor 

fyra grundläggande ansvarsområden som innefattar: att återställa och förbättra hälsa, 

förebygga sjukdom och minska lidande. Behovet av omvårdnad är universellt över 

hela världen, även om hur människor vårdas kan skilja sig åt beroende på var du 

befinner dig i världen. ICN har utformat en etisk kod som alla sjuksköterskor ska 

förhålla sig till i deras arbete. Omvårdnaden ska bedrivas på ett sådant sätt att alla 

människor behandlas lika oavsett deras kultur, etnicitet, kön, funktionsnedsättning, 

sjukdom, sexualitet eller tro. Både samhället som helhet och sjuksköterskan själv 

har ett ansvar att människor får sina hälsorelaterade behov tillgodosedda (ICN, 

2012). 

 Sjuksköterskans arbetssituation 
 

Av Sveriges totala mängd yrkesverksamma sjuksköterskor är 88% kvinnor, 

respektive 12% män (Socialstyrelsen, 2015). I Sverige är antalet anställda 

sjuksköterskor per 10 000 invånare förhållandevis många i jämförelse med hur det 

ser ut i resten av världens länder, även om bristen på sjuksköterskor är märkbar även 

här (Rudman, Omne-Ponten, Wallin & Gustavsson, 2010). Enligt Wilson & Fowler 

(2012) råder det en sjuksköterskebrist som är världsomfattande. De bakomliggande 

faktorer som orsakat detta underskott är många. Dagens åldrande befolkning som 

lever allt längre på grund av bättre levnadsförhållanden resulterar i att behovet av 

omvårdnad ökar. Enligt en prognos från Förenta Nationerna (UN, 2009) kommer 

det finnas fler äldre människor än yngre i världen vid år 2050. Behovet av 

vårdpersonal kommer således att successivt öka om utvecklingen fortskrider i 

samma takt. Stigande ålder ökar även risken för att drabbas av multisjuklighet och 

kroniska sjukdomstillstånd, vilket gör omvårdnaden mer komplex och ställer allt 

högre krav på sjukvårdspersonal (Josefsson, 2012). 

 

Den påfrestande arbetsmiljön beskrivs dessutom vara en bidragande faktor till att 

det inte finns tillräckligt med yrkesverksamma sjuksköterskor. Yrket har oftast ett 
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hektiskt tempo som ökar risken för stress, utbrändhet och sjukskrivningar. 

Otillräckliga löner, brist på understödjande personal, risk för våld och känslor av att 

inte räcka till är andra betydande faktorer (Josefsson, 2012). Sjuksköterskor tenderar 

I allt högre utsträckning att pensionera sig tidigare eller lämna yrket i jämförelse 

med många andra arbeten. Enligt en rapport av Hasselhorn, Mueller & Tackenberg 

(2005) funderar 16% av alla europeiska sjuksköterskor regelbundet på att lämna sin 

position. I stort sett lika många nyutexaminerade sjuksköterskor har samma tankar. 

En av tio svenska sjuksköterskor arbetar inte längre inom yrket p.g.a. ovannämnda 

anledningar (Rudman et al., 2010). 

 

 Akutsjukvård 
 

Definitionen av ordet akutsjukvård i den här litteraturstudien följer Hirshon et al. 

(2013) definition av akutsjukvård. De skriver att akutsjukvård innefattar alla typer 

av främjande, förebyggande, botande, rehabiliterande och palliativa åtgärder för alla 

individer och patientgrupper. Akutsjukvården är direkt beroende av tidkänsliga, 

frekventa och snabba insatser med ett definitivt mål att främja hälsa. Hirshon et al. 

(2013) fortsätter och skriver att akutvården är den mest tidkänsliga/tidsberoende 

vården oberoende av sjukdom eller tillstånd hos patienterna. De patienterna som 

inkommer till akutsjukvården har oftast oväntade, plötsliga, brådskande eller akuta 

tillstånd som kräver omedelbara omhändertaganden för att minimera risken för 

permanenta skador eller död. Akutsjukvård finns i olika former som specialiseras på 

olika avdelningar; akutmedicinskvård, akut kirurgiskvård, traumavård, ambulans, 

intensivvård, snabb-stabiliserandevård inför akuta definitiva åtgärder som 

exempelvis operation (Hirshon et al., 2013). Akutsjukvård definieras i den här 

litteraturstudien som hospital, somatisk akutsjukvård där pre-hospitalakutsjukvård 

har exkluderats. 

2.3.1 Intensivvårdsavdelningen 

 

För att arbeta som intensivvårdssjuksköterska i USA krävs minst en tvåårig 

utbildning inom omvårdnad, som kallas ”Associates degree”, och att ha klarat den 

internationella tentamen för sjuksköterskor (Best Master of Science in Nursing 
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Degrees, 2018). Australien kräver en utbildning inom omvårdnad som motsvarar 

Sveriges kandidatexamen inom omvårdnad för att arbeta som sjuksköterska inom 

intensivvården (Acacia Immigration Australia, 2013). I England krävs inte en vidare 

specialistutbildning för att arbeta som sjuksköterska på intensivvårdsavdelningen 

(Nurses.co.uk, 2013). I Sverige krävs det utöver en kandidatexamen inom 

omvårdnad en vidareutbildning till specialistsjuksköterska inom intensivvård 

(AnIva, 2012) 

 

Intensivvårdsavdelningar behandlar patienter som är kritiskt sjuka och som ofta 

sviktar i ett eller flera organ och kräver en mer avancerad vård. 

Intensivvårdsavdelningen har tvingats att utvecklas snabbt då befolkningen blir 

äldre och förekomsten av multisjuka patienter blir vanligare. För att möta den allt 

sjukare befolkningen med behov av mer avancerad vård behövs det mer 

komplicerade medicinsktekniska redskap och en högre kompetens hos 

sjuksköterskan. Intensivvårdssjuksköterskan ska vara beredd på oväntade situationer 

samt att vårda både förebyggandet mot sviktande organ och redan sviktande organ 

(AnIva, 2012). 

2.3.2 Akutmottagning och avdelning. 

 

Sjuksköterskan spelar en viktig och central roll på akutmottagning och 

akutvårdsavdelning(”Akuten”) där de spenderar majoriteten av sin kliniska tid hos 

patienterna. De måste vara redo att bemöta människor oavsett kön och ålder som 

lider av diverse olika sjukdomar eller skador, samtidigt som de måste vara konstant 

tillgängliga för patienten och dess anhöriga. Det finns ingen övre gräns för antalet 

patientplatser och därför blir arbetsbelastningen hög (Choung, Hedges, Talmedge, & 

Schriver, 2003). 

 

Akuten är en krävande arbetsmiljö för sjuksköterskan med behov av bred kunskap 

och hög klinisk färdighet (Adriaenssens, De Gucht, Maes, & Van Der Doef, 2011). 

Ett ständigt tillflöde av patienter med oförutsägbara situationer gör att de känner sig 

tidspressade. De ska hinna utföra sina medicinska uppgifter, bemöta och 

tillfredsställa patienternas behov (Adriaenssens et al., 2011; Olson, Rozo, Stutzman, 

& Thu, 2017). Oförutsägbarhet och traumatiska händelser är något som är vanligt 



 
 

5 

 

och är något som akutsjuksköterskan måste räkna med. Eftersom vården av 

patienterna kräver snabba beslut med stora risker har akutsjuksköterskan en lägre 

autonomi, det vill säga en lägre beslutsauktoritet, och en låg autonomi har visat sig 

vara av stor betydelse för arbetsrelaterad stress (Adriaenssens, et al., 2011). Den 

stressande arbetsmiljön och summan av patienterna per sjuksköterska samt arbets- 

och tidskraven har visat sig ge en ökad risk för utbrändhet hos akutsjuksköterskan. 

Andra faktorer som har visat sig påverka akutsjuksköterskans risk för utbrändhet är 

arbetspassets oförutsägbarhet och rädslan av att utsättas för våldsamma patienter 

(Olson et al., 2017). I en studie av Huhtala, Mikkola och Paavilainen (2016) visade 

det sig att det var vanligt med upplevelse av rädsla hos akutpersonalen. Det 

handlade om allt ifrån hot av vapenbärande patienter till att utföra medicinska fel 

som hotade patienternas hälsa. En utveckling i yrkesrollen och stöd från kollegor 

har enligt Adriaenssens, et al. (2011) beskrivits som fördelar med yrket. 

 Sjuksköterskans karriär från nyutexaminerad till professionell 
 

Hunt (2015) har gett ut en teori som beskriver de olika stadier sjuksköterskor 

genomgår från nyutexaminerad till professionellt kunnig. Det första stadiet 

framställs som en smekmånadsfas där de mesta har en tendens att upplevas som 

nytt, fantastiskt och spännande. Som nyutexaminerad kan du känna dig hoppfull och 

ivrig i att anpassa dig och utvecklas i din nya roll. Det andra stadiet beskrivs som en 

chock och alieneringsfas, där sjuksköterskans förväntningar inte stämmer överens 

med hur yrkesrollen fungerar i verkligheten. Den kunskap sjuksköterskestudenter 

inhämtar under studietiden fungerar inte alltid som det är tänkt i praktiken. Denna 

uppenbarelse kan då leda till negativa affekter som ilska, depressivitet och 

hopplöshet. I tredje fasen uppstår acceptans som leder till minskad ångest och 

belastning. I det sista steget finns flertalet möjliga utgångar. Sjuksköterskan kan lära 

sig att hantera arbetssituationen och fortsätta inom professionen, eller säga upp sig 

och fortsätta sin karriär på annat håll. Att stanna kvar trots att problemen känns 

oöverkomliga är också ett alternativ, vilket kan leda till utbrändhet (Hunt 2015).  

 

Att för första gången ge sig ut i arbetslivet efter att ha tagit sin examen kan upplevas 

som väldigt ambivalent. Känslorna som uppstår är många och de kommer även i 
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kontrast med varandra; motivation, ambition, rädsla och osäkerhet m.m. 

Övergången från studier till ett professionellt yrkesliv går förhållandevis enkelt för 

vissa medan andra kan stöta på problem och utmaningar som kan upplevas allt för 

svåra att hantera. Enligt Rush, Adamack, Gordon, Lilly, och Janke (2013) behöver 

nyutexaminerade sjuksköterskor mer praktisk erfarenhet. De rekommenderar sex till 

nio månaders stöd på arbetsplatsen och en rutinerad sjuksköterska som mentor. Att 

arbetsplatsen har en god arbetsmiljö har visat sig ha en stor påverkan på hur 

nyutexaminerade sjuksköterskor hanterar övergången från nybörjare till 

professionell. 

 Teoretisk referensram 

 Novis till expert 
 

Enligt den teori Patricia Benner (Benner, Rooke & Grundberg, 1993) skapat 

genomgår sjuksköterskor fem olika kompetensstadier som definieras som novis, 

avancerad nybörjare, kompetent, skicklig och expert. Teorin skapades med hjälp av 

en dialog med cirka 1 200 sjuksköterskor över en tio års period. De menar att 

utvecklingsprocessen innebär kontinuerliga förändringar med upplevda erfarenheter 

inom ett och samma omvårdnadsområde över tid. Detta betyder emellertid inte att 

insamlandet av erfarenheter alltid leder till ett bättre yrkeskunnande. Teoretisk 

kunskap är en nödvändighet för att de praktiska förmågorna ska kunna utvecklas. 

Utöver detta påverkas hela processen av den egna personligheten tillsammans med 

graden av förmåga att kunna reflektera över sina erfarenheter. Således betyder detta 

att i vilken takt du utvecklas beror till stor del av vilka egna förutsättningar du har 

som individ. I det förflutna fanns en ”mentalitet” inom flera utbildningar (inkl. 

sjuksköterskeutbildningen) som innebar att utveckling skedde genom ”trial and 

error”. Detta är inte ett optimalt förfarande inom omvårdnadsarbetet då 

sjuksköterskor har ett professionellt ansvar i relation till både sig själva och 

patienter. Ett misstag kan få förödande konsekvenser och leder inte alltid till ett 

skickligare yrkeskunnande. Att få en pålitlig och välgrundad utbildning är av 

yttersta vikt för att kunna avancera genom de olika kompetensnivåerna. 
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Första stadiet: Novis 

Som novis saknas kunskapen som kommer från erfarenheter. De äger ett teoretisk 

kunnande som överlag inte har kunnat kombineras med praktiskt kunnande. Att 

möta situationer som använder den teoretiska kunskap som blivit inlärd under 

utbildningsperioden är en nödvändighet för att kunna utvecklas. Att vara novis 

innefattar inte bara de som nyligen slutfört sin utbildning och fått sitt första arbete 

inom omvårdnad. De som har en långtgående erfarenhet av att arbeta inom t.ex. 

psykiatri skulle anses som novis om de började arbeta inom en neonatal avdelning. I 

grund och botten är sjuksköterskan alltid novis om hon påbörjar en anställning inom 

ett område där du saknar erfarenhet inom specificerat omvårdnadsområde. 

 

Andra stadiet: Avancerad nybörjare 

Som avancerad nybörjare har sjuksköterskan tidigare stött på situationer där hennes 

teoretiska kunnande har använts för att utföra vårdtekniska moment i praktiken, 

vilket har vidareutvecklat hennes förståelse och prestation. En avancerad nybörjare 

har en bättre uppsikt över detaljer, t.ex. ’Hur mycket kan patienten sköta sin stomi 

på egen hand’, ’Har patienten insikt i sin situation? Vet hen när förbandet bör bytas, 

eller såret rengöras?’. Både novisa och avancerade nybörjare har ännu inte anpassat 

sig till den nya arbetsmiljön för att kunna förstå alla väsentliga faktorer som utspelar 

sig i aktuella vårdsituationer. De förlitar sig på sin inlärda teoretiska kunskap och 

låter den avgöra hur de agerar och hanterar sitt arbete. 

 

Tredje stadiet: Kompetent 

Att bli kompetent tar i regel två till tre år av arbetslivserfarenhet. Under den tiden 

har de abstrakta och analytiska förmågorna förbättrats och den kompetenta 

sjuksköterskan har lättare att se vilka konsekvenser dennes handlingar kommer att 

leda till. Handlingskraften och kapaciteten till att hantera oförutsedda situationer har 

förbättrats. Dessutom har den som är kompetent förbättrat sin effektivitet genom 

ökad förståelse av arbetets innebörd och krav vilket innebär utvecklandet av 

prioriteringar. Patienter med en komplex sjukdomshistorik är enklare att hantera. 

 

Fjärde stadiet: Skicklighet 

En skicklig sjuksköterska har lärt sig via erfarenheter hur hen hanterar oförutsedda 
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situationer. De fångar små detaljer som mindre erfarna sjuksköterskor missar. De 

vet vilka komplikationer som kan uppstå baserat på situation och sjukdomshistorik 

och gör således mindre misstag och färre felaktiga beslut. Deras tidigare praktiska 

erfarenhet har lärt dem att förstå sjukdomsförloppet och vilka faktorer de behöver ta 

hänsyn till. De ser patienter ur ett helhetsperspektiv och kan snabbare uppfatta tidiga 

varningssignaler än mindre erfarna sjuksköterskor. 

 

Femte stadiet: Expert 

En expert inom sitt omvårdnadsområde har utvecklat en intuitiv förmåga och är inte 

i lika hög grad beroende av riktlinjer, regler eller principer för att fatta rätt beslut. 

Det kan vara problematiskt att skapa en förståelse varför en sjuksköterska med lång 

erfarenhet genomför de handlingar som sker. Teorin och den analytiska förmåga 

som sjuksköterskan erhållit under utbildningen har kompletterats med yrkesår av 

erfarenheter och praktiskt inlärd kunskap som genererar i intuition. Experter utför 

sitt arbete med mindre ansträngning och osäkerhet. En sjuksköterska som uppnått 

expertstadiet har utvecklat förmågan att observera viktiga förändringar som en ovan 

sköterska har svårare att uppfatta (Benner, Rooke & Grundberg, 1993). 

 Transitionsteori 
 

Stora förändringar i livet som innebär att byta miljö, yrkesroll eller som berör 

individens existens medför en övergångsprocess. Att från en stabil punkt i livet 

genomföra en passage till en mer ostabil tillvaro benämns som en form av 

övergångsprocess. Som sjuksköterska möter du dagligen patienter och närstående 

som genomgår en sådan livsomställning på grund av sjukdomstillstånd. 

Sjuksköterskor som precis är nyutexaminerade eller har bytt vårdinriktning ställs 

också inför en övergångsprocess som påverkar deras välbefinnande, hälsa och 

självuppfattning (Meleis, 2010). Meleis (2010) menar att om sjuksköterskor inte är 

förberedda på att handskas med dessa omställningar i livet kan det resultera i ett 

lidande och förlust av identitet. Att gå från novis till att inleda sin nya profession 

innebär att ta på sig en ny arbetsroll som kräver tid för anpassning. I sjuksköterskans 

fall krävs både ett eget individansvar och en skyldighet från den akademiska 

utbildningen som ger dem rätt förutsättningar att klara av de påfrestningar de 
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kommer att möta. Misslyckas de att inrätta sig i sin nya roll uppstår en känsla av 

otillräcklighet. Det kan röra sig om problem med att prestera eller att inte nå upp till 

de krav som yrkesrollen ställer. Detta kan i sin tur utvecklas till att individen 

upplever psykisk ohälsa och en tendens att fly bort från tillvaron. Meleis (2010) 

påpekar att det finns flertalet olika typer av faktorer som influerar 

övergångsprocessen: Meningsfullhet, förväntningar, miljö, kunskap/skicklighet, 

emotionell/fysiskt välmående och planeringsförmåga (Meleis, 2010). 

 

En övergångsprocess i livet kan ske oväntat eller vara ett eget val. Det kan finnas en 

meningsfullhet i hela situationen som kan ses som positiv, neutral eller negativ. Att 

hitta en mening i den förändrade tillvaron är fundamental för att förstå hela 

upplevelsen och vilka konsekvenser den kommer att ge. Miljön inkluderar utöver 

materiella ting även relationer och andra människor. Enligt Meleis (2010) innebär 

en stödjande omgivning att det blir enklare att hantera övergångsprocessen. När 

stödet eller kommunikationen med andra kollegor inte var optimal skapade detta 

förvirring och hjälplöshet, att ha en mentor eller förebild underlättar därför 

övergångsprocessen för novis-sjuksköterskan. Att kunna organisera och planera 

inför eller under en övergångsprocess är väsentligt för att skapa ett gott resultat. Det 

innebär att identifiera problem och vilka behov som finns för att komma till rätta i 

sin nya roll. En övergångsprocess leder till stora förändringar över tid, vilket medför 

påfrestningar för individen. Kraftiga förändringar skapar känslor såsom stress, 

ångest, frustration och ensamhet m.m. Det kan också finnas en rädsla av 

misslyckande som bidrar till överdriven självkritik. När en övergångsprocess lyckas 

ger detta istället ett bättre välbefinnande och ökad självtillit. Självförtroendet ökar 

progressivt tillsammans med förståelse över situationen och visdomen från tidigare 

erfarenheter (Meleis, 2010). 

 Problemformulering 

Enligt tidigare forskning har det visat sig att arbetsmiljön har stor betydelse för att 

sjuksköterskor ska trivas och utvecklas i sin nya yrkesroll. Negativ stress såsom 

bristande tid till varje patient med oro för felbehandling har visat sig vara än mer 

problematiskt inom akutvården. Det kan ledatill ökad sjukfrånvaro och att färre 
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sjuksköterskor stannar kvar i yrket vilket på sikt skapar en sjuksköterskebrist. 

Behovet av omvårdnadspersonal stiger successivt över hela världen samtidigt som 

livslängden hos befolkningen ökar. Om arbetsmiljön för sjuksköterskor ska kunna 

förbättras och denna utveckling motarbetas behövs mer forskning kring 

sjuksköterskans erfarenheter av att arbeta inom vården. Novis-sjuksköterskan har 

ingen tidigare klinisk erfarenhet och når först nästa stadie då handledare, 

arbetskollegor och individen själv anser att hen tagit sig vidare med en bättre 

kunskap och mer säkert agerande, det är med andra ord individ anpassat hur länge 

en individ är novis. Därför är det av vikt att undersöka vad forskningen säger om 

novis-sjuksköterskans erfarenheter av att arbeta inom akutvården. 

 Syfte 

 

Syftet var att beskriva novis-sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta inom 

somatisk akutsjukvård. 

 Etiska överväganden 

 

Kristensson (2017) skriver att medicinsk forskning måste etik prövas innan den 

utförs. Etikprövningen ska säkerställa att ingen människa riskeras att skadas fysiskt 

eller psykiskt av forskningen. Endast forskning som blivit godkänd av en etisk 

kommitté eller på ett annat sätt fått ett etiskt godkännande har använts i den här 

litteraturstudien. Forskningen som undersökts i uppsatsen har utgått från de 

riktlinjer vetenskapsrådet har satt upp för att följa god vetenskaplig sed och undvika 

felaktigheter i forskningsprocessen eller tolkning av data (Vetenskapsrådet, 2017). 

Denna litteraturstudien har präglats av ett objektivt perspektiv för att eliminera 

risken av att relevant information faller bort. 

 Metod 

 

En litteraturstudie enligt Kristensson (2017) av icke-systematisk struktur valdes och 

är en litteraturstudie som inte uppfyller alla de krav som ställs på en systematisk 
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översikt men är skriven utifrån samma grunder. Den baserades på vetenskapliga 

artiklar med kvalitativ ansats och en artikel med mixad metod. Det första steget i 

processen i skapandet av en litteraturstudie är att formulera ett syfte som ska vara 

avgränsat, specifikt och sökbart. Efter det konstrueras en sökstrategi som ska 

generera relevant forskning till resultatet av studien. Den slutgiltiga sökningen av 

materialet utförs efter att sökstrategin är färdig. När sökningen är genomförd erhålls 

ett antal vetenskapliga artiklar i varje vald databas som kontrolleras genom att läsa 

abstracts och jämföra dem med litteraturstudiens syfte. För att vara säker på att de 

vetenskapliga artiklarna som valts ut är av önskad kvalitét ska de läsas i fulltext 

samt kvalitetsgranskas med hjälp av en granskningsmall. De artiklar som genomgått 

kvalitetsgranskningen analyseras noggrant och redovisas i resultatet samt i en 

litteraturmatris. I litteraturmatrisen redovisas artiklarna som valts ut enskilt med de 

fynd som gjorts samt författarens uppgifter, kontexten, urvalet, populationen, 

metoden, resultatet samt kvalitét på studien (Kristensson, 2017).  Se bilaga 2 

 Datainsamling 
 

För att hitta passande forskning är det viktigt att skapa en bra sökningsstrategi där 

det är klart vad som eftersöks, hur och vad som ska eftersökas. Litteratursökningen 

handlar om att använda sensitiva sökord med sökbegränsningar i relevanta 

databaser. För att identifiera sensitiva sökord är det viktigt att finna olika 

nyckelbegrepp med inklusionskriterier i åtanke som sedan formuleras till sökord. 

Likaså är det viktigt att tänka på diverse synonymer till de olika nyckelbegreppen 

(Kristensson, 2017).  

 

För att skapa en användbar sökstrategi och datainsamling som minimerade risken att 

missa relevant forskning bokades ett möte med en bibliotekarie. De nyckelbegrepp 

som identifierades var: Experience, Newly Graduated Nurses, Novice Nurses och 

Emergency Services. Inklusionskriterierna bestod av erfarenheter från novis-

sjuksköterskans perspektiv inom somatisk akutvård. Databaserna som ingick i 

litteratursökningen var Cinahl, och PubMed då de innehåller medicinsk och 

vårdvetenskaplig forskning. Sökningsbegränsningarna som användes var följande; 

Peer reviewed, years 2004–2018 och English language. Den forskning som 
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analyserades i denna studie var ifrån Cinahl och PubMed och redovisas i bilaga 2. 

Den forskning som har insamlats har hittats i Cinahl där PubMed endast bidragit 

med dubbleringar, vilket har medfört att peer reviewd inte tagits hänsyn till i 

PubMed. 

7.1.1 Sökstrategi 

 

Nyckelbegreppen som identifierades utgjorde tre olika block; Erfarenheter, Novis-

sjuksköterskan samt akutvård. Efter att nyckelorden och synonymer identifierats så 

översattes de i Cinahl headings funktionen samt i MeSH, då PubMed använder sig 

av MeSH medan Cinahl nyttjar sina egna ämnesord, för att hitta de relevanta 

ämnesorden. Det användes även fritextord i sökningen för de synonymer som inte 

fanns med i ämnesordlistan samt vissa nyckelordbegrepp för att minimera risken av 

att gå miste om relevant forskning. Sökningen utfördes enligt Kristensson (2017) 

där det beskrivs att varje ämnesord och fritextord kan kombineras med AND, OR 

och NOT som är Booleska sökoperatörer. De olika ämnesorden och fritextorden i 

samma kategori sammanfördes med sökoperatören OR och skiljdes åt med 

sökoperatören AND. Se bilaga 1. 

 Urval 
 

Resultatet i sökningen visade 225 vetenskapligartiklar i Cinahl och 89 i PubMed, 

samtliga titlar lästes. Av de titlar som ansågs vara relevanta lästes abstracts som 

resulterade i att 40 artiklar valdes i Cinahl och sju i PubMed. De artiklar som valdes 

bort svarade antingen inte eller delvis inte på syftet. Exklusionkriterierna var 

introduktionsprogram, mentorskaps perspektiv, doktorsavhandlingar, psykiatrisk 

akutvård, svensk forskning, samt artiklar som inte var tillgängliga för studenter 

inom Linnéuniversitet. Författarna tog med en artikel som tog hänsyn till 

introduktionsprogram då den också ansågs svara på syftet. Det köptes även en 

artikel som inte var tillgänglig för studenter på Linnéuniversitet.  

 Kvalitetsgranskning 
 

I den här litteraturstudien användes SBU:s kvalitetsgranskningsmall för kvalitativ 

forskning som klassificerar studier utifrån tre kategorier; låg-, medelhög- & hög 
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kvalitet. Mallen är välbeprövad och vidareutvecklas kontinuerligt. Den används 

regelbundet av statens beredningsinstitut för medicinsk utvärdering och på 

högskolenivå (SBU, 2014). Författarna har poängsatt SBU:s granskningsmall med 

0,5 poäng per steg, det vill säga att poängsättningen är ifrån 0 till 1,5 och total 

poängen är 31 poäng. Artiklar som har haft över 22 poäng, 70%, har ansetts vara av 

hög kvalité likaså har artiklar över 16 poäng, 50%, ansetts som medelkvalité.  

 

 Dataanalys 
 

Den erhållna kvalitetsgranskade forskningen valdes att analyseras med en integrerad 

analys. En integrerad analys är ett sätt att få en överblick i. Överblicken sätter 

resultatet av den analyserade forskningen i relation till varandra vilket förenklar 

värdering och förståelse av resultatet. Analysprocessen utförs enklast i tre olika steg. 

I det första steget identifieras övergripande likheter och skillnader genom att studera 

varje artikel var för sig. Steg två består av kategorisering av de likheter i 

forskningen som identifierats, kategorierna utformas av en kort sammanfattning av 

likheterna. Därefter delas resultaten in under passande kategori där varje kategori 

kan bestå av flera underrubriker (Kristensson, 2017). Den här litteraturstudiens 

analysprocess är utförd enligt ovanstående riktlinjer ifrån Kristensson (2017) där 

likheter och skillnader identifierades i den erhållna forskningen. Likheterna och 

skillnaderna sammanställdes och två kategorier identifierades med två underrubriker 

vardera.  

 Resultat 

 

Den analyserade forskningen har resulterat i två olika kategorier; Arbetsmiljöns 

påverkan och Kompetensutvecklingens betydelse. Kategorierna har sedan delats in i 

följande underrubriker för Arbetsmiljöns påverkan; Arbetsförhållanden samt Stöd 

från och relation till kollegor. Kompetensutvecklingens betydelse har delats in i 

underrubrikerna; Förberedelsens betydelse och Kompetensnivåns betydelse. 

 Arbetsmiljöns påverkan 
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Den här kategorin har valts att delas in i underrubriker som berör hur novis-

sjuksköterskan påverkas av arbetsförhållanden och sin omgivning.  

8.1.1 Arbetsförhållanden 

 

Novis-sjuksköterskorna såg arbetsförhållanden inom akutmottagningen och 

avdelningen (”akuten”) som väldigt utmanande, stressande och kaotisk 

(Patterson, Bayley, Burnell & Rhodes, 2010; Farnell & Dawson, 2006; McCalla-

Graham & DeGagne, 2015; Glynn & Silva, 2013). Det här resulterade i att novis-

sjuksköterskorna kände sig överväldigade med arbetsuppgifterna och att de inte 

hade den tiden de behövde för att ge den vård som de tyckte att patienterna behövde 

(Patterson et al., 2010; Farnell & Dawson , 2006; McCalla-Graham & DeGagne  

2015). Några identifierade en skillnad mellan kvälls- och dagskiftet där dagskiftet 

var mer krävande än kvällsskiftet vilket blev en stressfaktor för dem (Glynn & 

Silva, 2013). Andra åsikter som identifierades av några var att de var tvungna att 

stanna kvar efter att deras skift var slut, att de hade förmycket av icke-

patientrelaterade arbetsuppgifter (Patterson et al., 2010). Trots det här så beskrev 

många arbetsplatsen som positiv och lärorik (McCalla-Graham & DeGagne, 2015; 

Glynn & Silva, 2013). 

8.1.2 Stöd från och relation till kollegor 

 

Novis-sjuksköterskorna var oroliga över de erfarna sjuksköterskornas åsikt, 

mottagande och förväntningar på dem vilket grundade sig i deras behov av att bli 

accepterade i sin yrkesroll som sjuksköterska och en i ”teamet” (Patterson et al., 

2010). Det visade sig svårt för de erfarna kollegorna att identifiera novis-

sjuksköterskornas kunskap, det resulterade i att de förklarade grundläggande 

kunskap som gjorde att novis-sjuksköterskorna kände ett behov av att ständigt visa 

upp sin kunskap för att nå en acceptans hos kollegorna. En faktor som identifierades 

som bakomliggande orsak till att inte bli accepterad var den korta tiden som novis-

sjuksköterskorna hade varit på arbetsplatsen (Saghafi, Hardy & Hillege, 2011). Att 

vinna en acceptans hos de erfarna sjuksköterskorna visade sig vara en stressfaktor 

som påverkade deras självförtroende (Patterson et al., 2010; Saghafi et al., 2011). 
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Novis-sjuksköterskorna beskrev relationen till de erfarna sjuksköterskorna, läkare 

och andra kollegor som stöttande, välkomnande, förstående och ytterst värdefull. De 

gav positiv förstärkning och fanns alltid där för att lära ut (Patterson et al., 2010; 

Farnell & Dawson, 2006; McCalla-Graham & DeGagne, 2015; Glynn & Silva, 

2013; Saghafi et al., 2011).  

 

Handledningen hade stor inverkan på deras självförtroende (Saghafi et al., 2011). 

Stödet innefattande bland annat hantering av svåra/stressiga situationer, inlärning av 

nya färdigheter, applicering av ny kunskap samt att bygga upp ett självförtroende 

och ge ett generellt stöd (Ostini & Bonner, 2012; Saghafi et al., 2011). Av stor 

betydelse var hur Novis-sjuksköterskorna fick stöd att hantera sin ångest och stress 

relaterat till svåra situationer. Detta utfördes i form av utvärderingsmöten där de 

kunde diskutera vilka problem de hade och hur deras utveckling ansågs vara 

(Farnell & Dawson, 2006; Saghafi, 2011). De erfarna sjuksköterskorna sågs som 

förebilder av novis-sjuksköterskorna. De hjälpte dem att utveckla en bra relation 

med patienterna och att de hade överlag en stor inverkan på deras nyvunna 

erfarenhet på arbetsplatsen (O’Kane, 2012; Glynn & Silva, 2013; Farnell & 

Dawson, 2006). Den goda relationen och stödet från kollegorna spelade en 

avgörande roll för novis-sjuksköterskans trevnad, utveckling, självförtroende samt 

hantering av stress och ångest (Patterson et al., 2010; Ostini & Bonner, 2012; 

Farnell & Dawson, 2006; McCalla-Graham & DeGagne, 2015; Glynn & Silva, 

2013; Saghafi et al., 2011; O’Kane, 2012). 

 

Novis-sjuksköterskornas erfarenheter av relationer och stöd till kollegor var inte 

enbart positiva. De brister som identifierades var kollegornas minimala tid till 

handledning, otillräcklig erfarenhet och kompetens samt att de ibland använde sig 

av ord som uppfattades nedvärderande (Ostini & Bonner, 2012; Farnell & Dawson, 

2006; Glynn & Silva, 2013; O’Kane, 2012). Det resulterade i att novis-

sjuksköterskorna endast vände sig till de kollegor som var mottagliga för reflexion 

och som kunde ge dem stöd och konstruktiv kritik (Farnell & Dawson, 2006; 

Saghafi et al., 2011). Vissa av de nyutexaminerade upplevde att deras utveckling 

hindrades av att de erfarna sjuksköterskorna hade svårt att ge dem rätt nivå av 

ansvar (O’Kane, 2012).  



 
 

16 

 

 

Novis-sjuksköterskorna lärde sig mycket genom att observera och rådfråga de 

erfarna sjuksköterskorna på avdelningen. De beskrev att de lärde sig medicinsk 

administrering såsom omvårdnadsanteckningar i journal, vårdplanering etcetera 

samt tidshantering, att förstå psykologiska problem hos patienter och att besvara 

deras frågor (Ostini & Bonner, 2012; Farnell & Dawson, 2006). 

 Kompetensutvecklingens betydelse 
 

Den här kategorin har delats in i två underrubriker som beskriver betydelsen av den 

erhållna kompetensensnivån relaterat till novis-sjuksköterskans erfarenheter inom 

akutvård. Den belyser betydelsen av förberedelse inför yrkesrollen och den erhållna 

utvecklingen av kompetens under tid och dess inverkan. 

8.2.1 Förberedelsens betydelse 

 

Novis-sjuksköterskorna tyckte att inlärningsperioden var både positiv och negativ. 

Den var viktig för deras kompetensutveckling men skapade samtidigt ångest 

eftersom de upplevde att de inte hade den kompetens som krävdes (Farnell & 

Dawson, 2006). Förberedelsen som erhölls genom universitetet ansågs vara 

bristande då den endast gav dem grundläggande kunskap och inte riktigt förberedde 

dem för rollen eller ansvaret som professionell sjuksköterska (McCalla & DeGagne 

, 2015). De ansåg att universitetsutbildningen saknade utbildningsmoment i hur de 

praktiskt skall utöva och vara förberedda att hantera akut och kritiskt sjuka patienter 

(Farnell & Dawson, 2006; McCalla-Graham & DeGagne, 2015). Den saknade 

kompetensen gav också en känsla av utanförskap då de kände att de inte kunde 

medverka i konversationer eller patientbeslut (O’Kane, 2012). Den bristande 

kompetensen gjorde även att de inte hade tid att utföra sina arbetsuppgifter i tid. De 

tyckte att de skulle fått mer ansvar under sin utbildningspraktik och getts 

möjligheten att medverka i kritiska situationer för att kunna pröva sina kunskaper 

och vara bättre förberedda inför det kommande arbetet som sjuksköterska i akutvård 

(McCalla-Graham & DeGagne, 2015). 

8.2.2 Kompetensnivåns betydelse 
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Många upplevde att de saknade tillräcklig kompetens att fungera som en 

professionell sjuksköterska inom akutvården och ansvaret som det innebär (Ostini & 

Bonner, 2012; Farnell & Dawson, 2006; McCalla-Graham & DeGagne, 2015; 

Glynn & Silva, 2013; O’Kane, 2012). Att befinna sig i rollen som ny sjuksköterska 

inom akutvården gjorde att många kände en typ av verklighetschock då deras 

förväntningar inte stämde överens med verkligheten. Att erhålla den insikten sågs 

som ett viktigt steg i processen att bli en professionell sjuksköterska (Farnell & 

Dawson, 2006; McCalla-Graham & DeGagne, 2015; DeGrande,  Liu, Greene & 

Stankus, 2018; O’Kane, 2012). De visade sig att några kände att de inte hade 

kompetens nog att utföra alla arbetsuppgifter som krävdes av dem (O’Kane, 2012). 

Bristen på kompetens medförde en känsla av otillräcklighet, att vara inkapabel att 

hantera de snabbt skiftande sjukdomstillstånden hos patienterna (McCalla-Graham 

& DeGagne, 2015). De upplevde att patientrelationen blev lidande då de försökte 

dölja att de var nya i rollen, allt för att inte patienterna skulle tappa förtroendet för 

dem (Saghafi et al., 2011). Vissa upplevde bristande kompetens i att vårda kritiskt 

sjuka patienter (Farnell & Dawson, 2006) andra hade svårt att hantera patientflödet 

när det var som högst (Glynn & Silva, 2013). 

 

Tidshantering var den kompetensen som de tyckte att de saknade mest. Bristande 

förmågan att hantera sin tid resulterade i negativa erfarenheter. De upplevde att de 

inte kunde agera som en bra kollega. Störst fokus hamnade på att utföra medicinska 

arbetsuppgifter på utsatt tid med otillräcklig tid för omvårdnad av sina patienter 

(Patterson et al., 2010; Farnell & Dawson, 2006; McCalla-Graham & DeGagne, 

2015; Glynn & Silva, 2013; O’Kane, 2012) 

 

Efter tre veckor kände de nya sjuksköterskorna att de kommit underfund med 

dagsrutinerna på avdelningen (Ostini & Bonner, 2012). Efter en månads erfarenhet 

tyckte de nya sjuksköterskorna att deras kompetensutveckling var förvånande 

positiv. Efter tre månader tyckte några av novis-sjuksköterskorna att de tagit sig till 

nästa nivå, vilket berodde på att de anpassat sig till kulturen på avdelningen och lärt 

sig språket som pratades. Efter sex månader kände de att de hade utvecklat sin 

kompetens tillräckligt för att vårda sina patienter säkert och kom då till insikt över 

sina framsteg (Farnell & Dawson, 2006). Det tog mellan tre till sex månader för 
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dem att vänja sig vid rollen som professionell sjuksköterska (Ostini & Bonner, 

2012; Farnell & Dawson, 2006). 

 Metoddiskussion 

 

Etiska överväganden 

Forskningen som har använts i den här litteraturstudien har kontrollerats noga för att 

säkerställa att den genomgått en etisk prövning och fått ett godkännande av en etisk 

kommitté. Enligt Kristensson (2017) betyder ett godkännande av en etisk kommitté 

att ingen människa ska riskeras komma till skada, fysiskt eller psykiskt. Samtliga 

artiklar som användes till den här litteraturstudien har fått godkänt av en etisk 

kommitté. Analysen av forskningen till denna litteraturstudie resulterade i både 

positiva och negativa aspekter av novissjuksköterskans erfarenheter. Vilket betyder 

att allt resultat har tagits med och risken för att relevant information bortfallit 

minimerats. 

 

Metod 

Enligt Kristensson (2017) är det viktigt att syftet har tydliga inklusions- och 

exklusionskriterier då det förenklar sökningen och insamlingen av data. 

Föreliggande litteraturstudie har ett syfte som anses inneha tydliga inklusions- och 

exklusionskriterier. I litteraturstudien valdes ”somatisk akutvård” som är ett 

inklusionskriterium och ”psykisk akutvård” som ett exklusionskriterium. 

Litteraturstudien är utformad med Kristensson (2017) som stöd för metod och 

struktur vilket anses vara en styrka. Litteraturstudien kunde ha utförts med en annan 

analys eller metodstruktur, till exempel kunde en innehållsanalys varit möjlig om 

artikeln med kvantitativ ansats hade bytts ut. Studiens resultat tyder på att den 

forskning som insamlats och analyserats grundar sig i samma bakomliggande 

orsaker oberoende av geografiskt ursprung, avdelning, sjukhus etc. Vilket tyder på 

att en innehållsanalys inte hade genererat ny kunskap om området utan snarare 

liknande kunskap. Därför anses vald metod inte vara en svaghet. 

 

Datainsamling och sökstrategi 
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Kvaliteten på data som samlas in är avgörande för kvalitén på litteraturstudien och 

därför är det viktigt att lägga ner mycket tid på sökstrategin och insamlingen av data 

(Kristensson 2017). Majoriteten av tiden har lagts på den här processen. För att 

optimera sökstrategin har en sakkunnig bibliotekarie använts som hjälp och 

rådfrågning, vilket anses vara en styrka i litteraturstudiens sökstrategi. Enligt 

Kristensson (2017) så väljs sökorden i de olika databaserna och vilken databas som 

ska användas utifrån syfte och frågeställning. Cinahl och PubMed är de databaser 

som har använts i litteraturstudien då de fokuserar på forskning inom omvårdnad 

och medicin. PsycINFO har exkluderats då forskningen i den databas ansågs 

fokusera på psykologi och psykiatrisk vård, dessutom upplevdes tiden vara 

otillräcklig för att utföra en sökning i denna databas. Det här anses vara en svaghet i 

sökningen då en sökning i PsycINFO kunde ha genererat i ytterligare relevant 

forskning.  

 

Kristensson (2017) menar att sökningen ska innehålla nyckelbegrepp och söktermer 

som är sensitiva, d.v.s. att de kan generera relevant litteratur och sortera bort 

irrelevant litteratur. Det finns 3 olika söktermer; Indexord, fritextord/fras samt 

Booleska sökoperatörer. Det finns både för- och nackdelar med att använda 

fritextord. Fördelarna innebär en bredare sökning med en möjlighet att genera mer 

forskning och göra sökningen mer sensitiv. Nackdelarna är att den kan generera mer 

irrelevant forskning och då vara mer tidskrävande. Kristensson (2017) tycker att det 

är bra om sökningen innehåller få fritextord för att minska risken för irrelevant 

forskning. Sökningsstrategi och datainsamling har upplevts svår och tidskrävande då 

mängden relevant forskning inom det valda området varit begränsat. Efter mötet 

med bibliotekarien så rekommenderades det att använda sig av så många fritextord 

som möjligt då de gav sökningen en ökad chans att hitta tillräckligt med relevant 

forskning.  Sökningen har utformats av de Booleska sökoperatörerna AND och OR 

vilket enligt Kristensson (2017) ökar sensitiviteten i sökningen. Kristensson (2017) 

skriver också att NOT kan användas för att exkludera irrelevant forskning, den här 

sökoperatören har utelämnats vilket kan anses göra sökningen något svagare.  

Kristensson (2017) beskriver att nästa steg i sökprocessen är att identifiera 

avgränsningar i sökningen. De avgränsningarna som använts är; engelskt språk, peer 

reviewed samt årtal 2006–2018. Avgränsningen i språk anses vara en svaghet i 
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studien då relevant forskning i annat språk har hittats men inte kunnat analyseras 

eller läsas i fulltext då språkkunskaperna inte funnits. Avgränsningen i årtal anses 

inte vara en svaghet eftersom det anses att novis-sjuksköterskornas erfarenheter inte 

påverkas av de valda tidsintervallen då syftet var att beskriva deras erfarenheter av 

att arbeta inom akutsjukvård, trots att utbildningarna kan ha förändrats. 

 

Urval 

Nästa steg är abstract gallringen och här ska forskningens innebörd identifieras och 

jämföras med eget syftet för att se om det passar. Det kan handla om syfte, metod, 

intervention eller utfallsmått (Kristensson, 2017). Ett vanligt förekommande 

exklusionskriterium var erfarenhet av diverse introduktionsprogram då de ansågs 

vara för specificerade och inte återspeglade hur det var på arbetsplatsen. Trots det 

har en del forskning med introduktionsprogram inkluderats då de bedömdes svara 

tillräckligt väl på syftet i litteraturstudien.  

 

Forskningen som ligger till grund för litteraturstudien har använt sig av 

forskningsmetoderna kvalitativ metod samt av mixad metod vilket kan ses som både 

en styrka och svaghet.  Sökstrategin har inte utformats av en aktiv uteslutning av 

kvantitativ forskning utan mängden kvantitativ forskning tillgänglig var obefintlig. 

Styrkan i den ansamlade forskningen kommer ifrån det fördjupade perspektivet som 

förekommer inom kvalitativ metod men oftast då från en mindre population. 

Svagheten är den bristande mängden kvantitativ forskning som hade kunnat ge en 

större bredd i svaret på studiefrågan samt en bättre överförbarhet. Sökningen 

resulterade i en mängd relevant forskning som ej var tillgänglig för studenter på 

Linnéuniversitet, utan var tvungna att köpas, vilket ses som en svaghet i arbetet då 

föreliggande sökning resulterade i en bristande mängd relevant forskning. En artikel 

har köpts för att slutföra den här litteraturstudien men ett större antal köpta artiklar 

hade gynnat resultatet. 

 

Analys 

Den forskning som analyserats i litteraturstudien har studerat akutmottagningen, 

akutvårdsavdelningen och intensivvårdsavdelningen med vetskapen att de kan skilja 

sig åt i arbetsuppgifter och arbetsmiljö beroende på vilket sjukhus som studerats. 
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För att intensivvårdsavdelningarna i Sverige kräver specialistsköterskeutbildning för 

vård av patienter med intensivvårdsinsatser samt att Sveriges utbildningskrav hos 

sjuksköterskor skiljer sig från andra länder har forskning från Sverige exkluderats. 

Forskningen som inkluderats har studerat den grundutbildade sjuksköterskans 

erfarenheter av arbete på intensivvårdsavdelningen, akutmottagningen och 

akutvårdsavdelningen. Trots vetskapen om skillnaden på utbildningsnivå och 

arbetssätt mellan sjukhus, länder och avdelningar var syftet att beskriva erfarenheten 

av akutvård. Eftersom akutvård innefattar akutmedicinskt omvårdnadsarbete och 

erfarenheten av den så anses det vara jämförbart oavsett land, sjukhus och 

avdelning. Det här har setts i resultatet då erfarenheterna av arbetet grundar sig i 

samma problem och möjligheter oberoende av vilket sjukhus som har studerats. 

Därför anses det här inte vara en svaghet i studien. Resultaten är hämtade från fyra 

artiklar från USA, två från Australien och två från England vilket ger studien en 

bredd. Det ger att åtta sjukhus i tre olika länder har studerats. Det här ses som en 

möjlig svaghet då bredden ger en risk för slump snarare än säkerställande av 

faktum.  

 

När resultaten från forskningen har identifierats ska de kvalitetsgranskas. Det är 

viktigt att alla som deltar i litteraturstudien utför granskningsprocessen och sedan 

diskuterar relevans och kvalité. Efter granskningen är slutförd ska de artiklar som 

anses vara av bäst kvalité och relevans ingå i resultatet (Kristensson, 2017). Den 

bristande mängden av relevant forskning resulterade i att all forskning till resultatet 

inte kunde hålla en hög kvalité vilket tolkas som en svaghet i arbetet.  

Granskningsmallen som har använts är SBU:s granskningsmall för kvalitativ 

forskning vilken anses som en bra granskningsmall enligt Kristensson (2017). Att vi 

använt denna mall uppfattar vi stärker våra resultat.  

 

Forskningen har analyserats med en integrerad analys enligt Kristensson (2017) 

vilket anses vara en styrka då den fungerar bra på både kvantitativ - och kvalitativ 

metod. I litteraturstudien har en studie av mixad metod medtagits vilket betyder att 

den använt sig av både kvantitativ och kvalitativ ansats. Novis till Expert och 

Transitons teori är de teoretiska referensramar som har valts att spegla resultatet, 
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tanken är att de ska ge extra styrka till litteraturstudien då de anses vara relevanta 

för syftet med studien.  

 

Resultat 

Resultatet har valts att redovisas i en artikelmatris och i löpande text med 

underrubriker.  Enligt Kristensson (2017) underlättar det för läsaren att se den röda 

tråden och tydliggör hur artiklarnas resultat förhåller sig till varandra. Användandet 

av den anses som en styrka i arbetet.  

 

Resultatet av litteraturstudien anses ha en låg generaliserbarhet då studien består av 

åtta vetenskapliga artiklar ifrån tre olika länder med olika avdelningar, sjukhus, 

sjuksköterskeutbildningar etcetera. Litteraturstudien resulterade i identifierade 

gemensamma nämnare mellan alla artiklar vilket kan tala för att resultatet skulle 

kunna vara överförbart till liknande kontext. Dock är urvalet för litet för att den 

slutsatsen ska kunna dras. 

 

Validitet och reliabilitet 

Validiteten i litteraturstudien anses vara hög då insamlad forskning har svarat på 

frågeställning och syfte. Forskningen handlar om både nyutexaminerade 

sjuksköterskor och novis-sjuksköterskor vilka båda är nybörjare i sin roll som 

sjuksköterskor.  Insamlad forskning till litteraturstudien har varit på engelska, 

sökstrategin har använt sig av ord som ”experience” vilket kan tolkas på olika sätt. 

För att vara säker på att forskningen mäter det som ska mätas och för att svara på 

syfte och problemformulering, exempelvis erfarenheter, har forskningen lästs 

igenom och analyserats noga.  

Litteraturstudiens resultat har en god reliabilitet för att den insamlade forskningen 

visar jämförbart utfall oberoende av geografiskt ursprung och utformning av 

akutvårdsavdelning. Trots att utfallet mellan studierna är jämförbara är antalet 

studier, åtta studier, en bidragande faktor som kan göra att reliabiliteten minskar. 

 Resultatdiskussion 
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Syftet med litteraturstudien var att beskriva novis-sjuksköterskors erfarenheter av att 

arbeta inom akutvård. Det övergripande resultatet visar att novis-sjuksköterskornas 

erfarenheter av övergångsfasen mellan novis till professionell sjuksköterska var 

utmanande, med både negativa och positiva aspekter. Resultatet visar att de känner 

sig stressade och utmanade men att de flesta till slut hade en positiv syn på sina 

erfarenheter då de bl.a. utvecklat sin kompetens och lärt känna nya arbetskamrater.  

 Arbetsmiljöns påverkan  
 

Arbetsmiljöns påverkan delades in i två underrubriker som bestod av 

arbetsförhållanden samt stöd från och relation till kollegor.  

 

10.1.1 Stöd från och relation till kollegor 

 

Resultatet av denna litteraturstudie identifierade att stödet från och relationen till 

kollegor spelade en avgörande roll för novis-sjuksköterskornas trevnad, utveckling, 

självförtroende samt hantering av stress och ångest (Patterson et al., 2010; Ostini & 

Bonner, 2012; Farnell & Dawson, 2006; McCalla-Graham DeGagne et al., 2015; 

Glynn & Silva, 2013; Saghafi et al., 2011; O’Kane, 2012). Liknande resultat har 

funnits i en systematisk litteraturstudie av Innes & Calleja2018) som identifierade 

att handledaren för de nya sjuksköterskorna var en viktig individ i deras 

övergångsprocess och fungerade som stöd, vägledning och upplärning. Jämförbart 

resultat identifierades i en studie av Cochran (2017) som skriver att handledarna 

vägledde de nya sjuksköterskorna igenom de olika stegen av 

kompetensutvecklingen. Transitionsteorin av Meleis (2010) förklarar att 

övergångsprocessen är en tuff period där en individ genomgår en period med stora 

förändringar. En lyckad övergångsprocess ger individen ett välbefinnande och på 

sikt ett bättre självförtroende (Meleis, 2010). Att stödet från och relationen till 

kollegor är av stor betydelse för novis-sjuksköterskorna är ett signifikant resultat 

som återkommer i flera studier. Eftersom övergångsprocessen utsätter de nya 

sjuksköterskorna för stora förändringar är det av stor vikt att de får stöd genom hela 

processen.  
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 I denna litteraturstudie framkommer det att nyutbildade sjuksköterskor inte alltid är 

nöjda med relationen till eller stödet från sina kollegor vilket grundar sig i 

kollegornas bristande tid till handledning. Några få upplevde nedvärderade attityd 

från äldre kollegor (Ostini & Bonner, 2012; Farnell & Dawson, 2006; Glynn & 

Silva, 2013; O’Kane, 2012). Liknande resultat identifierades i en studie av Innes & 

Calleja (2018) som beskriver att det bristande bemötandet av novis-sjuksköterskor 

bromsar deras utveckling i övergångsprocessen. Jämförbart resultat har identifierats 

i en studie av Cochran (2017) som skriver att en bristande handledning leder till att 

novissjuksköterskor lämnar sjukhus och yrket. Att handledare inte hade tid att stötta 

de nya sjuksköterskorna kan kopplas till deras upplevda tidspress i att vårda och 

bemöta sina patienter (Adriaenssens et al., 2011; Olson et al., 2017). Det här kan 

sedan kopplas till transitionsteorin av Meleis (2010) som skriver att 

övergångsprocessen blir enklare då individen befinner sig i en stöttande omgivning. 

Eftersom stödet från kollegor har visat sig spela en avgörande roll för de nya 

sjuksköterskorna i deras övergångsprocess är det ytterst viktigt att handledning och 

bidragande stöd från erfarna kollegor fungerar för att främja ett utbildningsklimat 

som gör att de yngre kollegorna känner sig säkrare i sin yrkesroll. 

 

Denna litteraturstudie visade att novis-sjuksköterskorna kände en form av 

veklighetschock då deras förväntningar inte stämde överens med verkligheten i att 

arbeta som professionell sjuksköterska inom akutsjukvård (Farnell & Dawson, 

2006; DeGrande et al., 2018; O’Kane, 2012). Liknande resultat identifierades i en 

systematisk litteraturstudie av Innes & Calleja (2018) där verklighetschocken 

beskrevs som en vanligt förekommande upplevelse som skapade ett dåligt 

självförtroende hos de nya sjuksköterskorna. Jämförbart resultat fanns i en studie av 

Cochran (2017) där verklighets chocken beskrevs som en självförtroendekris. Det 

här kan kopplas till Meleis (2010) transitionsteori som beskriver att genomgå stora 

förändringar påverkar individen och kan skapa negativa upplevelser och känslor. De 

stora förändringarna av att gå från novis till professionell sjuksköterska innebär ett 

stort ansvar med kunskapskrav som många av de nya sjuksköterskorna upplevde att 

de hade.  
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10.1.2 Arbetsförhållanden 

Novis-sjuksköterskors erfarenheter av arbetsförhållandena inom akutsjukvården 

beskrevs med ord som stressfull, kaotisk och utmanande (Pattersson, et al., 2010; 

Farnell & Dawson, 2006; McCalla-Graham & DeGagne, 2015; Glynn & Silva, 

2013). En känsla av överväldigande som kunde kopplas till tidspressen var något 

som erfors av novis-sjuksköterskorna och påverkade deras syn på patientsäkerheten 

(Patterson et al., 2010; Farnell & Dawson, 2006; McCalla-Graham & DeGagne, 

2015). Wilson & Fowler (2012) menar att ovanstående beror på olika orsaker som 

en bristande mängd sjuksköterskor i tjänst, världen över, samt att nutidens 

befolkning lever längre och behöver mer avancerad vård vilket resulterar i att 

omvårdnadsbehovet ökar. Liknande resultat har hittats i en studie av Josefsson 

(2012) som beskriver att arbetsförhållandena är stressfulla, påfrestande och att 

arbetsförhållandena ligger till grund för bristen av verksamma sjuksköterskor. Det 

har även visat i en studie av Huhtala, Mikkola och Paavilainen (2016) att 

sjuksköterskor upplever en risk för våld som inte har hittats i den här 

undersökningen. I den här litteraturstudien och de två andra systematiska 

litteraturstudierna har det visat sig att arbetsförhållandena inom akutsjukvården är 

stressfulla och att det är ett kontinuerligt förekommande problem som har visat sig 

bero på olika anledningar som personalbrist.   

 Kompetensutvecklingens betydelse 
 

I denna litteraturstudies resultat identifierades kompetensutveckling som en faktor 

som påverkade novis-sjuksköterskornas erfarenheter av sin arbetssituation. 

Kompetensutveckling kunde efter det sorteras i två underrubriker som var 

kompetensnivåns betydelse och förberedelsens betydelse.  

 

10.2.1 Kompetensnivåns betydelse 

 

I denna litteraturstudie identifierades det att novis-sjuksköterskor erfor en bristande 

kompetens för att arbeta som professionell sjuksköterska inom akutsjukvården 

(Ostini & Bonner, 2012; Farnell & Dawson, 2006; McCalla-Graham & DeGagne, 

2015; Glynn & Silva, 2013; O’Kane, 2012). Adriaenssens et al., (2011) beskriver att 

akuten är en stressfull arbetsmiljö och kräver en bred kunskap och hög klinisk 
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färdighet. Liknande resultat beskrevs i en studie av Innes & Calleja (2018) som lyfte 

fram vikten av att fortsätta utbilda novis-sjuksköterskorna med strukturerade 

program med specifika handledare, simuleringsövningar etcetera för att öka 

kompetensnivån och förbättra självbilden under deras första anställning. Detta är 

förenligt med Meleis (2010) transitionsteori som menar att det är essentiellt att 

planera och organisera inför övergångsprocessen och under tiden 

övergångsprocessen sker för att få ett bra resultat.  

 

Denna litteraturstudie identifierade att novis-sjuksköterskorna upplevde bristande 

kompetens i tidsplanering eller tidshantering. Oförmågan att hantera tidsplaneringen 

resulterade i negativa upplevelser som påverkade novis-sjuksköterskornas självbild. 

(Patterson et al., 2010; Farnell & Dawson, 2006; McCalla-Graham & DeGagne, 

2015; Glynn & Silva, 2013; O’Kane, 2012). Liknande resultat kunde man finna i en 

studie av Innes & Calleja (2018). De beskrev att sjuksköterskor ofta kände ångest 

över sin bristande förmåga att hantera tid. De poängterar också vikten av att ge 

novis-sjuksköterskorna tid att utveckla denna kompetens. Jämförbart resultat 

identifierades i en studie av Cochran (2017) där tidsplaneringen ansågs vara en 

viktig kompetens för novis-sjuksköterskorna som de saknade. Det här kan man se i 

Meleis (2010) transitionsteori då ett misslyckande i övergångsprocessen skapar en 

känsla av otillräcklighet som kan bero på prestationsproblem eller oförmåga att nå 

upp till förväntade krav. I förlängningen kan detta leda till att novis-sjuksköterskan 

utvecklar psykisk ohälsa och en vilja att fly tillvaron.  

 

Novis-sjuksköterskor i den här litteraturstudien upplevde en typ av verklighetschock 

när deras förväntningar som professionell sjuksköterska inte stämde överens med 

den faktiska verkligheten (Farnell & Dawson, 2006; DeGrande et al., 2018; O’Kane, 

2012). Att novis-sjuksköterskor upplever en verklighetschock är relativt vanligt 

förekommande i övergångsprocessen och bidrar till en känsla av besvikelse hos de 

nya sjuksköterskorna (Innes & Calleja, 2018). Enligt transitionsteorin består 

övergångsprocessen av stora förändringar och påfrestningar för individen som kan 

ligga till grund för negativa upplevelser (Meleis, 2010).  Ovanstående kan bidra till 

utvecklandet av en känsla av överdriven självkritik som grundar sig i rädslan av att 

misslyckas.  
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Efter att tiden gick ökade självförtroendet hos de nya sjuksköterskorna och de 

menade att det nästan helt berodde på deras kompetensutveckling (Farnell & 

Dawson, 2006). Novis-sjuksköterskorna menade att exponeringen för nya 

situationer utvecklade deras kompetens och gjorde att de kände sig mer bekväma 

med akut sjuka patienter. De sjuksköterskorna som hade jobbat i två år efter sin 

examen reflekterade över att självförtroendet och förmågan att hantera de osäkra 

och svåra patientsituationerna grundade sig i utveckling av instinktivt vetande och 

fingertoppskänsla. Personligheten och förmågan att inte vara blyg var också viktiga 

faktorer för att kunna hantera de akuta situationerna (DeGrande et al., 2018). Det 

här kan man koppla till Patricia Benners teori om de olika kompetensstadierna, 

novis till expert, där hon nämner att det steg 3, kompetent, tar i regel två till tre år att 

uppnå. Hon liknar det tredje steget med en sjuksköterska som har en bra kompetens 

och som kan anta svåra patientfall enklare (Benner et al., 1993). 

 

En del av de sjuksköterskor med två års erfarenhet hade dock fortfarande problem 

med självförtroendet trots att de litade på sin kunskap. De kände behov av att 

rådfråga sina erfarna kollegor och menade att de aldrig kommer bli helt bekväma i 

sin roll som professionell sjuksköterska. Att vara trygg i situationer där de inte 

kände sig bekväma var något som de var tvungna att acceptera (DeGrande et al., 

2018). Meleis (2010) skriver i sin transitions teori att misstag inom vården kan ha 

förödande konsekvenser och att det kan finnas en rädsla hos novis-sjuksköterskorna 

att misslyckas, vilket kan leda till en ökad självkritik. Det här kan kopplas till 

ovanstående då de inte vill ta en risk utan rådfråga sina kollegor för att försäkra sig 

om att de gör rätt. 

10.2.2 Förberedelsens betydelse  

 

Nya sjuksköterskor i denna litteraturstudie tyckte att deras universitetsutbildning 

inte förberedde dem tillräckligt för att fungera som en professionell sjuksköterska 

inom akutsjukvården. De ansåg att de inte fått chansen att lära sig kompetenser som 

tidshantering och upplärning i värsta tänkbara scenarion i patientfall vilket de kände 

var en grundläggande kunskap för att vårda kritisk sjuka patienter (McCalla-Graham 

& DeGagne, 2015; Farnell & Dawson, 2006). I en studie av Innes & Calleja (2018) 
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diskuteras ett antal sätt att förbättra förberedelsen inför arbete för de nya 

sjuksköterskorna, som till exempel specialiserade introduktionsprogram eller 

simuleringsövningar.  I en annan studie av Cochran (2017) används liknande 

lösningar för att förbereda de nya sjuksköterskorna genom fortsatt utbildning under 

första perioden av sin övergångsprocess från studietiden till arbetslivet som 

sjuksköterska. Meleis (2010) transitionsteori beskriver att övergångsprocessen för 

en sjuksköterska ligger i individens ansvar men också i universitetsutbildningen då 

den ska ansvara för att de får rätt förberedelser och kompetenser för att klara av de 

utmaningar och påfrestningar som de kan ställas inför. Att nya sjuksköterskor ställs 

inför en tuff utmaning att anta rollen som professionell sjuksköterska är något som 

är utmärkande. En möjlighet skulle vara att sjukhusen erbjuder nyutbildade 

sjuksköterskor ett lärlingssystem med strukturerad handledning under exempelvis 6 

månader. Tanken med lärlingssystemet skulle vara att sjuksköterskan erhåller 

successivt ökat ansvar med återkommande interaktiv reflektion och debriefing av 

svåra situationer. Det här kan vara en form av åtgärd för att minska känslan av 

otillräcklighet och har i fler studier som presenterats i litteraturstudien visat sig 

underlätta övergångsprocessen för novis-sjuksköterskor. 

 Slutsats 

 

I denna litteraturstudie identifierades tidsbristen som en gemensam nämnare. Tiden 

kunde ses som en faktor i alla erfarenheter då den både indirekt och direkt 

påverkade sjuksköterskors upplevelser. När tiden fanns för novis-sjuksköterskorna 

så hade det positiva effekter och när tiden inte fanns så gav det negativa erfarenheter 

som bidrog till känsla av otillräcklighet och utanförskap. De uppfattade att 

utbildningen ej erbjöd tillräckligt med praktiska moment i form av simulerings 

situationer jämförbara med verkliga händelser inom akutsjukvård. Flera upplevde en 

diskrepans mellan utbildningens teoretiska kunskaper och den kompetens som 

krävdes när de kom ut i arbetslivet. Handledaren och kollegorna spelade en 

avgörande roll i en lyckad övergångsprocess till yrket för novissjuksköterskan. 
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Det behövs mer forskning inom området för att fastställa vad som krävs för att rusta 

en novissjuksköterska så att hon är mentalt och teoretiskt förberedd för att arbeta 

inom akutvården.  
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utveckling, tillfredsställelse av 

yrket och valet av att stanna kvar 

på arbetsplatsen. 
 

Hög: 

22/31 

https://www-tandfonline-com.proxy.lnu.se/author/Saghafi%2C+Farida
https://www-tandfonline-com.proxy.lnu.se/author/Saghafi%2C+Farida
https://www-tandfonline-com.proxy.lnu.se/author/Hillege%2C+Sharon
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1.3 Bilaga 3 – Resultatmatris 
 

Nyckelfynd Kod Underrubri

k 

Huvudkategori  

Emergency staff nurses’ expectations and responses were 

very important to these GNs, directly affecting their 

perceptions of themselves as nurses 

De erfarna 

sjuksköterskornas åsikter 

om novis-sjuksköterskorna 

var väldigt viktiga. 

Stöd och 

relation till 

kollegor 

Arbetsmiljöns 

påverkan 

Participants spoke of their frustration at not being able to give 

patients the care they needed because of staffing levels. 

Novis-sjuksköterskorna 

hade inte tid nog att ge den 

vården deras patienter 

behövde på grund av 

personalbrist.  

Arbetsförhå

llanden 

Arbetsmiljöns 

påverkan 

The general consensus of the research participants indicated 

that nursing school provided basic knowledge for the 

neophyte nurses, but it did not actually prepare them to 

function effectively in their first 12 months in the acute care 

clinical learning setting. 

Universitetsutbildningen 

ansågs inte förbereda dem 

nog för att fungera som en 

professionell sjuksköterska 

inom akutvården 

Förberedels

ens 

betydelse 

Kompetensutv

ecklingens 

betydelse 

All participants described feeling deskilled; this had a direct 

impact on their confidence 

Bristen på kompetens 

påverkade novis-

sjuksköterskorna negativt.  

Kompetens

nivåns 

betydelse 

Kompetensutv

ecklingens 

betydelse 
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