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Sammanfattning Transitionen från student mot kompetent sjuksköterska är en kritisk 

period. Det är viktigt att nyutexaminerade sjuksköterskor erhåller en 
fullgod transition med möjlighet att öva upp kunskap och 
tillgodogöra sig erfarenhet. Efter en kort introduktionsperiod 
förväntar arbetsgivaren att nyutexaminerade sjuksköterskor ska ha 
förmåga att fungera i professionen. Syftet med litteraturstudien var att 
belysa nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser under 
transitionen från student mot kompetent sjuksköterska. Resultatet 
visar att transitionen upplevs som en uttröttande lärandeprocess, men 
trots svårigheter finns en känsla av prestation och personlig 
fullbordan över att vara sjuksköterska. Nyutexaminerade 
sjuksköterskor upplever ansvaret som påfrestande då ingen längre 
kontrollerar deras handlingar. De upplever bristfällig kompetens i 
kliniska färdigheter, organisatoriska procedurer, nya situationer och 
den nya rollen. Transitionen underlättas av en stödjande omgivning 
och är avgörande för hur nyutexaminerade möter nya 
ansvarsområden. Nyutexaminerade sjuksköterskor upplever 
besvikelse när det inte finns utrymme att utöva holistisk omvårdnad, 
som de förvärvat kunskap om under studietiden.  För att anpassa sig 
till avdelningens kultur blir de ibland tvungna att släppa egna 
värderingar. Transitionen är en process och det tar tid att känna 
trygghet och säkerhet i yrkesrollen. Introduktion bör genomföras 
tillsammans med utbildade handledare och inte vara tidsbestämd. 
Fortsatt forskning behövs för att utforma fullgod transition.   
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Abstract The transition from student towards competent nurse is a critical 

period. It is important that new graduate nurses receive an adequate 
transition with the opportunity to practice knowledge and gain 
experience. After a brief introduction period the employer expects 
that new graduate nurses are able to manage their profession. The aim 
of the study was to illuminate the experience of new graduate nurses 
during the transition towards competent nurse. The result shows that 
the transition is experienced as a completely exhausting teaching 
process, but despite the difficulties there is a feeling of performance 
and personal accomplishment of being a nurse. New graduate nurses 
experience the responsibility trying, as no one longer controls their 
actions. They experience lack of competence in clinical procedures, 
organizational skills, situations that are new and the new role. A 
supportive environment facilitates for new graduates and it is decisive 
for how they meet new responsibilities.  New graduate nurses 
experience a feeling of disappointment not being able to perform the 
holistic care they gained knowledge about during the time of studies. 
To adjust to the culture of the ward they sometimes need to let go of 
their own values. The transition is a process and it takes time to feel 
comfort and assurance in the profession. The introduction should be 
carried out together with educated preceptors and not being time 
limited. Continued research is needed to design good transition. 
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Inledning 
 
 
Sjuksköterskeyrket är en profession med omvårdnad som arbetsområde vilket kräver kunskap 
i både allmän och specifik omvårdnad. Sjuksköterskan är ansvarig (Svensk Författnings 
Samling, [SFS] 1998:531) för de beslut och handlingar som utförs omkring patienten vad 
gäller omvårdnaden. När den nyutexaminerade sjuksköterskan börjar sitt kliniska yrkesarbete 
skall kunskap som sjuksköterskan tillägnats under studietiden omformas till praktisk 
användning. Efter en kort introduktionsperiod förväntar arbetsgivaren (Casey, Fink, Krugman 
& Propst, 2004; Cowin & Hengstberger-Sims, 2006; De Bellis, Glover & Longson, 2001) att 
den nyutexaminerade sjuksköterskan ska ha förmåga att fungera i sin yrkesprofession. Det är 
angeläget (Socialstyrelsen, [SOS] 2005) att den nyutexaminerade sjuksköterskan får en bra 
inskolning till det nya yrket och miljön runt omkring. Övergången från student mot kompetent 
sjuksköterska (Delaney, 2003) är en kritisk period och det tar tid att känna trygghet och 
säkerhet i yrkesrollen.   
 
Sjuksköterskeutbildningen är en akademisk högskoleutbildning (SFS 2006:1053) som 1993 
blev EU anpassad och ger 120 poäng. Vid tiden för examen ska studenten uppvisa nödvändig 
kunskap och förmåga för att kunna arbeta självständigt vilket ger rätt till legitimation. 
Legitimationen som utställs av Socialstyrelsen betyder att sjuksköterskan är godkänd för att 
utöva yrket. Varje år examineras cirka 4600 sjuksköterskor i Sverige. Enligt Socialstyrelsen 
(2004) finns det ett behov av cirka 4000 nyutexaminerade sjuksköterskor per år inom den 
närmaste framtiden, då antalet pensionsavgångar beräknas öka på grund av den höga 
medelålder som råder bland sjuksköterskor.  
 
 

Bakgrund 
 
 
Sjuksköterskan ansvarar för omvårdnaden (Socialstyrelsens allmänna råd om omvårdnad 
inom hälso- och sjukvården [SOSFS] 1993:17) genom att organisera handlingar runt patienten 
samt informera och undervisa patient och närstående. Sjuksköterskan stödjer både patient och 
närstående i det dagliga livet både fysiskt, psykiskt, socialt och andligt mot välbefinnande. 
Avsikten med omvårdnaden är att” främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och 
lindra lidande” (ICN etiska kod, 2004, s.3). Alla delar i omvårdnaden ska genomsyras av ett 
etiskt förhållningssätt och ett holistiskt synsätt (SOS, 2005) vilket innebär att människan ses 
som en helhet. Sjuksköterskan har i sin position en betydelsefull roll (Statens beredning för 
utvärdering av medicinsk metodik [SBU] 1994) i hälso- och sjukvården. Bedömningen 
sjuksköterskan gör (Pilhammar Andersson, 1994) får konsekvenser för patientens fortsatta 
omvårdnad, bland annat genom samordning av andra yrkeskategorier runt patienten. 
Insatserna har stor betydelse för kvalitén på vårdandet av patienten (SBU, 1994) då 
sjuksköterskans yrkeskompetens ofta påverkar behandlingsresultaten.  
 
Av sjuksköterskan (SOS, 2005) krävs bland annat självständighet i yrket, kunskap om olika 
kulturer och att arbeta med ett vetenskapligt synsätt. Arbetsbelastningen för sjuksköterskorna 
(SOS, 2002) ökar i takt med att patienter vårdas kortare tid på sjukhus. De kortare vårdtiderna 
(SBU, 1994) innebär att patienterna som vårdas på sjukhus är sjukare än vad de varit tidigare.  
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Det finns även ett krav från patienter och närstående att omvårdnaden ska vara god och 
välorganiserad. Sjuksköterskan ansvarar (SFS 1998:531) för hur uppgifterna utförs och 
slutförs inom kompetensområdet. För att sjuksköterskan (Pilhammar Andersson, 1994) ska 
kunna utföra ett professionellt arbete med holistisk omvårdnad, fodras personliga egenskaper 
och förmåga att se till hela patienten. Det professionella arbetet bygger på 
omvårdnadskunskap som leder till säkerhet i yrkesprofessionen för sjuksköterskan.  
 
I yrkesutövningen styrs sjuksköterskan av lagar och förordningar bland annat Lagen 
(1998:531) och Förordningen (1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens 
område och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om 
läkemedelshantering i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen (2005) har också gett ut en 
Kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor som rekommendation för yrket. 
 
I Sverige (SOS, 2002) finns ofta möjlighet till introduktion med parallelltjänstgöring 
tillsammans med erfarna sjuksköterskor. Behovet av god introduktion (SOSFS 1995:15; 
Jackson, 2005; Clare & van Loon, 2003) är stort för den nyutexaminerade sjuksköterskan för 
att få möjlighet att öva upp kunskap och tillgodogöra sig viktig erfarenhet. Sjuksköterskan 
behöver erfarenhet då yrket innehåller ett flertal dimensioner. Erfarenheterna blir större vid 
varje möte med den unika och oförutsägbara människan (SOSFS 1995:15). Utifrån olika 
situationer bygger sjuksköterskan upp erfarenhet (Pilhammar Andersson, 1994) och kan 
därefter använda dessa vid likartade händelser. Erfarenheten ger förståelse (SOS, 2005) och 
omdöme att omsätta kunskap och färdigheter i praktiken.  
 
Kramer skrev 1974 om verklighetschocken för nyutexaminerade sjuksköterskor. Kramer 
beskriver fenomenet som en specifik chockliknande reaktion hos nyutexaminerade 
sjuksköterskor. De har under flera års tid genom utbildning förberett sig för arbetet och tycker 
sig vara förberedda. När nyutexaminerade sjuksköterskor sedan kommer ut i klinisk 
verksamhet upptäcker de att de inte är förberedda inför arbetssituationen (Kramer, 1974). De 
nyutexaminerade (Casey et al., 2004; De Bellis, Glover & Longson, 2001) har även höga 
förväntningar på sig själva om vad de förväntas klara av. Benner (1984) har tagit upp samma 
fenomen där nyutexaminerade sjuksköterskor i början av sitt yrkesliv upptäcker all den 
kunskap som ligger fördold i kliniskt omvårdnadsarbete. Under utbildningen har studenten 
förvärvat teoretisk kunskap, men när den nya sjuksköterskan börjar i klinisk verksamhet finns 
brister i det praktiska utförandet (Benner, 1984). 
 
Socialstyrelsen har ansvar mot befolkningen genom att se till att sjuksköterskor har tillräcklig 
kvalifikation för sin profession. På uppdrag av regeringen utförde Socialstyrelsen år 2001 
(SOS, 2002) en undersökning om hur nyutexaminerade sjuksköterskors yrkeskompetens 
möter behoven i hälso- och sjukvården. Undersökningen visade på områden där 
nyutexaminerade sjuksköterskor brast i yrkeskompetens. Många sjuksköterskor i 
undersökningen upplevde problem med att hantera yrkesprofessionen i kliniskt verksamhet. 
 
Samtidigt som den nyutexaminerade sjuksköterskan har ett personligt ansvar gentemot 
patienterna för omvårdnaden sker en socialiseringsprocess in på den nya arbetsplatsen. Under 
socialiseringen (Andersen, Brante & Korsnes, 1998) sker en anpassning där nyutexaminerade 
sjuksköterskor tar till sig vanor, yrkesnormer och värderingar som används på arbetsplatsen. 
För nyutexaminerade sjuksköterskor (Pilhammar Andersson, 1994) visar sig normer och 
värderingar uttryckta genom både uttalade och dolda krav på hur omvårdnadsarbetet bör 
utföras. 
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Författarna av denna litteraturstudie har valt att kalla den första tiden i yrkeslivet för 
transition. Definitionen av transition är enligt Nationalencyklopedin (2007) ”övergång”. I 
studien handlar det om övergången från student följt av första tiden i yrket som tjänstgörande 
sjuksköterska. Transition är perioden från student till ännu inte fullt kompetent sjuksköterska 
då nödvändig erfarenhet (Benner, 1984; SOS, 2005) för att bli kompetent i yrket saknas. Den 
nyutexaminerade sjuksköterskan (Delaney, 2003) är i behov av erfarenhet för att känna 
trygghet och säkerhet i professionen. Samtidigt som teoretisk kunskap ska omformas till 
praktisk användning förväntar arbetsgivaren (Casey, Fink, Krugman & Propst, 2004; Cowin 
& Hengstberger-Sims, 2006; De Bellis, Glover & Longson, 2001) att den nyutexaminerade 
sjuksköterskan snabbt ska fungera i yrkesprofessionen.     
 
 

Syfte 
 
 
Syftet var att belysa nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser under transitionen från 
student mot kompetent sjuksköterska. 
 
 

Metod 
 
 
Studien genomfördes som en litteraturstudie. 
 
 

Datainsamling 
 
 
Artiklar söktes i databaserna CINAHL och PubMed. Inklusionskriterierna var studier 
angående: nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse under transitionen, från student mot 
kompetent sjuksköterska. Att artiklarna var publicerade 1997-2007 och att de var skrivna på 
engelska. I CIHNAL användes Thesaurus New graduate nurse. Exklusionskriterie var: att de 
nyutexaminerade sjuksköterskorna inte deltog i något omfattande transitionsprogram på sin 
nya arbetsplats. För att utesluta program i CINAHL användes Thesaurus Not Transitional 
program. Ytterligare en sökning gjordes med Thesaurus Nursing theory och Thesaurus 
Nursing practise.  
 
I PubMed användes  Mesh Nurses och New graduate samt Newly qualified då Mesh term för 
nyutexaminerad sjuksköterska saknas. Artikelsökningar via PubMed gav endast dubbletter 
och  redovisas därför inte i sökhistorien.  
 
Det gjordes en manuell sökning varvid en doktorsavhandling påträffades som inkluderades 
trots att den var ifrån 1996. 
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Därefter lästes artiklarna för att de skulle innehålla upplevelser under transitionen från student 
till tjänstgörande allmänsjuksköterskor. Studier som var utförda i en annorlunda kultur och 
artiklar som handlade om åtgärder för att behålla sjuksköterskor i arbetslivet valdes bort. Inga 
former av transitionsprogram fick förekomma då det innebär att en insats är gjord för att 
underlätta transitionen. Artiklarna och den utvalda doktorsavhandlingen granskades och 
värderades enligt en granskningsmall (Carlsson & Eiman, 2003). Sammanlagt gick elva 
artiklar och en doktorsavhandling vidare till resultatet (Tabell 1). En översikt av 
resultatartiklarna redovisas i bilaga. 
 
 
Tabell 1 Sökhistoria 
 
 

Databas Datum Sökord Antal 
träffar 

Genomlästa 
abstract 

Urval 1 Urval 2 
Valda 
artiklar 

CIHNAL 2007-02-19 MM New 
graduate Nurses 
NOT MM 
Transitional 
programs 

153 110 24 10 

CIHNAL 2007-02-19 MM Nursing 
Theory MM 
Practice 

8 5 1 1 

Manuell 
sökning 

2007-03-13 Nyutexaminerad 
sjuksköterska 

1 1 1 1 

 
 

Databearbetning 
 
 
Författarna hade inga antaganden om nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser under 
transitionen när resultatet av artiklarna bearbetades, vilket innebär att databearbetningen är 
induktiv. Resultatet bearbetades genom att artiklarna lästes och innehållet diskuterades ett 
flertal gånger. De bärande delarna i artiklarna ströks under utifrån nyutexaminerade 
sjuksköterskors upplevelse av transitionen. De bärande delarna lyftes fram och diskuterades 
under fortsatt bearbetning. Under databearbetningen framträdde olika upplevelser under de 
nyutexaminerade sjuksköterskornas transition. De upplevelser som framträdde i de olika 
artiklarna jämfördes mot varandra för att urskilja likheter och skillnader. 
 
Efter fortsatt bearbetning sattes liknande upplevelser samman. Upplevelserna som var 
utmärkande kunde härledas till olika faktorer. Till vilken faktor upplevelsen skulle placeras 
var inte alltid givet utan blev en tolkningsfråga av författarna. Det resulterade i åtta faktorer. 
Efter ytterligare bearbetning slogs liknande faktorer samman och slutligen återstod fem 
faktorer. 
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Författarna valde efter diskussion att placera upplevelserna under fem rubriker relaterade till 
faktorerna. Rubrikerna blev: Upplevelsen av hur nyutexaminerade sjuksköterskor påverkas av 
transitionen. Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av ansvar under transitionen. 
Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av bristfällig kompetens under transitionen. 
Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av omgivningens stöd under transitionen. 
Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av social anpassning under transitionen.   
 
 

Resultat 
 
 

Upplevelsen av hur nyutexaminerade sjuksköterskor påverkas av 
transitionen 
 
 
Nyutexaminerade sjuksköterskor (Kelly, 1998; Whitehead, 2001) upplever en överväldigande 
tid på grund av svårigheter med att applicera teoretisk kunskap från studietiden, passa in i 
avdelningens struktur och att utvecklas i professionen. De (Lindberg-Sand, 1996) upplever 
stor besvikelse över det mottagande de får från vårdorganisationen när det inte finns utrymme 
att utöva den holistiska vård de förvärvat kunskap om under studietiden. Nyutexaminerade 
sjuksköterskor får ibland anta sin fulla profession redan innan de slutfört sin introduktion, 
trots erfarna sjuksköterskors och avdelningsföreståndares vetskap om hur svår transitionen är. 
Transitionen upplevs som en svår tid på grund av faktorer som inte går att påverka. Kraven 
från organisationen gör att de började tvivla på sin egen förmåga och självförtroendet 
minskar. Tillsammans med stor arbetsbörda (Lindberg-Sand, 1996; Maben & Macleod Clark, 
1998) resulterar detta i extrem trötthet. Efter arbetets slut kan de nyutexaminerade (Lindberg-
Sand, 1996) inte koppla bort dagens arbete utan det repeteras i deras tankar. Att ta med jobbet 
hem är utmärkande (Lindberg-Sand, 1996; Maben & Macleod Clark, 1998) för ansvaret som 
sjuksköterska.  
 
Transitionen upplevs (Thomka, 2001) som en fullständigt uttröttande lärande process. Denna 
upplevelse (Kelly, 1998) lättar med tiden när respekt som uppstår från andra ger ett bättre 
självförtroende. Nyutexaminerade sjuksköterskor (Whitehead, 2001) hittar sitt eget sätt att 
hantera svåra situationer vilket resulterar i en positiv upplevelse av att vara kapabel. Då de 
(Ellerton & Gregor, 2003) klarar av uppgifterna ger det en upplevelse av tillfredsställelse. 
Efter sex månader upplever nyutexaminerade (Kelly, 1998 & Whitehead, 2001) en högre 
känslomässig stabilitet och de kan lättare lösa problem. Däremot upplever de (Cowin, Craven, 
Johnson & Marsh, 2006) att de försämrats i omvådnad, kunskap och ledarskap. 
Patientrelationer (Maben & Macleod Clark, 1998) är det som ger mest tillfredsställelse. Trots 
svårigheter upplevs ändå en känsla av prestation och personlig fullbordan över att vara 
sjuksköterska.  
 

I have loved every minute of it. When I was in my training loads of times I thought 
about giving it up. I am glad I didn´t now, I am really glad I am a nurse. I feel like I´ve 
achieved something;… I have actually done something, I have trained to be someone. I 
feel quite important in my self to be a qualified nurse and I have been happier since 
(Maben & Macleod Clark, 1998, s.149).  
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Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av ansvar under 
transitionen  
 
 
De nyutexaminerade sjuksköterskorna (Kelly, 1998; Charnley, 1999; Maben & Macleod 
Clark, 1998; Whitehead, 2001) upplever ansvaret svårt på grund av att nödvändig erfarenhet 
och självförtroende saknas. De upplever (Lindberg-Sand, 1996; Maben & Macleod Clark, 
1998; Whitehead, 2001) det svårt att vara ensam ansvariga för patientomvårdnaden. 
Skillnaden är stor från studenttiden då det finns handledare som är ansvariga. En del upplever 
(Whitehead, 2001) däremot ansvaret som lättare än de förväntat sig på grund av stöd från 
andra nyutexaminerade och erfaren personal. Känslan av (Lindberg-Sand, 1996) att ingen 
längre kontrollerar dem och att ingen reflekterar över om de gör rätt eller fel upplevs 
påfrestande. Situationen försvåras ytterligare av tidsbrist vilket ökar rädslan för att göra fel.  
 
 The biggest thing was being afraid all the time. I was worried about my clinical 

skills. It is just that you and only you are responsible for so much. You worry you 
won´t hear someone´s breath sounds correctly or you won´t know what to say to a 
family. Being afraid constantly of not knowing what to do (Kelly, 1998 s.1139). 

 
Ensamhetskänslan (Lindberg-Sand, 1996; Maben & Macleod Clark, 1998) är mest 
framträdande vid läkemedelsadministrering. Detta visar sig genom att det tar mycket tid i 
anspråk därför att självkontrollen är hög. En del nyutexaminerade sjuksköterskor (Lindberg-
Sand, 1996) upplever självkontrollen som positiv, då de genom att själva hantera situationen 
får ökat självförtroende. Med ansvaret kommer rädslan för att begå fel som orsakar patienten 
lidande eller att patienten i värsta fall avlider. Det finns också en rädsla (Maben & Macleod 
Clark, 1998; Whitehead, 2001) för att göra sådana fel som kan leda till anmälan och rättstvist. 
Vetskapen om att vara ensam ansvarig över oförutsägbara situationer (Lindberg-Sand, 1996) 
som inte är möjliga att öva på ger en rädsla för egna reaktioner. Brist på självförtroende 
(Whitehead, 2001) gör det svårt att ta beslut. Det finns inte bara oro över sitt eget utövande 
(Charnley, 1999; Maben & Macleod Clark, 1998) utan även oro över ansvar för andra 
personalkategorier. Att någon annan (Charnley, 1999) utför en handling som kan skada 
patienten där sjuksköterskan är ansvarig för omvårdnaden upplevs oroande. Att klara av 
arbetspasset (Lindberg-Sand, 1996; Maben & Macleod Clark, 1998) utan större missöde ger 
ökat självförtroende. 
 
 

Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av bristfällig 
kompetens under transitionen 
 
 
Sjuksköterskestudenter (Lofmark, Smide & Wikblad, 2006) upplever under sin sista vecka 
innan examen sin kompetens bra eller starkt utvecklad i många omvårdnadsområden, bland 
annat inom etisk medvetenhet, kommunikation och samarbete. Före yrkesarbetets början 
(Brown & Edelmann, 2000) förväntar sig nyutexaminerade sjuksköterskor att det blir svårast 
att leva upp till det egna idealet av sjuksköterskerollen.  
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Nyutexaminerade sjuksköterskor upplever under transitionen (Kelly, 1998; Charnley, 1999; 
Ellerton & Gregor, 2003; Lindberg-Sand, 1996; Moffit-Wolf & Oerman, 1997) en känsla av 
ångest och rädsla på grund av bristfällig kompetens över organisatoriska procedurer, kliniska 
färdigheter, nya situationer och en ny roll.  För en del sjuksköterskor (Lindberg-Sand, 1996) 
kom känslan som en överraskning trots vetskapen om fenomenet. Nyutexaminerade 
sjuksköterskornas (Ellerton & Gregor, 2003) stora behov av att lära sig tekniska färdigheter 
gör dem uppgiftsorienterade. I stället för att se till hela patienten ser de bara hur tekniska 
omvårdnadsåtgärder ska utföras. Så länge nyutexaminerade sjuksköterskor är 
uppgiftsorienterade har de svårt att införliva kunskapen om den holistiska omvårdnaden de 
erhållit under studietiden. 
 
Nyutexaminerade sjuksköterskor (Charnley, 1999; Henderson, 2002; Whitehead, 2001) 
upplever svårigheter med att inte kunna dra nytta av den teoretiska kunskapen, vilket ger 
känslan (Whitehead, 2001) av att bli ifråntagen sina kvalificerade färdigheter. De upplever 
otillfredsställelse (Kelly, 1998; Lindberg-Sand, 1996) över att inte ha möjlighet att vårda 
patienterna enligt deras ideal. Några av de uppgifter som beskrivs svåra (Charnley, 1999) är 
administrering av läkemedel, rondarbete och kontakt med andra instanser omkring patientens 
fortsatta vård. De upplever (Ellerton & Gregor, 2003) det svårt att kommunicera med 
patienter och deras närstående på grund av bristande kompetens i yrket. De känner sig också 
oförmögna (Charnley, 1999) i att organisera och prioritera.  
 
 I don´t remember how to do this and I still never did that yet, and you know, I still 

find I´m working on my organization skills. And on top of that I´m learning new 
skills, the high intense skills. So it´s a little overwhelming, (Ellerton & Gregor, 
2003, s.107). 

 
Nyutexaminerade sjuksköterskor (Charnley, 1999; Kelly, 1998) påverkas av att inte känna till 
organisationens struktur och att inte hitta saker tillräckligt snabbt. Tillsammans med bristfällig 
kompetens och rädsla för att göra fel (Ellerton & Gregor, 2003; Kelly, 1998) resulterar detta i 
att många omvårdnadshandlingar tar betydligt längre tid än för erfarna sjuksköterskor.  Därför 
är de tvungna att arbeta mot klockan (Ellerton & Gregor, 2003) för att bli klara med arbetet i 
tid. Detta ger dem i sin tur dåligt samvete (Kelly, 1998) för att de spenderat för lite tid hos 
patienten. Hög arbetsbelastning och stort patientantal (Charnley, 1999; Ellerton & Gregor, 
2003; Moffit-Wolf & Oerman, 1997) upplevs stressande. Några nyutexaminerade (Charnley, 
1999; Ellerton & Gregor, 2003) upplever att de saknar självförtroende och erfarenhet för att 
klara tempot i praktiken, de känner sig däremot inte inkompetenta. Andra nyutexaminerade 
sjuksköterskor (Kelly, 1998; Lindberg-Sand, 1996) vill verka kompetenta och inte i behov av 
hjälp, trots att de inombords känner (Lindberg-Sand, 1996) ett stort behov av hjälp och stöd.   
 
 

Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av omgivningens 
stöd under transitionen 
 
 
Transitionen underlättas (Charnley, 1999; Kelly, 1998; Lindberg-Sand, 1996; Maben & 
Macleod Clark, 1998; Thomka, 2001) av en stödjande omgivning. Stöd från andra (Maben & 
Macleod Clark, 1998; Thomka, 2001) avgör hur nyutexaminerade sjuksköterskor möter nya 
ansvarsområden. När de (Kelly, 1998; Maben & Macleod Clark, 1998; Thomka, 2001) känner 
att de får förtroende och att deras kunskap värderas av andra kollegor utmynnar detta i 
tillfredställelse. 
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De erfarna sjuksköterskorna (Thomka, 2001) i denna omgivning beskrivs som hjälpsamma, 
tålmodiga och behandlar nyutexaminerade som jämlika. De nyutexaminerade 
sjuksköterskorna uppmuntras i denna miljö att praktisera färdigheter de lärt sig under 
studietiden och får bekräftelse i det. De får successivt ta ansvar (Lindberg-Sand, 1996; 
Thomka, 2001) för nya uppgifter som de känner att de hanterar. Förebilder upplevs som en 
viktig funktion (Henderson, 2002) i hur de utövar holistisk vård, då bra förebilder uppmuntrar 
till holistisk vård. Handledning från bra förebilder (Ellerton & Gregor, 2003; Moffit-Wolf & 
Oerman, 1997) främjar också inlärning. Trots en stödjade omgivning (Moffit-Wolf & 
Oerman, 1997) upplever nyutexaminerade stress men stödet underlättar det kliniska arbetet 
och utvecklar självförtroendet. 
 

Also one of the things I very much enjoy about my job at the moment is the fact that 
people have got confidence in me, will leave me running the ward, We´ll let you do 
that, you´re OK;… The fact that people have so much faith in you (Maben & 
Macleod Clark, 1998, s.150). 

 
En del anser det positivt med brist på stöd (Lindberg-Sand, 1996) då de blir tvungna att utföra 
uppgifter som de känner att de egentligen inte är kompetenta för. Nyutexaminerade tvingas 
därmed att snabbare bli självständiga, vilket i efterhand kan upplevas som positivt och 
nödvändigt för den personliga utvecklingen. Känslan av att lyckas; (Charnley, 1999; 
Lindberg-Sand, 1996; Whitehead, 2001) gör att självförtroendet stiger. Nyutexaminerade 
sjuksköterskor (Charnley, 1999; Whitehead, 2001) upplever inte brist på stöd som ovilja från 
personalen utan snarare på grund av tidsbrist.  När personalen omkring nyutexaminerade är 
fientligt inställd mot dem (Maben & Macleod Clark, 1998; Moffit-Wolf & Oerman, 1997) blir 
det betydligt svårare att omsätta förvärvade kunskaper i praktik vilket ger en ökad känsla av 
stress. Utmärkande drag för erfarna sjuksköterskor som är mindre positiva (Kelly, 1998; 
Thomka, 2001) är att de brister i tålamod, kritiserar och nedvärderar. En del nyutexaminerade 
sjuksköterskor beskriver att de i en sådan miljö kritiserats framför patienter och annan 
personal. Några upplever att de nedvärderas (Kelly, 1998) på grund av sin utbildning då 
erfarna sjuksköterskor anser att deras egen utbildning varit bättre. Några nyutexaminerade 
sjuksköterskor (Kelly, 1998; Lindberg-Sand, 1996; Thomka, 2001) förväntar mer stöd av 
erfarna sjuksköterskor än de erhåller. De förväntar att en handledare är den som ska vara mest 
behjälplig (Brown & Edelmann, 2000) under deras transition. Det visar sig att de ofta får söka 
sin kunskap själva och använda sig av sin egen förmåga för att hantera svårigheter. 
 
 

Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av social anpassning 
under transitionen 
 
 
Att vara nyutexaminerad sjuksköterska och oerfaren tillsammans med brist på självförtroende 
och krav från arbetsplatsen (Kelly, 1998) gör dem sårbara för grupptryck. En del 
nyutexaminerade sjuksköterskor konstaterar (Henderson, 2002) att trots kunskapen om hur 
holistisk vård utförs är de oförmögna att applicera det i klinisk verksamhet på grund av 
förutbestämda normer på avdelningen om hur arbetet ska utföras och på grund av (Kelly, 
1998) för lite personal. Trots att de kan bidra med ny kunskap (Henderson, 2002) spelar det 
ingen roll då det finns motstånd från sjuksköterskekolleger. 
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I thought when I finished university, I was going to be independent and professional 
but you are not independent at all because there are always other nurses who would 
say, we don´t do that [nursing care] this way on this ward (Henderson, 2002, s.6). 

 
Trycket att socialt passa in (Henderson, 2002; Kelly, 1998) kan leda till att nyutexaminerade 
sjuksköterskor offrar sin holistiska grundsyn av rädsla för att inte accepteras på den nya 
arbetsplatsen. Uppskattning från gruppen identifieras som en viktig faktor för att klara av 
transitionen. För att accepteras tar nyutexaminerade sjuksköterskor (Ellerton & Gregor, 2003; 
Henderson, 2002) därför efter erfarna sjuksköterskors sätt att utföra omvårdnad utan att 
ifrågasätta. Att snabbt utföra sina arbetsuppgifter (Kelly, 1998) upplevs som viktigare än 
omvårdnadens betydelse för patienten. Någon beskriver sådan tidspress att de påstår sig ha 
gett en behandling vilket de inte gjort. Nyutexaminerade sjuksköterskor upplever ett ständigt 
etiskt kompromissande (Henderson, 2002) för att slippa reprimander från övrig personal. De 
upplever moraliska svårigheter då det inte går att leva upp till den holistiska ideala 
grundsynen, som de förväntat sig att utföra i praktiken. När nyutexaminerade försöker 
efterlikna gruppens uppförande upplevs det som om den egna tron och de egna värderingarna 
upplöses. De känner skuld över sin oförmåga (Kelly, 1998) att stå upp för patienter som de 
upplever är illa behandlade. Något de tror är övergående och att de med erfarenhet kommer 
att bli bra på att göra det bästa för patienten.  
 
 

Diskussion 
 
 

Metoddiskussion 
 
 
Avsikten med litteraturstudien var att belysa nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser 
under transitionen. Studien utfördes som en litteraturstudie, vilket visade sig vara en bra 
metod utifrån syftet. Att använda sig av en litteraturstudie gav möjlighet till ett brett 
perspektiv av många sjuksköterskors upplevelser under transitionen.  
 
När artikelsökning utfördes i PubMed hittades ingen MeSH term för nyutexaminerad 
sjuksköterska. För att försöka ersätta MeSH term för nyutexaminerad sjuksköterska användes 
New graduate och Newly qualified vilket inte gav några nya artiklar utöver de som redan 
påträffats via CINAHL. Emellertid är ämnet mest relevant för CINAHL som är den största 
databasen mot omvårdnad. Upprepade sökningar med kombination av olika söktermer gjordes 
för att inte gå miste om eventuellt tillgängliga artiklar i ämnet. Att dessa sökningar gav många 
dubbletter av artiklar som redan påträffats tolkas som validitet för studiens sökvägar. 
 
Antalet artiklar blev begränsat på grund av exklusionskriteriet transitionsprogram. Tidsbrist 
gjorde att författarna ansåg det omöjligt att sätta sig in i vad de olika programmen innebar och 
om de var jämförbara med svenska förhållanden för nyutexaminerade sjuksköterskor under 
transitionen. Författarna valde att gå tio år tillbaka i tiden då det visade sig att ytterligare 
begränsning av årtalet gav färre artiklar. Detta anses av författarna inte ha någon betydelse då 
upplevelserna under transitionen hos nyutexaminerade sjuksköterskor visade sig vara 
densamma oavsett årtal.  
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Trots att exklusionskriteriet program användes i form av Thesarus Transitionprogram i Cinahl 
visade det sig att många artiklar innehöll Transitionsrogram. Författarna ansåg det svårt att 
utföra sökning på annat vis då trunkering av program skulle kunna fört med sig att även 
sjuksköterskeprogram som utbildning försvunnit. Författarna fick därför läsa artiklarna 
manuellt för att exkludera Transitionsprogram. Vid databassökning hittades en artikel från 
Sverige och inga från övriga Norden. Fyra artiklar var från Storbritannien, tre från USA, två 
från Australien och en från Canada.  
 
De kvalitativa artiklarna tillförde studien mest då beskrivningen av nyutexaminerade 
sjuksköterskors upplevelser framkommer tydligare med en kvalitativ ansats. Databearbetning 
av resultatet visade likartade upplevelser, vilket av författarna till föreliggande litteraturstudie 
tolkas som reliabilitet för studien. Databearbetningen visade att nyutexaminerade 
sjuksköterskors upplevelser är likartade i de fem länder som ingått i studien. Att samma 
fenomen påträffats både nationellt och internationellt ses som en styrka och att det går att 
applicera nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse i andra länder till svenska förhållande.  
 

 
Resultatdiskussion 
 
 
Artiklarna granskades enligt granskningsmall (Carlsson & Eiman, 2003) för att bedöma 
graden av vetenskap i artiklarna. Någon artikel hade ingen slutsats vilket innebar att 
författarna fick utläsa slutsatsen ifrån resultatet. I en artikel stämde slutsatsen dåligt överens 
med syftet. Alla artiklarna togs med då de uppfyllde kriterierna (Carlsson & Eiman, 2003) 
enligt granskningsmallen. 
 
Resultatet visar (Maben & Macleod Clark, 1998) att trots svårigheterna i transitionen kände 
de nyutexaminerade att de gjort rätt yrkesval. Det som upplevdes positivt (Pilhammar 
Andersson, 1994) var känslan av att vara behjälplig och behövd vilket gav en känsla av 
tillfredställelse av att göra något för någon annan. De kände (Clare & van Loon, 2003) en 
styrka i att utgöra skillnad i någons liv. Närheten till patienterna (Jackson, 2005) gav en 
positiv känsla i det dagliga arbetet. Patienter och anhöriga (Pilhammar Andersson, 1994) är 
viktiga i bekräftelsen av den nyutexaminerade sjuksköterskan. Det visar sig genom att 
nyutexaminerade sjuksköterskorna får ökat självförtroende och tillfredsställelse när de tagit 
rätt beslut för patienten. 
 
Resultatet visar (Cowin et al., 2006) att efter sex månader upplever en del nyutexaminerade 
en högre känslomässig stabilitet och förbättrad problemlösningsförmåga. På samma gång 
upplever en del nyutexaminerade försämring i omvårdnad, kunskap och ledarskap. Detta visar 
att transitionen (Casey et al., 2004; Persson & Vernström, 2005) är en process som tar tid, för 
att känna trygghet och säkerhet i yrkesrollen. Nyutexaminerade sjuksköterskor (SOS, 2002; 
SOS, 2005) är i behov av att öva upp sin yrkeskompetens innan mer avancerade uppgifter 
utförs. Många (Casey et al., 2004) har varken självförtroende eller tillräcklig kompetens för 
att garantera den patientsäkerhet som krävs för sjuksköterskeprofessionen. Nyutexaminerade 
sjuksköterskor (Pilhammar Andersson, 1994) är inte färdiga med sin yrkesidentifikation efter 
avslutat utbildning utan processen fortsätter i yrkeslivet. De (Benner, 1984) måste få tillåtelse 
att utveckla sin kompetens i samband med patientomvårdnad eftersom det är då klinisk 
erfarenhet utvecklas. 
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När nyutexaminerade sjuksköterskor (Casey et al., 2004) får tillräcklig tid för transitionen och 
får anta den nya rollen i sin egen takt ger detta en högre tillfredställelse över arbetet. Enligt 
arbetsgivarna vid Sveriges sjukhus (SOS, 2002) är parallelltjänstgöring individuellt anpassad 
efter nyutexaminerade sjuksköterskors behov. Medeltalet för parallelltjänstgöring är tolv 
dagar men det förekommer att nyutexaminerade börjar sin tjänstgöring utan någon 
parallelltjänstgöring (SOS, 2002).  
 
Nyutexaminerade sjuksköterskor (SOS, 2002) förväntas ibland agera i situationer för vilka de 
saknar erfarenhet. När det är personalbrist kan de få tjänstgöra som ersättare (Casey et al., 
2004; SOS, 2002) för en fullt kompetent sjuksköterska utan fullgjord parallelltjänstgöring. I 
sådana situationer kan de känna sig pressade av arbetsgivaren och för att inte visa sin ovilja 
går de med på att börja arbeta utan fullgjord parallelltjänstgöring.  Det är fel av arbetsgivaren 
att utöva påtryckningar när de har vetskap om hur svår transitionen är. 
 
Resultatet visar (Charnley, 1999; Ellerton & Gregor, 2003; Kelly, 1998; Maben & Macleod 
Clark, 1998; Whitehead, 2001) att nyutexaminerade sjuksköterskor upplever ansvaret svårt då 
de saknar erfarenhet och självförtroende i yrket. De upplever en ensamhetskänsla (Kelly, 
1998; Lindberg-Sand, 1996; Maben & Macleod Clark, 1998; Whitehead, 2001) i ansvaret 
över patienterna.  Det upplevs påfrestande (Lindberg-Sand, 1996) att ingen längre kontrollerar 
deras handlingar. Situationen försvåras av tidsbrist som ökar rädslan för att begå fel som kan 
skada patienten. Det upplevs stor skillnad (Delaney, 2003) från studenttiden då antalet 
patienter som ansvaras för ökar markant för den nyutexaminerade sjuksköterskan. Denna 
känsla (Lindberg-Sand, 1996; Maben & Macleod Clark, 1998) är mest framträdande vid 
läkemedelshantering. Sjuksköterskeyrket upplevs som påfrestande (Persson & Vernström, 
2005) med stort ansvar över andra människors liv. Sjuksköterskans omvårdnad och 
bedömning (Pilhammar Andersson, 1994) påverkar resultatet av patientens behandling. Brist 
på erfarenhet (SOS, 2005) gör det svårt att omsätta teoretisk kunskap i den kliniska 
verksamheten, vilket leder till otrygghet och ensamhetskänsla (Pilhammar  Andersson, 1994) i 
yrkesprofessionen. Det medför att de har ett kontrollbehov i allt de utför. Nyutexaminerade 
sjuksköterskor (Persson & Vernström, 2005) är medvetna om att det inte finns utrymme för 
att lära sig av sina misstag och måste därför ha full kontroll i vad deras handlingar kan 
resultera i. Självkontrollen kan även vara positiv (Lindberg-Sand, 1996) då de får ökat 
självförtroende genom att själva hantera situationen. Självkontrollen (Benner, 1984) är en del 
i utvecklingen mot att bli kompetent sjuksköterska. Detta visar att när erfarenhet saknas 
används självkontrollen som vägledning i yrkesutövandet för att inga misstag ska inträffa.   
 
Resulatet visar (Charnley, 1999; Ellerton & Gregor, 2003; Kelly, 1998; Lindberg-Sand, 1996; 
Maben & Macleod Clark, 1998; Moffit-Wolf & Oerman, 1997; Whitehead, 2001) att 
transitionen upplevs med en känsla av ångest på grund av bristfällig kompetens i 
omvårdnadsområden som är relaterade till klinisk verksamhet och den nya rollen som 
sjuksköterska. Även Socialstyrelsens rapport (2002) om nyutexaminerade sjuksköterskors 
yrkeskompetens visar ett liknande resultat. Bristen på klinisk färdighet (Elleton & Gregor, 
2003) gör nyutexaminerade uppgiftsorienterade där de fokuserar på tekniska färdigheter i 
stället för ett holistiskt synsätt. Nyutexaminerade sjuksköterskor (Charnley, 1999; Henderson, 
2002; Whitehead, 2001) upplever då svårighet i att kunna använda sin teoretiska kunskap. 
Transitionen är en svår process (Benner, 1984) eftersom den kunskap som erhålls genom 
erfarenhet är omöjlig att tillgodogöra sig teoretiskt. Det kan vara en tid (Delaney, 2003) då de 
tvivlar på om det någonsin skall gå att klara av sitt arbete. 
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Nyutexaminerade sjuksköterskor (Brown & Edelmann, 2000) har ofta höga krav på sig själva 
att utföra kompetent omvårdnad, detta på grund av rädsla (Lindberg-Sand, 1996) för att 
kunskapsbrist och misstag kan drabba patienten. Socialstyrelsens rapport (2002) om 
nyutexaminerade sjuksköterskors yrkeskompetens resulterade i ett förslag om ett nationellt 
kunskapsprov där ett godkänt resultat krävs för legitimation. De föreslår också en sex 
månaders allmäntjänstgöring för nyutexaminerade sjuksköterskor. Förslagen från 
Socialstyrelsen har framkommit för att garantera tillräcklig kvalifikation för 
sjuksköterskeprofession. Att införa ett nationellt kunskapsprov och en allmäntjänstgöring kan 
ge nyutexaminerade sjuksköterskor möjlighet att successivt hantera yrkesprofessionen. 
 
Resultatet visar att stödet från kollegor och annan personal underlättar transitionen (Maben & 
Macleod Clark, 1998; Thomka, 2001) och avgör hur de nyutexaminerade sjuksköterskorna 
möter nya ansvarsområden. Den stödjande miljön (Moffit-Wolf & Oerman, 1997) ger 
stimulering i det kliniska arbetet och utvecklar självförtroendet. När nyutexaminerade 
behandlas (Thomka, 2001) som jämlika och uppskattas av kollegor ger det tillfredsställelse. 
Handledning från bra förebilder (Elleton & Gregor, 2003; Moffit-Wolf & Oerman, 1997) 
främjar inlärning. I en stödjande miljö känner nyutexaminerade sjuksköterskor (Jackson, 
2005) tillit från erfarna sjuksköterskor vilket leder till ett ökat självförtroende.  
Handledare spelar en avgörande roll (Casey et al., 2004) i att främja nyutexaminerade 
sjuksköterskors transition genom att balansera stöd i att ta eget ansvar och samtidigt finnas till 
hands för vägledning. En bra förebild påverkar (Delaney, 2003) deras framsteg i att förvärva 
sin sjuksköterskeroll. I en stödjande miljö (De Bellis et al., 2001) är det tillåtet att ställa frågor 
och ifråga sätta samt få feedback av en engagerad handledare. Nyutexaminerade 
sjuksköterskor (Jackson, 2005) får i en sådan miljö vägledning och bekräftelse i sättet de utför 
omvårdnad. Att få feedback leder till att de snabbare utvecklar klinisk kompetens. Reflektion 
tillsammans med erfarna sjuksköterskor eller tillsammans med andra nyutexaminerade 
sjuksköterskor ger en medvetenhet om vad som är bra och vad som bör göras annorlunda. 
Detta visar på hur stor betydelse utbildade handledare har i att underlätta transitionen och 
vägleda nyutexaminerade sjuksköterskor.  
  
Resultatet visar att nyutexaminerade sjuksköterskor upplever (Kelly, 1998; Thomka, 2001) en 
del erfarna sjuksköterskor som kritiserande, nedvärderande och att de brister i tålamod. 
När de erfarna sjuksköterskorna brister i tålamod vågar inte nyutexaminerade sjuksköterskor 
ställa frågor. De erfarna sjuksköterskorna (De Bellis et al., 2001) kan då ta för givet att de 
nyutexaminerade har mer kunskap än de i själva verket har. De (Kramer, 1974) kan också få 
till svar att den kunskap bör de ha som utbildade sjuksköterskor. Detta leder till att de slutar 
ställa frågor för att slippa förnedring. Självförtroendet sjunker (De Bellis et al 2001) när 
arbetsbördan är för stor och när erfarna sjuksköterskorna har för höga krav på 
nyutexaminerade sjuksköterskor. Detta ger en känsla av att vara en börda för annan personal. 
Om avdelningens förväntningar (Benner, 1984) på nyutexaminerade sjuksköterskor är för 
höga ger detta svårigheter för dem att klara av sitt yrke. För nyutexaminerade sjuksköterskor 
kan det resultera i osäkerhet och otillfredsställelse i yrkesvalet. 
 
Resultatet visar att en del nyutexaminerade (Henderson, 2002) upplever svårigheter i att 
utföra holistisk omvårdnad på grund av förutbestämda normer inom den kliniska 
verksamheten. För att lättare socialiseras in (De Bellis et al., 2001; Kramer, 1974) i 
verksamhetens kultur är de avvaktande i sitt utförande för att iaktta hur erfarna sjuksköterskor 
bedriver omvårdnad. Av rädsla för att inte accepteras (Kelly, 1998) av kollegor offrar de sin 
holistiska grundsyn. Det förväntas ofta (De Bellis et al., 2001) att de ska klara av att slutföra 
arbetsuppgifterna lika bra och snabbt som erfarna sjuksköterskor.  
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En av anledningarna till att de nyutexaminerade sjuksköterskorna har dåligt självförtroende 
(Kramer, 1974) är att de brister i teknisk kompetens vilket ses som en värdefull kunskap av 
övrig personal. Detta för att socialisationen är mest tydlig i sättet att utföra tekniska uppgifter 
och organisatoriska färdigheter.  De nyutexaminerade sjuksköterskorna (Jackson, 2005; 
Pilhammar Andersson, 1994) upplever stor tillfredställelse när de arbetar i en miljö där 
holistisk omvårdnad prioriteras. Vid dessa tillfällen stämmer studietidens undervisning om 
den holistiska vården med verkligheten överens. 
 
 

Konklusion 
 
 
Känslan av stolthet över att vara färdig sjuksköterska blandas med upplevelsen av rädsla att 
stå ensam med ansvaret. Nyutexaminerade sjuksköterskor upplever transitionen som en 
överväldigande tid på grund av svårigheter med att applicera kunskap från studietiden och 
hantera uppgifter i den kliniska verksamheten. Stöd och vägledning upplevs avgörande för 
utvecklingen mot kompetent sjuksköterska och hur nya ansvarsområden hanteras.  
De upplever besvikelse över mottagandet från vårdorganisationen när det inte finns utrymme 
för dem att utöva den holistiska omvårdnad de förvärvat kunskap om under studietiden. 
Nyutexaminerade sjuksköterskor upplever att de ibland är tvingade att släppa sina egna 
värderingar för att passa in i avdelningens normer och värderingar.  
 
 

Implikation 
 
 
Den kliniska verksamheten bör ha en stödjande omgivning för att nyutexaminerade 
sjuksköterskor ska få en god transition in i yrkeslivet. Det bör finnas realistiska förväntningar 
på nyutexaminerade sjuksköterskors kompetens ifrån erfarna sjuksköterskor och övriga 
kollegor. Det är viktigt att det finns en fungerande organisation runt nyutexaminerade 
sjuksköterskor med intresserade erfarna handledare. Handledare bör kontinuerligt få 
undervisning i att vägleda nyutexaminerade sjuksköterskor för att kunna stödja dem på bästa 
sätt. Det ska finnas avsatt tid för att reflektera över omvårdnadssituationer tillsammans med 
andra nyutexaminerade och erfarna sjuksköterskor.  
 
Nyutexaminerade sjuksköterskors parallelltjänstgöring under introduktionen bör inte vara 
tidsbestämd utan anpassad utifrån varje enskild individs behov. Under parallelltjänstgöringen 
måste nyutexaminerade sjuksköterskor få möjlighet till successivt ökat ansvar och nya 
omvårdnadsuppgifter. 
 
Fortsatt forskning behövs för att utforma god transition för nyutexaminerade sjuksköterskor 
då det finns brister i den nuvarande organisationen runt nyutexaminerade sjuksköterskor. 
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