
Från student till sjuksköterskeprofession: en konfliktfylld
omställning

Författare: Maria Brodin & Ann Hansson
Handledare: Hans Rystedt

Enskilt arbete i omvårdnad 10 poäng, fördjupningsnivå I
Sjuksköterskeprogrammet 120 poäng, kurs SSK 01:V

Institutionen för omvårdnad
Maj 2003



Arbetets titel: Från student till sjuksköterskeprofession: en konfliktfylld
omställning

Conflicts in the transition from student to professional nurse

Författare: Maria Brodin & Ann Hansson

Handledare: Hans Rystedt

Institution: Institutionen för omvårdnad
Högskolan i Trollhättan /Uddevalla

Arbetets art: Enskilt arbete i omvårdnad, fördjupningsnivå I, 10 poäng

Antal sidor: 28

Kurs: Sjuksköterskeprogrammet 120 p, SSK 01:V

Datum: Maj 2003

ABSTRACT

The transition from nurse student to professional nurse has been a wellknown problem for a
long time both in Sweden and in other countries as well. The newly graduate nurses
experience entrance into professional work has been described as a kind of chock, which
might have contributed to the fact that nurses leave their profession. The purpose of this study
was, firstly, to explore what kind of problems new graduate nurses encounter in entering
work; secondly, the causes of these problems and, finally, which interventions that had been
initiated to solve these problems. The result pointed out that newly graduated nurses
experience a conflict in which the values stressed in education often are different from the
values of the work organization. This conflict, which is stressed as being a prerequisite for a
smooth transition, has not been paid enough attention whithin nurse education. Moreover, the
work organization often had expectations that the new graduate nurse should possess similar
skills as an experienced nurse. The design of the education and clinical practice influence the
students’ possibilities to develop their skills. The interventions that have been initiated to
make the transition from study to work easier have mainly been launched in the educational
domain. Most common these interventions include increased support and guidance for
students and supervisors in clinical practice.
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INLEDNING
Övergången från sjuksköterskestudent till nyutbildad verksam sjuksköterska har under lång

tid varit ett välkänt problem. Nya sjuksköterskor upplever inte sällan debuten i yrkeslivet som

chockartad, vilket kan bidra till att många snabbt söker sig till andra yrken (Kramer, 1974). I

både utbildning och arbetsorganisation har förändringar genomförts, men dessa har hittills

inte lett till någon avgörande förbättring för de nya sjuksköterskorna. Då bristen på

sjuksköterskor är stor idag och troligen kommer att öka under de kommande åren är det av

stor vikt att detta problem uppmärksammas. Det är samtidigt viktigt att nya sjuksköterskors

kompetens tas tillvara inom verksamheten för att vårdkvaliteten skall kunna utvecklas. Vi

avser med denna litteraturstudie att belysa vad som underlättar och försvårar övergången från

sjuksköterskestudent till nyutbildad sjuksköterska i yrkesverksamhet.

BAKGRUND

Sjuksköterskeyrkets och utbildningens utveckling
I slutet av 1800-talet startade de första privata sjuksköterskeutbildningarna i Sverige och

grunden i utbildningen var Nightingales tankar om hur god sjukvård skulle bedrivas.

Nightingale ansåg att naturlig fallenhet hos kvinnan inte var nog utan sjukvården skulle

utföras av en utbildad och kompetent sjuksköterska. Hon insåg att omgivande faktorer

inverkade på människors hälsa och sjukdom, varför personlig hygien och omgivande miljö

fick stor betydelse (Erlöv & Petersson, 1998).

Tidigare hade vårdarbete traditionellt haft låg status men genom att många av de utbildade

sjuksköterskorna i början av 1900-talet kom från en högre samhällsklass och hade privata

utbildningar gavs sjuksköterskeyrket viss status. Sjukvården byggdes ut och behovet av

utbildad personal ökade, vilket löstes med utbildning vid regionala lasarettsskolor i landet

(Olofsson &  Schånberg, 2000).

Gemensam reglering av sjuksköterskeutbildningen
År 1919 kom staten genom ett riksdagsbeslut att reglera sjuksköterskeutbildningen. Detta

föregicks av att utbildningen till slut var uppdelad på 57 sjuksköterskeskolor vilka saknade

gemensamma styrdokument. Utbildningstiden inom dessa skolor varierade mellan sex

månader till två år, med eller utan teoretisk utbildning. Det fanns inte två sjuksköterskeskolor
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som liknade varandra. Utbildningen kom nu under Medicinalstyrelsens beskydd. Den blev

tvåårig och skulle ge såväl teoretisk som praktisk skolning för att få Medicinalstyrelsens

godkännande. De båda skolformerna, privata och lasarettsskolor, började närma sig varandra i

fråga om mer likvärdig utbildning och de medicinska kunskaperna i utbildningen stadfästes.

Den praktiska utbildningen dominerade starkt och teoriutbildningen fick komma i andra hand

(Erlöv & Petersson, 1998). Riksdagsbeslutet drog därmed en gräns mellan icke-godkända och

godkända sjuksköterskor och det legala ramverket kring yrket stramades upp. Sjuksköterskans

yrkesutövande skulle vila på godkänd utbildning och formell kompetens, vilket sammantaget

innebar en definition av yrket (Olofsson & Schånberg, 2000).

 I Stockholm bildades 1939 statens sjuksköterskeskola, där nya idéer om undervisning och

metoder skulle prövas och införas. De strikta traditionsbundna utbildningsförhållandena

tillsammans med den religiösa påtryckning eleverna utsattes för skulle försvinna. Skolan

skulle bli en plattform för nytänkande och kom att stå modell för övriga skolor i landet och

vara föregångare till kommande reform (Erlöv & Petersson, 1998). Olofsson och Schånberg

(2000) beskrev hur sjukvården expanderade vilket medförde att sjuksköterskebristen återigen

blev ett problem under 1940-talet, framför allt brist på sjuksköterskor med ett större

medicinskt kunnande. Utbildningen rationaliserades och anpassades till den medicinska

utvecklingen och sjuksköterskebristen. De medicinska och teoretiska momenten fick ökat

utrymme.

Rekryteringsbestämmelserna till utbildningen ändrades för att antalet sökande skulle öka.

Inträdesåldern var 19 år och åldersgränsen uppåt togs bort. Man förklarade att teoretiska

kunskaper kunde ersättas med praktiskt handlag. Utbildningen var två och ett halvt år. Man

utbildade elever i praktiskt medicinskt tekniska handgrepp till att bli assisterande

sjuksköterskor (Erlöv & Petersson, 1998).

Legitimation för sjuksköterskan infördes
Legitimation för sjuksköterskor infördes 1957. Legitimation kunde tillerkännas dem som

genomgått statlig eller av staten godkänd sjuksköterskeskola. Yrkestiteln blev en trygghet för

patienterna. Medicinalstyrelsen kunde återkalla legitimation vid misskötsel. Den innebar

också avgränsningar mot undersköterskor och vårdbiträden (Holmdahl, 1994).
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Enligt Erlöv och Petersson (1998) skulle utbildningen i mitten av 1960-talet väcka elevernas

förståelse för patienternas situation psykologiskt, ekonomiskt och socialt. Eleverna skulle

samtidigt tränas i praktiska färdigheter inom det medicinsk-tekniska och arbetsledande

området. Det betonades att en blivande sjuksköterska skulle ges tillräcklig insikt i den

medicinska vården för att på så sätt kunna uppfatta och fullfölja läkarens intention.

Olofsson och Schånberg (2000) ansåg att det inte fanns någon specifik betoning på ökad

teknisk kompetens inom utbildningen trots att den tekniska utvecklingen inom vården

fortskred. De menade att teknisk apparatur i sjukvård kunde indelas i två grupper;

diagnostiserande såsom provtagning, röntgen och andra undersökningar samt medicinska

såsom dialys, cellgiftsbehandling och behandling i akuta skeden. Genom att utelämna tekniskt

kunnande i grundutbildningen lämnades detta område utanför yrkets generella baskompetens

(Olofsson & Schånberg, 2000). Grundutbildningen var nu fem terminer. En tredjedel av

utbildningstiden skulle vara teoretisk och tillhandahållas av läkare. Elever kvoterades in med

olika utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet och provelevstiden inför utbildningen togs

bort (Holmdahl, 1994).

Sjuksköterskeutbildningen inordnas inom högskoleutbildningen
Utredningen ”Vård 77” resulterade bland annat i att grundutbildningen för sjuksköterskan

skulle bygga på tidigare gymnasial utbildning inom vård. Utbildningen omfattade 80

högskolepoäng och omvårdnad blev karaktärsämne (Holmdahl, 1994). Sjuksköterske-

utbildningen inordnades inom högskoleutbildningen och skulle bedrivas så att den passade

den rådande verksamhetens förändringar och samtidigt vara en spjutspets för framtidens

sjukvård. Den skulle leda fram till en självständig yrkesroll med omvårdnad som huvudämne.

Sjuksköterskan skulle utbildas för att kunna anlägga ett tvärvetenskapligt synsätt på sitt

omvårdnadsarbete. Pendeln svängde från den tidigare starkt medicinsk- tekniska

sjukvårdsutbildningen till en omvårdnadsinriktad utbildning med individen i centrum (Erlöv

& Petersson, 1998). Den breda baskunskapen inom sjuksköterskeutbildningen förstärktes

samtidigt som personlig mognad och utveckling betonades. Sjuksköterskeutbildningen

strävade efter att utbilda en sjuksköterska som skulle passa in i de flesta sjukvårdande

verksamheterna, oavsett vårdform (Olofsson & Schånberg, 2000).
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Nuvarande sjuksköterskeutbildning
En ny högskolelag och förordning infördes 1993. Utbildningen skulle uppfylla EG:s direktiv

och samtidigt tillfredställa hälso- och sjukvårdens högre krav på kompetens och flexibilitet.

Internationellt var sjuksköterskeutbildningen inriktad på bred grundutbildning, så kallad

generalistkunskap. För att antas till utbildningen i Sverige fanns inte längre krav på

sjukvårdserfarenhet utan enbart högskolekompetens. I utbildningen betonades baskunskaper

och helhetssyn för att uppnå flexibilitet och stor vikt lades vid självständigt arbete,

professionell omvårdnad, självkännedom, etiskt förhållningssätt, sjukvårdsekonomi,

organisation, internationalisering och forskningsförberedelser. Det blev möjligt att ta

magisterexamen och disputera inom ämnet omvårdnadsvetenskap, vilket sågs som en

förstärkning av yrket och en kvalitetsgaranti (Holmdahl, 1994).

Förändringarna i utbildningen skedde utifrån centralt givna riktlinjer (SOU 1992:1) i enlighet

med grundutbildningens villkor för högskolan, utifrån begreppen frihet, ansvar och

kompetens. Detta innebar, enligt Erlöv och Petersson (1998), en större frihet för de enskilda

vårdhögskolorna att planera och genomföra utbildning. De vetenskapliga kunskaperna

värderades högt och kunskaper erhållna genom praktisk vårderfarenhet gavs mindre utrymme

i utbildningen. Författarna hävdade vidare att kunskaper som inte går att belägga

vetenskapligt hade ringa värde i samhället och den vetenskapliga kompetensen blev därmed

viktigare. Stor vikt lades vid att vetenskapliggöra och integrera sjuksköterskeutbildningen i ett

akademiskt system.

Styrdokument gällande sjuksköterskutbildningen
Sjuksköterskeutbildningen regleras utifrån EU- direktiv (85/595/EEG artikel 21), vilket slår

fast att genom teoretisk undervisning i sjuksköterskeutbildningen skall eleven förvärva den

kunskap, förståelse och yrkesskicklighet som krävs för att planlägga, erbjuda och bedöma den

vård som ombesörjes av sjuksköterskan. Undervisningen skall tillhandahållas vid

sjuksköterskeskolor eller under andra former som utbildningsinstitutionen väljer och erbjudas

av vårdlärare och andra kompetenta personer. Minimikrav gällande utbildningen är 10-årig

allmän skolutbildning eller motsvarande, samt en särskild yrkesinriktad utbildning på heltid

omfattande minst tre års studier. Längden på den teoretiska undervisningen skall uppgå till

minst en tredjedel och den kliniska undervisningen till minst hälften av den minimitid som

gäller för utbildningen. Den teoretiska undervisningen skall anpassas till och samordnas med
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den kliniska undervisningen på så sätt att de kunskaper som krävs kan förvärvas på lämpligt

sätt. Enligt en utredning som Högskoleverket gjort angående bland annat fördelning mellan

teori och praktik i sjuksköterskeutbildningen framgick att nästan alla högskolor uppfyllde

kravet om att minst hälften av utbildningstiden skulle utgöras av klinisk undervisning.

Gemensamt för de flesta högskolor var att den kliniska utbildningen innehöll andra inslag

förutom direkt patientarbete såsom seminarier, kliniskt anpassade studieuppgifter, fältstudier,

metodövningar m.m. (Högskoleverket, 2000).

Enligt Högskolelagen (SFS 1992:1434) skall staten som huvudman anordna högskolor för

utbildning som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt beprövad erfarenhet.

Den grundläggande högskoleutbildningen skall utöver kunskaper och färdigheter ge

studenterna förmåga till självständighet och kritisk bedömning, förmåga att självständigt lösa

problem samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen, allt inom det område som utbildningen

avser. Utbildningen bör också utveckla studenternas förmåga till informationsutbyte på

vetenskaplig nivå.

Högskoleförordningen (SFS 1998:1003) reglerar sjuksköterskeexamen. Där anges att

studenten skall ha förvärvat kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna

arbeta som sjuksköterska inom allmän hälso- och sjukvård samt tillägnat sig kunskaper i

allmän och specifik omvårdnad. Hon skall vidare ha utvecklat sin självkännedom och förmåga

till inlevelse och därigenom, med beaktande av ett etiskt förhållningssätt och helhetsbild av

människan utvecklat sin förmåga till goda relationer med patienter och deras närstående.

Sjuksköterskan skall också ha tillägnat sig kunskaper i planering, sjukvårdens ekonomi och

organisation vilka är av betydelse för hälso- och sjukvården, ha förvärvat förmåga till att

undervisa patienter och deras närstående samt att handleda vårdpersonal. Sjuk-

sköterskeexamen erhålls efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 120 poäng. I

huvudämnet krävs fördjupade studier om 60 poäng med godkänt resultat. För att erhålla

kandidatexamen krävs ett självständigt arbete om minst 10 poäng i huvudämnet.

Enligt Högskoleverket (1996) skall utbildningen styras utifrån de av regeringen fastställda

målbeskrivningarna. Målbeskrivningarna anges i ytterst allmänna termer och lämnar

befogenhet till högskolan att bestämma utbildningens innehåll. Högskoleverket betraktar inte

sjuksköterskeutbildningen som en yrkesutbildning utan betonar att det är en yrkes-

förberedande högskoleutbildning. Systemet idag ger stort utrymme för variationer i
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utbildningen, vilket inte är ett problem i sig men från Socialstyrelsens sida betonas att

variationerna måste finnas ovanför en gräns som anger att alla studenter har ett tillräckligt

yrkeskunnande vid utbildningens slut (Socialstyrelsen, 2002).

Styrdokument gällande sjuksköterskeyrket
I Socialstyrelsens allmänna råd (1995:15) om kompetenskrav för tjänstgöring som

sjuksköterska anges att alla som tjänstgör i hälso- och sjukvården skall ha ett yrkeskunnande

som gör det möjligt för dem att ge patienten en sakkunnig och omsorgsfull vård. Den personal

som tillhör hälso- och sjukvården skall utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap

och beprövad erfarenhet. Var och en som arbetar inom hälso- och sjukvården har ansvar för

att just hon fullgör sina arbetsuppgifter; ett personligt yrkesansvar. För att erfarenhet från det

dagliga arbetet skall kunna fördjupas, krävs att sjuksköterskan får tid och möjlighet till

reflektion, att tillsammans med kolleger och andra yrkesgrupper bearbeta olika problem och

att hon stimuleras att ta del av och engagera sig i forsknings- och utvecklingsarbete inom sitt

område.

Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor 1995:5, är ett komplement till de allmänna råd;

kompetenskrav för tjänstgöring som sjuksköterska (SOSFS 1995:15), som Socialstyrelsen

utfärdat. Kompetensbeskrivningen är avsedd att fungera som vägledning för arbetsgivare,

sjuksköterskor själva samt för högskolornas planering av utbildningen. Utgångspunkten i

kompetensbeskrivningen är funktioner som förebyggande arbete, omvårdnad, undersökningar

och behandling, information, undervisning och handledning, forsknings- och

utvecklingsarbete, planering och ledning samt katastrofberedskap. Det betonas att

sjuksköterskan i yrkesutövningen måste följa och kunna tillämpa de författningar, föreskrifter

och andra regler som gäller (Socialstyrelsen, 1996).

Från sjuksköterskestudent till yrkesverksam sjuksköterska
Problematiken kring övergången från sjuksköterskestudent till yrkesverksam sjuksköterska är

inte specifik för svenska förhållanden. Problematiken vid övergången är ett internationellt

problem varför studier som avser utländska förhållanden kan vara relevanta i detta

sammanhang. Redan i mitten av 1970-talet beskrev Kramer (1974) ett fenomen hon

benämnde The reality chock –verklighetschocken. Verklighetschocken inträffade när den

nyutexaminerade sjuksköterskan i Storbritannien, kom ut i arbetslivet och mötte dess normer.
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Kramer använde termen för att beskriva den specifika chocklika reaktion hos den nyutbildade

sjuksköterskan när hon befann sig i en situation hon hade svårt att hantera, trots att hon tränats

och förberetts för detta under flera år under utbildningen. Sjuksköterskan var tränad av lärare

som var visionärer och den nyutexaminerade sjuksköterskan hade ofta en del färdigheter och

kunskap som inte höll måttet. Enligt Kramer saknade sjuksköterskan kunskaper och

färdigheter för att kunna fungera inom dagens hälso- och sjukvård. I utbildningen

poängterades individperspektivet, att kunna se behov hos den enskilde och kunna ge varje

patient den tid som behövdes. I yrkesverksamheten prioriterades organisatoriska rutiner, att

arbetet utfördes i specifik ordning och inom vissa tidsramar för att upprätthålla helheten på

avdelningen snarare än välbefinnande hos enskilda patienter (Kramer, 1974).

Gerrish (2000) jämförde upplevelserna hos två grupper nyutexaminerade sjuksköterskor i

Storbritannien 1985 och 1998. Gemensamt för båda grupperna var svårigheter med den

ledande rollen, vilket innebar arbetsledning, administrativt arbete och prioritering av vård.

Båda grupperna tyckte också att trots att de var teoretiskt förberedda och visste hur en åtgärd

skulle genomföras så brast tilliten till deras egen förmåga vad gällde att bedöma och ta

ställning till vad som skulle göras och hur. De som examinerades 1985 tyckte de hade

tillräckliga kliniska färdigheter men var inga experter, till skillnad från den senare gruppen

vilkas kliniska färdigheter varierade. I den senare gruppen redovisades svårigheter med att ge

injektioner, administrera läkemedel, hantera perifera och centrala venkatetrar. Gruppen 1985

tyckte de var pressade av avdelningsrutiner och arbetet var en ständig kamp mot klockan.

Gruppen 1998 ansåg att det var bättre att lämna göromål till nästa skift för att inte behöva

kompromissa gällande vården. De sjuksköterskor som examinerades 1985 i den studerade

gruppen fick upp till fjorton dagars introduktion och de blev direkt ansvariga för en hel

avdelning utan stöd från mer erfaren personal. Gruppen 1998 fick längre introduktion, bättre

stöd och de blev endast ansvariga för en grupp av patienter samt att annan personal fanns

tillgänglig.

Enligt en studie gjord av Lindberg-Sand (1996) framkom att många nyutexaminerade

sjuksköterskor var oroliga inför sin yrkesdebut trots ett stort inslag av praktik under det sista

året i utbildningen. De första månaderna i arbetet upplevdes påfrestande. Övergången från att

ha varit en underordnad och kontrollerad student till att vara en ansvarig sjuksköterska

upplevdes som stor och i vissa fall chockartad. De nya sjuksköterskornas rädsla för att göra

allvarliga fel i behandlingsarbetet eller för att inte kunna klara av en akut situation, samtidigt
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som det fanns krav på att hålla samma tempo som de erfarna sjuksköterskorna, ledde till

tydliga stressymtom.

I en utredning från Socialstyrelsen genomförd under 2001 redovisades arbetsgivares,

nyutexaminerade sjuksköterskors och deras handledares syn på nyutexaminerade

sjuksköterskors yrkeskunnande och kompetens i förhållande till hälso- och sjukvårdens

behov. Hälften av arbetsgivarna i undersökningen hade redovisat klagomål, vilka ofta

handlade om brister i det praktiskt kliniska och tekniska handlaget. Det påpekades dock ofta

att sjuksköterskorna i gengäld hade goda teoretiska kunskaper. Arbetsledarna gav en generellt

positiv bild av de nyutexaminerade sjuksköterskornas yrkeskunnande, men att det förelåg

brister inom specifika områden. Det handlade då om manuella färdigheter till exempel att

övervaka och utföra behandling i kombination med att hantera apparatur och utrustning, att

informera och undervisa patienter, inom den arbetsledande funktionen och svårigheter i att

avgränsa sin yrkesroll. Arbetsgivarna ansåg att de bristande färdigheterna dock låg inom

ramen för vad som kunde förväntas av en nyutexaminerad sjuksköterska. De uppgav även att

de nya sjuksköterskorna hade lätt för att lära. Majoriteten av arbetsledarna bedömde att de

nyutexaminerade hade handlingsberedskap och fungerade väl i sitt yrkesutövande. De

nyutexaminerades självskattning av de kliniska färdigheterna varierade inom gruppen, men

med några få undantag nåddes den gräns som betecknade adekvata färdigheter. Det fanns en

stor osäkerhet framförallt inom den arbetsledande funktionen och i förmågan att avgränsa

yrkesrollen. De nyutexaminerade sjuksköterskorna hade pekat på en del svagheter i

utbildningen som var av betydelse för de kliniska färdigheterna bland annat att utbildningen

vid vissa högskolor inte innehöll någon klinisk praktik på kirurgisk avdelning. De uttryckte

också behov av en längre klinisk utbildning. Socialstyrelsen konstaterade i undersökningen att

möjligheten till att uppöva skicklighet i den arbetsledande funktionen under utbildningstiden

verkade vara mycket begränsad och att detta sannolikt bidrog till en svagt utvecklad yrkesroll.

Socialstyrelsen ansåg att det ställdes orealistiska krav på de nyutexaminerade

sjuksköterskorna, då de direkt efter sin yrkesexamen fick en arbetsledande roll som ställde

stora krav på självständighet och förmåga att prioritera och fatta beslut (Socialstyrelsen,

2002).

I Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1995:15) anges att sjuksköterskors kompetens inte

enbart består av förmågan att utföra vissa arbetsuppgifter korrekt, utan även att i alla

situationer kunna bedöma och besluta om och när en åtgärd är relevant. Då en sjuksköterska
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övergår från att vara student till att arbeta som sjuksköterska blir därför behovet av

introduktion särskilt stort. Efter avslutad utbildning behöver sjuksköterskan få möjlighet att

uppöva sin yrkesskicklighet innan hon anförtros de mest krävande arbetsuppgifterna. Detta

skall förstås mot en bakgrund av att sjuksköterskans yrke innehåller flera dimensioner som på

ett dynamiskt sätt utvecklas i mötet med patienten. Introduktion och inskolning i

verksamheten för nyutexaminerade sjuksköterskor skedde i medeltal under 12 arbetsdagar

enligt Socialstyrelsens utredning. Sjuksköterskeutbildningen verkade inte kunna ge tillräcklig

förberedelse för bland annat den arbetsledande rollen och den inskolningsperiod som den

nyutexaminerade sjuksköterskan erhöll var allt för kort för att hinna utveckla denna roll. I

samma rapport hade förändringar av dagens sjuksköterskeutbildningssystem föreslagits.

Förändringarna skulle innebära införande av obligatorisk klinisk utbildning inom kirurgisk

verksamhet samt att tydliggöra målen med den kliniska utbildningen. Dessutom införande av

en sex månaders allmän tjänstgöring för sjuksköterskor och införande av ett obligatoriskt

nationellt kunskapsprov efter avslutad utbildning (Socialstyrelsen, 2002).

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR
Redan från mitten av 1970-talet beskrev Kramer (1974) och senare även andra nationella och

internationella studier, bland annat Gerrish (2000), Lindberg-Sand (1996) och Socialstyrelsen

(2002), den konfliktfyllda övergången från student till yrkesverksam sjuksköterska.

Utbildningens längd och krav på förkunskaper samt sjuksköterskearbetets innehåll i andra

länder skiljer sig inte i väsentliga avseenden från svenska förhållanden. Den nyutbildade

sjuksköterskans möte med arbetsorganisationens normer innebar problem. De kunskaper och

färdigheter studenten utvecklat inom utbildningen räckte inte till och i vissa fall stod i konflikt

med vad som krävdes av den nyutbildade sjuksköterskan inom yrkesverksamheten. Mot

bakgrund av dessa förhållanden var syftet med denna litteraturstudie att belysa svenska

förhållanden vid övergången från student till yrkesverksam sjuksköterska utifrån

frågeställningarna:

• Vilka problem ställs den nyutbildade sjuksköterskan inför?

• Vad kan dessa problem orsakas av?

• Vilka försök har gjorts och görs för att lösa dessa problem?
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METOD
Vi har valt att belysa frågeställningarna genom att undersöka tidigare forskning inom

området. Genom att länka ihop flera studier kan ett bredare sammanhang utvecklas angående

den konfliktfyllda övergången från student till yrkesverksam sjuksköterska (Polit & Hungler,

1999). Litteratursökning har skett vid Högskolan Trollhättan/Uddevallas bibliotek i

Vänersborg. Sökning har skett i databaserna Cinahl och Academic Search Elite. Litteratur har

även sökts genom referenslistor i tidigare publicerade studier. Enligt Polit och Hungler (1999)

kan forskaren inte enbart förlita sig på att hitta all relevant forskning genom databaser. En

utmärkt metod för att finna ytterligare forskningsrapporter kan vara genom nyligen

publicerade relevanta studier och granskande av dess referenslistor. Forskare som utför

studier inom ett givet ämne är vanligen kunniga om andra undersökningar relaterade till

ämnet och refererar själva till mycket relevanta undersökningar för att ge ytterligare

sammanhang till sin egen studie.

Urval
Systematisk sökning har skett i databasen Cinahl med användande av sökorden new,

graduate, and nurses. Sökningen begränsades till vetenskapliga artiklar på engelska och

svenska, publicerade från år 1998 och senare. Sökningen gav 91 träffar varav 36 ansågs

relevanta för syftet utifrån rubrikerna. Efter att ha läst samtliga abstract rekvirerades 10 av

vilka endast nio var tillgängliga. Efter att ha bearbetat dessa ansågs fem relevanta för

resultatet och användes. Systematisk sökning har också skett i Academic Search Elite med

användande av sökorden nurse education. Sökningen gav 85 träffar av vilka två ansågs

relevanta för ämnet utifrån rubrikerna. Efter granskning har båda ansetts relevanta för

resultatet och använts. Systematisk sökning i Academic Search Elite har också skett med

användande av sökorden transition from student och gav 16 träffar. Efter att ha läst abstract

ansågs en relevant för resultatet och användes. En genomgång av referenslistor i artiklar och

avhandlingar gav ytterligare 13 artiklar av vilka 12 ansågs relevanta för resultatet. Totalt har

25 artiklar granskats i sin helhet och av dessa har 20 använts i resultatet. Sjutton av dem

utgjordes av empiriska studier och tre av dem var litteraturstudier. Inklusionskriterier för

artiklar i resultatet var att de skulle bedömas relevanta i förhållande till studiens syfte och

svara upp mot frågeställningarna. Exklusionskriterier var att artiklarna inte skulle vara

publicerade för mer än tio år sedan, samt vara vetenskapligt granskade. En artikel publicerad i
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början på 1990-talet bedömdes dock relevant för ämnet varför den inkluderades. Uppgifter om

författare, deltagare och datainsamling för artiklarna i resultatet redovisas i bilaga 1.

Analys
Utvalda artiklar har analyserats med studiens syfte och frågeställningar som utgångspunkt.

Granskning av artiklarna var för sig inledde analysen, därefter utfördes en sammanfattning av

varje artikel. Fynden från artiklarna sorterades in i tre kategorier, vilka utgick från studiens

frågeställningar: vilka problem ställs den nyutbildade sjuksköterskan inför, vad dessa problem

kan orsakas av samt vilka försök som har gjorts och görs för att lösa dessa problem. Skapande

av kategorier och sortering skedde för att bringa ordning bland data och ge överskådlighet

(Backman, 1998; Polit & Hungler, 1999).

RESULTAT
Resultatet presenteras och struktureras utifrån de tre frågeställningar som angetts i syftet, det

vill säga de problem som den nyutbildade sjuksköterskan ställs inför, vad dessa problem kan

orsakas av och vilka försök som har gjorts eller görs för att lösa dessa problem.

Problem som nyutbildade sjuksköterskor ställs inför
De problem som nyutbildade sjuksköterskor ställs inför handlar oftast om konflikter mellan

utbildning och arbete, svåra uppgifter och avsaknad av stöd.

Konflikter mellan utbildning och arbete
Ett av de problem nyutbildade sjuksköterskor stötte på när de började arbeta i den kliniska

verksamheten var att olika värdesystem påverkade hennes arbete. Sjuksköterskor upplevde att

de ständigt befann sig i situationer där egna värderingar var i konflikt med

arbetsorganisationens (Brandbu, 1994). Den nya sjuksköterskans värderingar kunde komma i

konflikt med systemets regler och rutiner. Å ena sidan den professionella värderingen om att

sjuksköterskan skulle vara lojal mot professionen och dess värderingar, vilket innebar att hon

skulle vara patientorienterad och omvårdnad var det centrala. Å andra sidan arbetsplatsens

krav om att den anställde skulle vara lojal mot arbetsplatsens värderingar, regler och

förordningar. Fagerberg och Kihlgren (2001) fann i sin studie att sjuksköterskorna upplevde

att organisationen satte gränser för vilken slags vård patienterna erhöll. Enligt en studie av
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Graubaek (2002), passade inte den konkreta verkligheten ihop med sjuksköterskans

föreställning om hur god omvårdnad skulle bedrivas. Enligt studien upplevde sig

sjuksköterskorna vara tvungna att medverka i en vård de personligt och yrkesmässigt hade

svårt att stå för.

Sjuksköterskorna kunde också ha svårt att fokusera på patientens behov och var istället

upptagna av sitt eget perspektiv på situationen, upptagna med sitt eget görande. Enligt

Boychuk Duchscher (2001) hade de nya sjuksköterskorna svårt att fokusera på den enskilde

patienten. Det viktiga var att göra färdigt sina uppgifter i tid. Att göra det som behövde göras

för att hålla jämna steg med övrig personal, vilket uttrycktes som att de bara ville få jobbet

gjort utan att patienter kom till skada. I en studie av Maben och Macleod Clark (1998)

beskrivs denna tid i termer som förskräcklig, betryckande, skrämmande, hemsk, oroande och

ett absolut helvete.

Ett annat problem för nya sjuksköterskor var att överföra inlärd teori till den praktiska

uppgiften eller situationen samt att använda sig av forskningsresultat. Detta innebar att

sjuksköterskan bland annat hade svårt att ändra eller hantera sin kunskap i förhållande till den

aktuella situationen. De hade svårigheter att reflektera över varför de gjorde på ett visst sätt

(Graubaek, 2002; Walker & Bailey, 1999).

Svåra uppgifter
Vissa uppgifter i vården kring patienterna upplevdes svåra av sjuksköterskor som nyss börjat

sin yrkesverksamhet. Kapborg och Fischbein (1998) fann att det handlade om svårigheter med

att få tillräckligt med tid för att kunna ta hand om patienten på ett för dem tillfredställande

sätt. Vidare framkom att de hade svårt för att få en helhetsbild av patientens tillstånd, att

kunna värdera situationen, besluta om prioriteringar av handlingar och att veta i vilken

ordning dessa handlingar skulle utföras.  Det handlade också om vård av patienter med

allvarlig sjukdom eller i terminalvård. En annan svårighet var kommunikationen med

allvarligt sjuka och deras närstående. Även i en studie av Walker och Bailey (1999) angavs att

planering och värdering av vården kring patienterna samt att kunna möta deras psykosociala

behov var problematiska för de nya sjuksköterskorna under den första tiden i

yrkesverksamheten.
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Samarbetet med annan personal och arbetsledning kunde också innebära problem. Detta

innefattade att nya sjuksköterskor tyckte det var svårt att veta när det var dags att kalla på

läkare, vilket återkom i fler studier (Kapborg & Fischbein, 1998; Walker & Bailey, 1999).

Arbetsledaransvaret innefattade även förväntningar om att sjuksköterskan skulle lösa

samarbetsproblem mellan annan personal men också att påtala för annan personal om den

agerat felaktigt (Kelly, 1996). Även vissa administrativa uppgifter var svåra då blanketter och

organisatoriska system var okända för sjuksköterskan i början enligt Kapborg och Fischbein

(1998). Sjuksköterskorna i denna studie upplevde också att de var tvungna att vara överallt

och göra allting själva, vilket försvårade situationen.

I Graubaeks (2002) studie upplevde de nya sjuksköterskorna att det kändes svårt när de själva

utförde bristande vård och behandling på grund av att de inte hade tillräcklig kunskap eller

färdighet. Brister i de kliniska färdigheterna har genom flera studier visat sig vara ett

övergående problem. När de nyutbildade sjuksköterskorna arbetat sex till sju månader

upplevde de att dessa färdigheter var uppövade och fungerade mindre problematiskt (Boychuk

Duchscher, 2001; Carlisle, Luker, Davies, Stillwell & Wilson, 1999; Walker & Bailey,1999).

Avsaknad av stöd
En yrkesverksam sjuksköterska förväntades ofta arbeta självständigt och vara autonom i sitt

utövande av omvårdnad kring patienten. För en nyutbildad sjuksköterska kunde detta

upplevas som ett betungande ansvar (Walker & Bailey, 1999).  I studier av Maben och

Macleod Clark (1998) och Kelly (1996) framhålls att ansvaret i sig och rädslan för att göra

misstag och därmed riskera att bli av med sin legitimation var påtaglig för nyutbildade

sjuksköterskor. I båda dessa artiklar kom även behovet av stöd och handledning för den nya

sjuksköterskan fram tydligt, något som också understryks av Boychuk Duchscher (2001),

Walker och Bailey (1999). Enligt Fagerberg och Kihlgrens (2001) studie ansåg

sjuksköterskorna att det var viktigt med stöd både under utbildning och under de första

arbetsåren.

Att bli accepterad av kollegor framstod som ett behov hos sjuksköterskor i Boychuk

Duchschers (2001) studie. Detta medförde att de var återhållsamma med att begära stöd från

sina kollegor av rädsla för att detta skulle få dem att framstå som svaga och oförmögna att

klara sig själva, snarare än att se frågandet som ett steg i deras anpassning i den nya miljön.
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Graubaek (2002) beskriver i studien en autonomi och lojalitetskonflikt för den nya

sjuksköterskan då hennes beslut och värderingar är i opposition till annan personals värdering

eller mot systemets möjligheter. Detta uppmärksammas även av Brandbu (1994) som anser att

det regelverk som styr verksamheten inom sjuksköterskans arbetsområde står över den

enskilda sjuksköterskans autonomi.

Maben och Macleod Clark (1998) fann, utifrån intervjuer med erfarna sjuksköterskor, att den

fientliga inställningen som annan personal hade till sjuksköterskorna med nyare utbildning

också var ett problem. Författarna ansåg vidare att själva utbildningen var omgiven av ett

dåligt anseende och hade egentligen inget med den enskilda nyutbildade sjuksköterskans

prestation att göra. Enligt Kelly (1996) arbetade sjuksköterskorna hårt för att övertyga annan

personal om att deras utbildning inte var ett hinder för att de skulle vara goda praktiserande

sjuksköterskor.

Orsaker till problemen nyutbildade sjuksköterskor ställs inför
Orsaker till problemen som nyutbildade sjuksköterskor ofta ställs inför kan handla om olika

värderingar, glappet mellan teori och praktik, brister i de kliniska studierna samt höga krav i

yrkesverksamheten.

Olika värderingar
Brandbu (1994) beskrev den kollision mellan olika värdesystem som den nyutexaminerade

sjuksköterskan möter då hon började sin yrkesverksamhet. Arbetsorganisationen ställde krav

på effektivitet och produktivitet vilka krockade med professionens omvårdnadsvärderingar

där det centrala var patienten eller gruppen. Det centrala värdet hos arbetsorganisationen var

effektivitet där målet var att få ett arbete utfört och att se till att bästa möjliga vård gavs till

flesta möjliga patienter. Detta skedde effektivast genom att arbetet delades upp och den

enskilda sjuksköterskan ansvarade för specifika uppgifter. Sjuksköterskeprofessionens

centrala värdering var att omvårdnaden skulle planeras utifrån den enskilde patientens

omvårdnadsbehov och att den enskilde utövaren, sjuksköterskan, skulle vara autonom när det

gällde värderingar och beslut i förhållande till de patienter hon ansvarade för. Arbets-

organisationens värdering stod i konflikt mot detta då regelverket i systemet stod över den

enskilda sjuksköterskans utövande av autonomi.
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Enligt Hewison och Wildman (1996) fanns det en skarp kontrast mellan värderingarna i

sjuksköterskeutbildningen och värderingarna i hälso- och sjukvården. Sjuksköterskan

förväntades arbeta i en omgivning som styrdes av att ett antal mål skulle uppnås med

finansiella begränsningar. Under utbildningen uppmanades sjuksköterskan däremot att

behandla patienter som individer genom användande av omvårdnadsteorier, vilket resulterade

i ett glapp mellan utbildningens och yrkesverksamhetens normer. Brandbu (1994) ansåg att

den existerande och oundvikliga konflikten mellan professionen och verksamhetens

värderingar måste erkännas av dem som ansvarar för utbildningens utformning. Bara genom

att tillåta studenten att se konflikten kommer hon kunna tåla leva med och i den.

Teori- och praktikglappet
McCaugherty (1991) beskrev ett glapp mellan teori och praktik. Författaren ansåg att den

teori som förmedlades i kurslitteratur och klassrum var en generaliserad bild av verkligheten

och att situationen i mötet med patienten var mer komplex. För att kunna hantera denna

situation krävdes att studenten hade kunnat integrera de olika kunskapsdelarna och därefter

haft möjlighet att överföra detta till den verkliga situationen. Att kunna röra sig från det

generaliserade på lektioner till det specifika i patientvården krävde ett hopp över glappet

mellan teori och praktik. Vidare beskrev Raffety, Allcock och Lathlean (1996) att detta glapp

länge ansetts vara ett misslyckande från utbildning, praktik och forskning där man inte kunnat

presentera någon perfekt lösning. De ansåg att teori och praktik inte existerade som enskilda

delar utan var i dynamisk spänning. Glappet mellan dessa varken kunde eller skulle slutas då

dynamiken är viktig för att förändringar skulle kunna inträffa i praktiken. En konklusion var

att sjuksköterskestudenter behövde introduceras i debatten kring detta glapp för att få en

förståelse kring vad det var som drev omvårdnadsteori och praktik, vilket skulle kunna hjälpa

dem att handskas med verklighetschocken. Reformer hade på senare år lagt en ny dimension

till detta glapp enligt Hewison och Wildman (1996). De menade att det tydligaste beviset på

detta var separationen mellan den levererande hälso- och sjukvårdsorganisationen från den

som utbildar sjuksköterskorna, högskoleorganisationen. Hewison och Wildman ansåg vidare

att sjuksköterskeutbildningens rörelse in i en högre utbildningssektor, högskolan,

representerade rent konkret glappet mellan utbildning – teori och praktik, då högskolevärldens

normer också påverkade innehållet.
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Brister i de kliniska studierna i utbildningen
Huvudmålet i utbildningen hade enligt Walker och Bailey (1999) varit att förbereda och

utveckla en stark teoretisk bas för sjuksköterskans framtida yrkesverksamhet samt att kunna

använda teori och forskning i praktiken. Resultatet pekar dock på att utbildningsplanerna inte

givit förutsättningar för att kunna utveckla dessa färdigheter och att praktiska vårdmiljöer inte

uppmuntrade kritiskt tänkande eller forskningsbaserad praktik. Boychuk Duchscher (2001)

ansåg att den frustration nyexaminerade sjuksköterskor upplevde den första tiden i arbetslivet

orsakades av en önskan hos dem om att kunna ge kvalificerad omvårdnad men att varken ha

kunskap, fokus, tid eller energi för att göra det. De hade bland annat haft begränsade

möjligheter att under studietiden utveckla samarbetet med annan personal eftersom de aldrig

hade ensamt ansvar för patienter. Detta påverkade också deras möjligheter att utveckla

ledande färdigheter som att övervaka och stödja annan personal.

Maben och Macleod Clark (1998) ansåg att studenterna inte haft möjlighet att träna sina

kliniska färdigheter i tillräcklig mån i utbildningen. Problem i de kliniska studierna redovisade

även Trevitt, Grealish och Reaby (2001). Författarna fann att handledare i den kliniska

utbildningen inte kunde undervisa om teknik, ge feedback, ställa adekvata frågor och leda

studenterna fram till personliga mål beroende på bristande egna erfarenheter. Vidare hade

studenterna svårigheter med att vända sig till handledarna angående deras specifika

utbildningsbehov. Sjuksköterskestudenterna upplevde också att påtryckning från praktikplats

och skola hindrade dem från att delta i arbetsuppgifter vilka var nödvändiga för

yrkesförberedelsen.

I en studie av Löfmark (2000) påvisades att möjligheten till erfarenheter av specifika kliniska

uppgifter begränsades av om studenten haft möjlighet att möta dessa under sin kliniska

praktik. Vilken avdelning studenten gjorde sin kliniska praktik inom påverkade studentens

möjlighet att möta specifika kliniska uppgifter, beroende på avdelningens inriktning och de

inneliggande patienternas problematik. Även relationen mellan handledare och student där

handledaren kunde brista i sitt bemötande av studenten påverkade. En bristande organisation

kunde leda till att kontinuiteten i handledningen uteblev, vilket resulterade i att handledare

och student aldrig hann få kunskap om varandra och studentens möjlighet till att ta ansvar

minskade. Studentens egen osäkerhet att ta initiativ och känslor av otillräcklighet i många

situationer upplevdes också som hinder för lärande. Även May och Veitch (1998) beskrev vad
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som kunde påverka den kliniska praktiken. De fann att de flesta kliniska handledare var

inadekvat förberedda och inte visste hur den nya sjuksköterskeutbildningen var upplagd.

Möjligheten för lärare att medverka på studentens arbetsplats försvårades av att de samtidigt

hade många andra åtaganden. Reflektionsstunderna mellan student och lärare varierade till sin

utformning från att vara helt styrd av läraren till att vara helt studentledd. Sammantaget kunde

detta leda till att studenternas erfarenheter under den kliniska praktiken blev begränsade.

Carlisle et al. (1999) ansåg även att det var troligt att själva längden på den kliniska

utbildningen påverkade studenternas möjlighet att träna upp sina färdigheter. Dartsch, Gatel

och Lundh (2003) fann att lärande av uppgifter i den kliniska utbildningen inte fokuserade på

generell kunskap utan var direkt kopplad till praktikplatsens karaktär. De ansåg att

handledningen av studenten fortfarande skedde på en mycket konkret nivå, mästare-lärlings

modellen, vilket gjorde att undervisningen var inriktad på det konkreta situationsbundna

skeendet. Lärarna upplevde att deras möjlighet att visa på teoretiska resonemang och

vetenskapliggöra omvårdnad som ämne under studentens kliniska studier försvårades av att

det kunde utvecklas en maktkamp mellan läraren och den kliniska handledaren. Det kunde

handla om språkbruk och frågan om vem som skulle klassificeras som expert på omvårdnad.

Höga krav i yrkesverksamheten
Kapborg och Fischbein (1998) har i sin studie undersökt övergången från ett treårigt

sjuksköterskeprogram till yrkesverksam sjuksköterska. Hanteringen av administrativa

göromål påverkades av att olika institutioner använde olika administrativa system, vilket de

nya sjuksköterskorna inte kunnat förbereda sig för. Den höga arbetsbelastningen kunde enligt

de nya sjuksköterskorna orsakas av att de behövde längre tid på sig för att utföra en uppgift än

en erfaren sjuksköterska. De nya sjuksköterskorna upplevde att de fick för kort introduktion

vilket gjorde att de inte kände sig tillräckligt förberedda för att praktisera yrket autonomt.

Maben och Macleod Clark (1998) ansåg att avsaknad av en stödjande omgivning försvårade

övergångsprocessen från student till sjuksköterska och att de negativa attityderna gentemot

nyutbildade sjuksköterskor kunde bottna i att personal med äldre utbildning kände sig hotade i

sin yrkesroll. Även Löfmark (2000) redovisade att nyutbildade sjuksköterskor saknade stöd av

erfarna sjuksköterskor. Många nya sjuksköterskor eftersökte förebilder i den professionella

vården som de kunde arbeta tillsammans med.
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Olsson (1999) beskrev förväntningar på nyutbildade sjuksköterskor, vilka baserades på en

studie bland nyutbildade sjuksköterskor, avdelningschefer och lärare. Studien visade att

förväntningarna var olika hos grupperna. Avdelningscheferna efterfrågade kompetens

gällande självinsikt och professionell identitet hos de nyutbildade sjuksköterskorna men ansåg

samtidigt att dessa var de minst utvecklade. De nyutbildade sjuksköterskorna själva nämnde

inte självinsikt och professionell identitet. Avdelningscheferna tyckte att de nya

sjuksköterskorna visade relativt god nivå gällande organisatorisk, samarbets- och

kommunikationsförmåga, men där skattade sig de nyutbildade sjuksköterskorna själva lägre. I

flera studier redovisades arbetsgivares förväntningar på nyutexaminerade sjuksköterskor.

Diede, McNish och Coose (2000) visade på brister gällande arbetsledning och samarbete med

annan personal, bristande förmåga att organisera det dagliga arbetet, bristande kliniska

färdigheter samt bristande förmåga att kartlägga meningsfulla observationer av patienter hos

nyutbildade sjuksköterskor. Liknande fynd redovisades även av Carlisle et al. (1999) som

också påtalade att de nya sjuksköterskorna hade svårt att passa in i vårdteamet enligt

avdelningschefer och erfarna sjuksköterskor. De betonade också att man kanske ställde för

höga förväntningar på nya sjuksköterskor. Diede et al. (2000) redovisade att arbetsgivarna

ansåg att färdigheter i kommunikation var viktigt liksom att den nya sjuksköterskan var

flexibel och mottaglig för kritik, men också ansvarig gentemot arbetsgivaren.

Försök som har gjorts eller görs för att lösa problemen
Här presenteras försök som gjorts eller görs för att lösa problemen nyutbildade sjuksköterskor

ställs inför inom både utbildning och yrkesverksamhet.

I utbildningen
Trevitt et al. (2001) redogjorde för ett handledarprogram som syftade till att förbereda

studenter inför inträdet i yrkeslivet. Programmet skulle hjälpa och vägleda studenter och

handledare genom att fungera som en undervisningsmodell. Genom detta program ansåg

författarna att de nyutbildade sjuksköterskornas verklighetschock och bristande förmåga att

kunna utföra uppgifter minskade när de började arbeta. Löfmark (2000) beskrev i sin studie

ett värderingsformulär som syftade till att klargöra innehåll och mål för den kliniska

utbildningen. Värderingsformuläret ansågs av studenterna underlätta deras eget ansvar för

inlärningsprocessen samtidigt som det underlättade för handledarna att ge bättre stöd till

studenterna. Detta formulär skulle integreras i den kliniska praktiken och även vara en del av
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den teoretiska utbildningen. Författaren ansåg att det kunde bidra till att minska glappet

mellan teori och praktik.

Chan Koh (2002) beskrev hur ett försök med en lärare som utgjorde en kontinuerlig länk

mellan klinisk utbildning och skola gav studenten möjlighet att i högre grad integrera teori

och praktik. Studentens kunskap och förståelse om omvårdnadsprocessen ökade. Lärarna

undervisade studenterna i den praktiska miljön och dessa lektioner hjälpte studenterna att

utveckla färdigheter i reflektion och kritiskt tänkande. Stödet av lärare ansågs viktigt både för

studenterna och för personalen i den kliniska utbildningen. Davies, Turner och Osborne

(1999) redogjorde för en modell för att förbättra den kliniska utbildningen för studenterna.

Denna modell utgjordes av att högskolan betalade sjukhuset för handledartjänsten, vilket

gjorde att sjukhuset kunde anställa någon istället för handledaren. Handledaren kunde då

koncentrera sig på undervisning av studenten utan att kollegorna fick någon högre

arbetsbelastning.

I yrkesverksamheten
Boychuk Duchscher (2001) ansåg att ett bra sätt för att underlätta övergången för den nya

sjuksköterskan på arbetsplatsen kunde ske genom att utbilda erfarna sjuksköterskor till

handledare och ansluta mentorskap till de nya sjuksköterskorna. Handledaren skulle

därigenom vägleda och ge praktisk assistans till den nya sjuksköterskan. En begränsning av

arbetstiden och mindre arbetsbörda underlättade också övergången för nya sjuksköterskor.

Även sjuksköterskorna i Maben och Macleod Clarks (1998) studie ansåg att stöd och

handledarskap var en modell för att underlätta övergångsprocessen. Syftet var att möjliggöra

en stödjande miljö, vilket skulle underlätta för sjuksköterskorna att utveckla sin praktik samt

hålla kvar nyutbildade inom verksamheten samtidigt som det var ett sätt att ytterligare

förbättra patientvården.

DISKUSSION

Metod
Vi anser att syftet med litteraturstudien, utifrån de frågeställningar vi haft, uppnåtts. Dock har

det varit svårt att finna publicerat material som svarar upp mot tredje frågeställningen,
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gällande yrkesverksamhet. Vi valde att söka i internationella databaser då problemet troligen

inte var koncentrerat till enbart nordiska förhållanden. Trots att vi inte har full kunskap om

hur utbildning och klinisk praktik är upplagd i andra länder ser problematiken ut att vara

likartad den i Sverige utifrån de artiklar vi bearbetat. Huvuddelen av artiklarna är från senare

delen av 1990-talet och framåt för att vi ville ha så nya studier som möjligt då såväl utbildning

som yrkesverksamhet ständigt förändras. Artiklarna i resultatet är till största delen baserade på

empiriska studier. Respondenterna i de olika studierna har varit studenter i sjuksköterske-

utbildning, nyutbildade sjuksköterskor vid inträde i yrkesverksamhet, sjuksköterskor efter

några års yrkesverksamhet, handledare, sjuksköterskekollegor, arbetsledare och lärare inom

sjuksköterskeutbildning. Detta ger en bred bild av den undersökta problematiken och styrker

fynden i resultatet. Analysen har skett genom granskning, sammanfattning och kategorisering

av innehåll i artiklarna utifrån de tre frågeställningarna. Reliabilitet och validitet styrks i ett

arbete genom att analys genomförts av två personer som kommit fram till samma resultat var

för sig (Patel & Davidson, 1994).

Resultat
Inom högskolan undervisas studenten i de professionella värderingarna om att det viktiga i

vården är patienten, patientens självbestämmande och sjuksköterskans förmåga att se

patienten ur ett helhetsperspektiv. Varje patient skall ägnas så mycket tid som situationen

kräver. I yrkesverksamheten finns dock andra värderingar som påverkar sjuksköterskans

arbete. Verksamheten skall tillgodose alla patienters behov på ett säkert och ekonomiskt

fördelaktigt sätt. Nya sjuksköterskor upplever ofta att det inte finns tillräckligt med tid att

ägna åt varje enskild patient. Vardagliga fasta göromål måste genomföras för att vården skall

upprätthållas för alla patienter. Arbetsorganisationens krav om effektivitet och produktivitet

påverkar såväl personaltäthet som vårdtider (Boychuk Duchscher, 2001;  Brandbu, 1994;

Fagerberg & Kihlgren, 2001;  Graubaek, 2002).

Det har länge ansetts existera ett glapp mellan teori och praktik i sjuksköterskeutbildningen

och utbildningens rörelse in i högskolans värld verkar ytterligare ha bidragit till att förstärka

detta (Hewison & Wildman, 1996). Nya sjuksköterskor har enligt flera av de granskade

studierna svårigheter att överföra teori till den praktiska situationen (Graubaek, 2002; Walker

& Bailey, 1999). Resultatet pekar mot att teoretiska beskrivningar, i skolmiljö, av ett fenomen

eller en situation aldrig kan ge en fullständig bild av omvårdnadssituationen. För att den nya
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sjuksköterskan skall kunna använda sig av teori måste hon ha integrerat olika delar, ha

förmåga att känna igen delarna i omvårdnadssituationen och kunna omsätta detta i praktiken

(McCaugherty, 1991; Raffety et al., 1996;  Hewison & Wildman, 1996).

När de nya sjuksköterskorna möter verkligheten i hälso- och sjukvårdsverksamheten upplever

de flesta en konflikt som den individuella sjuksköterskan löser på sitt eget sätt. Kramer (1974)

visar i sin studie att flera av dessa konfliktlösningar är ineffektiva både för den enskilda

sjuksköterskan och för hälso- och sjukvårdens verksamhet. Det kan leda till ett frekvent byte

av arbetsplats, utbrändhet eller att helt överta arbetsorganisationens värderingar och förkasta

de professionella värdena. Brandbu (1994) anser att det effektivaste sättet för den nya

sjuksköterskan att hantera värdekonflikten är att utveckla en form av bikulturellt beteende.

Detta innebär att sjuksköterskan skall kunna värdera varje aktuell situation och välja att följa

de värderingar hon finner bäst. Brandbu anser vidare att sjuksköterskan måste ha mod och

kraft att bryta mot systemet när hon värderar det som nödvändigt och försvarligt för att

förutsättningarna för omvårdnaden skall bli bättre. Kramer (1974) fann att utvecklande av ett

bikulturellt beteende är ett sätt att lösa konflikten som gagnar både den nya sjuksköterskan

och möjligheten för henne att påverka och förbättra patientvården. Resultaten i vår studie

tyder på att värdekonflikten inte ägnas tillräcklig uppmärksamhet i utbildning och

kurslitteratur. För att göra nya sjuksköterskor bättre rustade för den verklighet de kommer att

möta och ge möjlighet till tidig bearbetning vilket kan underlätta övergången från student till

yrkesverksam sjuksköterska, borde detta kanske lyftas fram och diskuteras genom hela

utbildningen.

Kramer (1974) förde fram redan under 1970-talet att man tidigt i utbildningen måste

introducera studenterna med värdekonflikten och att lärare inte kan negligera detta.

Konflikterna i verkligheten måste finnas med i undervisningen för att studenten skall kunna

lära sig handskas med den. Förebilderna för de nya sjuksköterskorna, vilket i första hand

handlar om lärare, måste enligt Kramer själva ha praktisk erfarenhet av den verklighet de

undervisar om. Enligt Kramers studie hade många av lärarna slutat sin egen

sjuksköterskepraktik på grund av att de inte tyckte om att vara praktiserande sjuksköterskor

eller att de inte tyckte de hade möjlighet att praktisera yrket på det sätt de själva ville. Kramer

anser att de kanske varit utsatta för samma verklighetskonflikt och valt ett ineffektivt sätt att

hantera den genom att fly till ett annat yrke. För att lärare skall ha möjlighet att på ett
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trovärdigt sätt undervisa och förbereda studenterna på verkligheten måste de själva vara

införstådda med de problem och konflikter som präglar arbetssituationen.

Brandbu (1994) anser att man har negligerat de konflikter som existerar i sjuksköterskans

vardag och att det vilar ett stort ansvar på högskolan att bidra till att värderingar och

verklighet kan beröra varandra. Brandbu anser dock att så som utbildningen är upplagd med

växling mellan teori och praktik ger det goda möjligheter för studenten att förbereda sig för

den verklighet de kommer att möta som nyutbildad sjuksköterska.

Resultatet visar att det är genom den kliniska utbildningen studenterna har möjlighet att

konfronteras med konflikter på ett konkret sätt. Det är också under denna tid studenten skall

utveckla sina kliniska färdigheter inom flera områden. Utifrån resultatet tycks innehållet i den

kliniska utbildningen, som den är utformad idag, vara en period av yrkespraktik som till stor

del styrs av slumpen. Vilken avdelning studenten placeras på styr möjligheterna att träffa på

specifika fenomen och problematik. Handledningen i sig, förhållandet mellan student och

handledare, är inte något självklart utan påverkas av organisationen, handledarens intresse och

kunskap samt förmåga att undervisa den enskilde studenten i färdigheter som den har behov

av (Dartsch et al., 2003; Löfmark, 2000; Maben & Macleod Clark, 1998; May & Veitch,

1998; Pilhammar, 1997; Trevitt et al., 2001 ).  Carlisle et al. (1998) anser också att de korta

kliniska praktikperioderna inte ger studenterna tillräckliga möjligheter för att socialiseras in i

yrket och att den faktiska längden på den kliniska utbildningen påverkar möjligheten att

exponeras och integreras med de regler som gäller i arbetsorganisationen.

Pilhammar (1997) har i en studie undersökt handledning av sjuksköterskestudenter i klinisk

praktik. Handledning av studenter har det primära syftet att förbereda studenter för att upptas i

professionen. För att detta skall kunna ske krävs att studenten socialiseras in i yrkets

värderingar, normer och attityder. Studenterna medverkar under den kliniska utbildningen i

yrkesutövningen och skaffar på så sätt erfarenheter av det regelsystem och de värderingar som

råder inom yrkesverksamheten. De kliniska handledarna har oftast ingen handledarutbildning

och bristande kunskap om studentens utbildningsmål, vilket får till följd att de handleder

studenterna utifrån erfarenheter från sin egen utbildning. Detta bidrar till att det traditionella

kulturella mönstret för sjuksköterskeutövandet vidmakthålls.
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Flera av studierna i resultatet visar överensstämmelse om vad sjuksköterskorna upplever som

svåra eller problematiska situationer som att inte ha tillräcklig färdighet för att kunna utföra

tekniska handlingar, ansvara för vård av komplext sjuka eller i terminalvård, arbetsledande

ansvar och kommunikation (Graubaek, 2002; Kapborg & Fischbein, 1998; Kelly, 1996;

Walker & Bailey, 1999). Utbildningen har länge ansetts ha en tendens att lägga mindre energi

vid att utveckla tekniska färdigheter hos studenterna. Detta trots att det av bland annat

arbetsledare anses som en grundläggande färdighet inom sjuksköterskeprofessionen (Carlisle

et al., 1999).  Kramer (1974) anser att man borde lägga mer energi i utbildningen på att

utveckla dessa manuella färdigheter då de är grundläggande kunskaper som krävs för att

vården av patienter skall fungera. Hon anser vidare att det vid inträdet i yrkesverksamheten

kostar den nyutbildade sjuksköterskan mycket energi att öva upp dessa, energi som istället

kan ägnas åt andra svårigheter som den nya sjuksköterskan ställs inför. Furåker (2001)

betonar att det finns stora skillnader mellan olika sjuksköterskeprogram, efter

högskolereformen 1993, och att i flertalet utbildnings- och kursplaner sätts teoretisk och

vetenskaplig kunskap främst, medan praktiska färdigheter och kunskaper studenten ska

förvärva under kliniska studier kommer i andra hand.

Resultatet visar att studentrollen i sig begränsar möjligheterna att utveckla vissa färdigheter

bland annat beroende på att studenten aldrig utövar autonomi (Boychuk Duchscher, 2001;

Walker & Bailey, 1999). Pilhammar (1997) anser att möjligheten för studenten att öva ofta är

bunden till en situation och uppkommer spontant istället för planerat utifrån studentens behov.

Enligt en studie av Lindberg-Sand (1996) ger oftast rollen som student endast tillträde att

delta i det arbete som studenten redan anser sig behärska.

Som framhållits av Maben och Macleod Clark (1998) kanske förväntningen är för högt ställd

angående att studenten i utbildningen helt skall kunna förberedas för varje aspekt av

sjuksköterskans roll. Studenten behöver dock tidigt informeras om möjligheterna till att

utveckla dessa färdigheter och att de själva har ett stort ansvar för att tillvarata alla

möjligheter att öva dessa. Idag upptäcker många studenter i slutet av utbildningen eller vid

början av yrkesverksamheten att de fortfarande upplever sig ha brister i förhållande till dessa

färdigheter vilket kan leda till oro. Detta förefaller dock vara ett snabbt övergående problem i

början av den nya sjuksköterskans yrkesverksamhet och svårigheterna försvinner efter några

månader inom yrkesverksamheten (Boychuk Duchscher, 2001; Carlisle et al., 1999; Walker &

Bailey, 1999).



24

Resultatet tyder på att nya sjuksköterskor vid inträde i yrkesverksamheten förväntas ha

kunskaper och färdigheter i paritet med erfarna sjuksköterskor. Hon förväntas fungera utan

stöd och handledning med full autonomi efter en kort tid på avdelningen (Carlisle et al., 1999;

Diede et al., 2000). Enligt Lindberg-Sand (1996) verkar detta vara tydligt uttryckt av mer

erfarna kollegor och utgör en accepterad del av yrkeskulturen. Detta trots att Socialstyrelsens

allmänna råd (SOSFS 1995:15) talar om att när sjuksköterskestudenten övergår till att arbeta

som verksam sjuksköterska är behovet av introduktion stort. Sjuksköterskeprofessionen

innehåller flera dimensioner och sjuksköterskan behöver få möjlighet att öva upp sin

skicklighet innan hon anförtros krävande uppgifter.

Benner (1993) visar på att det krävs erfarenhet och praktik för att utveckla färdigheter. När

den nya sjuksköterskan börjar arbeta inom yrkesverksamheten är hon fortfarande nybörjare

och det krävs flera års praktiserande för att nå expertnivå.

Vi har inte kunnat finna några publicerade artiklar som fokuserar på vad som gjorts eller kan

göras för den nyutbildade sjuksköterskan inom yrkesverksamheten för att lösa problem i

övergången från student till verksam sjuksköterska. Kan det vara så att man valt att bortse

från att det krävs möjlighet till introduktion och erfarenhet för att nå expertnivå inom

yrkesverksamheten. Det som framkommit i resultatet är vikten av stöd och handledning för

den nya sjuksköterskan när hon kommer ut i yrkesverksamheten (Boychuk Duchscher, 2001;

Maben & Macleod Clark, 1998).

Enligt styrdokumenten gällande nuvarande sjuksköterskeutbildning (85/595/EEG; SFS

1998:1003) skall studenten genom utbildning förvärva tillräcklig kunskap, förståelse och

yrkesskicklighet för att kunna arbeta inom allmän hälso- och sjukvård. Styrdokumenten ligger

till grund för lokala utbildningsplaner på respektive högskola men resultatet tyder på att det

som tycks saknas idag är en tydlighet i de normer som bör styra hela utbildningen, vilket även

efterfrågas av Furåker (2001).

McCaugherty (1991) anser att lärarna inom sjuksköterskeutbildningarna har en dubbel roll.

De skall ha teoretiska kunskaper inom många områden samtidigt som de förväntas vara

expertpraktiker och förebilder för studenterna. Dartsch et al. (2003) för fram att

högskolelärarens roll vid besök på praktikplatsen kan innebära svårigheter då hon upplever
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sig göra intrång på den handledande sjuksköterskans revir. Pilhammar (1997) anser att

handledningen i sjuksköterskeutbildningen har formats utifrån att sjuksköterskestudenten

räknas som arbetskraft, vilket medför att det centrala är att utföra olika uppgifter utifrån en

mästare – lärlings modell. De flesta handledare har idag ingen formell utbildning utan

handledningen utgår från den erfarenhet och utbildning den erfarna sjuksköterskan har.

Lindberg-Sand (1996) menar att handledning idag oftast betraktas som ett åliggande som

yrkesverksamheten ansvarar för. Utplacering av studenter från högskolan innefattar ofta ingen

påverkan eller något ställningstagande till handledningens kvalitet eller utformning.

Resultatet påvisar att de försök som gjorts inom utbildningen för att minska problemen vid

övergången från student till yrkesverksam sjuksköterska innebär bland annat en ökad

tydlighet om vad som förväntas under den kliniska utbildningen för alla inblandade. Ett ökat

stöd, genom olika program, för handledare och studenter anses ge bättre förutsättningar under

de kliniska studierna (Chan Koh, 2002; Davies et al., 1999; Löfmark, 2000; Trevitt et al.,

2001).

Konklusion
Övergången från sjuksköterskestudent till yrkesverksam sjuksköterska verkar ha varit och är

en period vilken leder till frustration hos många nyutbildade sjuksköterskor. Den nya

sjuksköterskans möte med yrkesverksamhetens värderingar stämmer inte överens med de

värderingar hon integrerat under utbildningen. Tendensen att negligera denna värdekonflikt

under utbildningen ger inte de nya sjuksköterskorna chansen att förbereda sig för

verkligheten. Det vore önskvärt med vidare forskning kring hur utbildningen skulle kunna

hjälpa studenterna att hitta redskap för att kunna hantera värdekonflikten när de börjar arbeta

inom sjuksköterskeprofessionen. De försök som gjorts för att motverka övergångsproblemen

för de nya sjuksköterskorna, har så vitt vi kunnat se, skett inom utbildningen. Det tycks som

om vårdverksamheten, trots goda intentioner, önskar en färdig produkt då de ofta inte erbjuder

en lämplig introduktion. Vi tror också att det vore viktigt med vidare forskning om hur och

vad som skulle kunna göras inom yrkesverksamheten för att underlätta för nya sjuksköterskor.

Detta sammantaget är viktigt för att i framtiden klara rekryteringsbehovet av utbildade

sjuksköterskor med beredskap för att kunna hantera de motsättningar och konflikter som finns

i vårdverksamheten, samt är rustade för att kunna förbättra omvårdnaden av enskilda patienter

och höja vårdkvaliteten.
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