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Sammanfattning Sjuksköterskeyrket är ett mångdimensionellt och komplext  

 yrke. Utbildningen och inskolningsperioden ska förbereda 

sjuksköterskan inför mötet med den nya rollen, dock 

upplever nyutexaminerade sjuksköterskor sig sällan 

förberedda inför den nya yrkesrollen. Svårigheter uppstår 

därmed under transitionen. Syftet med litteraturstudien var 

att belysa hur nyutexaminerade sjuksköterskor upplever 

yrkesrollen och transitionen från student till sjuksköterska 

de första sex månaderna i yrket. Litteraturstudien 

baserades på fjorton vetenskapliga artiklar som granskades 

och analyserades. Analysen resulterade i tre kategorier: 

Upplevelse av förberedelse inför den nya yrkesrollen, 

Upplevelse av första tiden i yrket och Upplevelse av 

faktorer som påverkar transitionen. Nyutexaminerade 

sjuksköterskor ansåg att de hade behövt mer 

erfarenhetsbaserad kunskap eftersom de upplevde sig ha 

otillräcklig kompetens direkt efter utbildningen. Ångest 

och stress var vanliga upplevelser under första tiden i 

yrket. För att främja transitionen ansågs det vara av 

yttersta vikt att få stöd under denna period. Mer forskning 

behövs om vilka faktorer som påverkar transitionen. 
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Inledning 
 

Direkt efter utbildningens slut (Socialstyrelsen, 2002) inträder den nyutexaminerade 

sjuksköterskan i en yrkesroll som ställer höga krav på självständighet och 

prestationsförmåga vad gäller att kunna prioritera och fatta beslut. Utbildningen ska ge 

tillräckligt med kompetens (Johnson & Webber, 2010; Socialstyrelsen, 2002; Lindberg-

Sand, 1996) för att en god och säker vård ska kunna säkerställas samt förbereda 

sjuksköterskan inför mötet med den nya yrkesrollen. Trots detta (Socialstyrelsen, 2002; 

Lindberg-Sand, 1996) känner nyutexaminerade sjuksköterskor sig sällan förberedda 

inför sin nya roll och upplever därmed svårigheter under transitionen från student till 

sjuksköterska. Inskolningsperioder underlättar transitionen (Shüldt Håård, 2009; 

Socialstyrelsen, 2002), dock är de ofta inte tillräckligt omfattande (Socialstyrelsen, 

2002) för att den nyutexaminerade sjuksköterskan ska hinna växa in i den nya 

yrkesrollen.  

 

Sjuksköterskestudentens uppfattning (Duchscher, 2008) av sin kommande yrkesroll är 

ofta olik den verkliga rollen, vilket inte sällan leder till en verklighetschock då den 

nyutexaminerade sjuksköterskan intar sin nya roll. Lindberg-Sand (1996) beskriver att 

det redan för trettiofem år sedan kunde infinna sig en verklighetschock för 

sjuksköterskan under transitionen från studentrollen till sjuksköterskerollen. Att inte 

känna sig trygg (Duchscher, 2008) i sin nya yrkesroll kan skapa känslor av ångest och 

stress och det händer att nyblivna sjuksköterskor av denna anledning till och med 

lämnar yrket.  

 

Att sjuksköterskeutbildningen och hälso- och sjukvården tillsammans inte förmår 

förbereda sjuksköterskan med teoretisk och praktisk kunskap, i den mån att hon eller 

han upplever sig tillräckligt kompetent för att kunna ge en adekvat vård direkt efter 

utbildningen, sänder ett budskap om att en förändring bör ske inom snar framtid. 

Härmed behövs mer kunskap om den nyutexaminerade sjuksköterskans upplevelser den 

första tiden i yrket under transitionen från student till sjuksköterska. Att belysa dessa 

upplevelser skulle kunna leda till förändring i såväl utbildning som i mottagandet på 

arbetsplatsen och därmed förhoppningsvis underlätta transitionen för den 

nyutexaminerade sjuksköterskan. Detta kan då skapa bättre förutsättningar för att 

möjliggöra en god och säker patientvård. 

 

Bakgrund 
 

För att underlätta läsningen kommer sjuksköterskan och studenten i följande text 

benämnas i feminin form som hon respektive henne, istället för hon eller han och henne 

eller honom.   

 

Förberedelsen  
 

Under utbildningstiden (Johnson & Webber, 2010; Lindberg-Sand, 1996) förvärvar 

sjuksköterskestudenten teoretisk och praktisk kunskap som ska göra henne redo inför 

sin framtida yrkesroll. De krav som ställs på utbildningen (Socialstyrelsen, 2005) är 



2 
 

uppbyggda utifrån lagar och författningar som hänvisar till yrkets olika områden. I 

Sverige styrs sjuksköterskeutbildningen främst utav Högskolelagen (SFS 1992:1434). 

Utbildning på grundnivå ska leda till en utveckling av studentens förmåga att kunna 

göra självständiga och kritiska bedömningar. Studenten ska även utveckla förmågan att 

på egen hand kunna urskilja, formulera och lösa problem samt vara förberedd på att 

möta förändringar i det kommande arbetslivet. Studenten ska inom det område studierna 

avser utveckla kunskap, färdigheter samt förmågan att söka kunskap på vetenskaplig 

nivå och även kunna utvärdera denna kunskap.  

 

I Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) 

sammanfattas förväntningarna på sjuksköterskeyrket som profession och utövandet av 

yrket inom ramen för olika områden. Dessa områden innefattar vad sjuksköterskan ska 

ha för förmågor i förhållande till Omvårdnadens teori och praktik, Ledarskap samt 

Forskning, utveckling och utbildning. Samtliga områden ska dessutom genomsyras utav 

ett etiskt förhållningssätt och en humanistisk människosyn. För att sjuksköterskan ska 

kunna handla korrekt (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2007) inför etiska 

ställningstaganden har International Council of Nurses [ICN] skapat en etisk kod. ICN:s 

etiska kod fungerar som en guide till sjuksköterskans uppträdande i förhållande till 

yrkesrollens ansvar och dess olika huvudområden. 

 

Sjuksköterskeutbildningen i Sverige är förlagd till olika högskolor som var och en får 

bestämma utbildningens upplägg i enlighet med Högskolelagen (SFS 1992:1434) samt 

utifrån Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005). 

Detta har lett till (Schüldt Håård, 2009) att de teoretiska perioder och de perioder 

studenterna är ute i den kliniska verksamheten och inhämtar empiriska kunskaper 

varierar mellan olika lärosäten. Således (Benner, Tanner & Chesla, 1999) är 

nyutexaminerade sjuksköterskor olika långt gångna i den empiriska kunskapsprocess 

som, enligt Benner, et al. (1999), krävs för att sjuksköterskan ska kunna utveckla 

tillräcklig kompetens och därmed kunna säkerställa en god och säker patientvård. 

 

Transitionen och första tiden i yrket 
 

Begreppet transition definieras av Nationalencyklopedin (2009) som övergång. 

Schumacher och Meleis (1994) beskriver begreppet som en rörelse från ett tillstånd till 

ett annat. I denna litteraturstudie används begreppet i betydelsen av övergången eller 

rörelsen från studentrollen till sjuksköterskerollen. Tiden för transitionen (Schumacher 

& Meleis, 1994) kan variera och är beroende av individen och den miljö denna person 

vistas i. 

 

Sjuksköterskor (Johnson & Webber, 2010; Duchscher, 2008; Benner, et al., 1999) 

befinner sig inom olika kunskapsnivåer beroende på erfarenhets-, kunskaps- och 

kompetensutveckling. Benner, et al. (1999) talar om fem olika kunskapsnivåer. Inom 

den första nivån benämns sjuksköterskan som Novis. Här är sjuksköterskan nybörjare 

och har inga tidigare erfarenheter från de vårdsituationer hon förväntas handla i. Det är 

främst studenter och nyutexaminerade sjuksköterskor som befinner sig inom denna 

nivå. Som novis har sjuksköterskan inte uppnått tillräcklig kompetens för att kunna 

uppleva vårdsituationen utifrån sin helhet och därmed uppträder hon begränsat och utan 

flexibilitet. Den andra nivån kallar Benner, et al. (1999) för Avancerad nybörjare. Den 

avancerade nybörjaren har tagit del av vissa erfarenheter vilket gör att hon, med viss 
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begränsning, kan handla adekvat i dessa vårdsituationer. Situationen i sin helhet 

upplever hon fortfarande som ny och främmande. Det är viktigt att den avancerade 

nybörjaren blir understödd i arbetet av en mer erfaren sjuksköterska för att en god och 

säker vård ska bli möjlig. Då sjuksköterskan arbetat i två till tre år inom samma typ av 

vårdområde når hon nivå tre och kallas Kompetent. Den kompetenta sjuksköterskan kan 

handla adekvat i de vårdsituationer hon tidigare har erfarenhet ifrån, dock behöver hon 

utveckla sin snabbhet och flexibilitet i arbetet. I nivå fyra har sjuksköterskan arbetat i 

omkring tre till fem år och kallas nu för Skicklig. Den skickliga sjuksköterskan ser hela 

vårdsituationen och väljer utifrån denna vilken handling hon bör utföra. Den sista nivån 

enligt Benner, et al. (1999) är då sjuksköterskan är Expert. Experten utför handlingar 

som hon av erfarenhet känner igen. Hon använder sin intuition och har en förståelse för 

hela vårdsituationen. För att sjuksköterskan ska kunna utvecklas från novis till expert 

krävs en inhämtning av erfarenhet utifrån yrkesrollen (Benner, et al., 1999).  

 

För att sjuksköterskan (Johnson & Webber, 2010) ska kunna utvecklas och få förståelse 

för sin yrkesroll, krävs också att hon skapar en helhet av det hon har lärt sig, såväl av 

erfarenhet som ifrån sin utbildning. Teoretisk och praktisk kunskap ska sammanflätas. 

Trots att utbildningen förser sjuksköterskestudenten med bred kunskap inom flera olika 

dimensioner utav yrkesrollen (Schüldt Håård, 2009; Duchscher, 2008) kan 

nyutexaminerade sjuksköterskor känna sig oförberedda inför sitt första möte med den 

nya rollen som sjuksköterska. I Socialstyrelsens allmänna råd om kompetenskrav för 

tjänstgöring som sjuksköterska och barnmorska (SOSFS 1995:15) står det i avsnittet 

Utbildning och kompetensutveckling att behovet är stort av en god introduktion på den 

nya arbetsplatsen under transitionen från student till sjuksköterska. Den 

nyutexaminerade sjuksköterskan behöver ha möjlighet att få öva upp sin skicklighet i 

yrkesrollen innan hon ställs inför alltför krävande situationer. 

 

Det finns olika metoder (Socialstyrelsen, 2002) att använda för att presentera den 

nyutexaminerade sjuksköterskan inför den nya yrkesrollen. Sjukhus i Sverige har ibland 

ett Övergripande policyprogram för inskolning, dock är det vanligast att ha en Särskilt 

anpassad introduktion. Förutom denna introduktion får den nyutexaminerade 

sjuksköterskan till en början ofta ”gå bredvid” en mer erfaren sjuksköterska under en så 

kallad Parallelltjänstgöring. Det finns även sjukhus i Sverige som har en 

Traineeutbildning vilket innebär att den nyutexaminerade sjuksköterskan genomgår ett 

rotationssystem mellan olika avdelningar för att få prova på olika typer av vårdenheter. 

Denna utbildning pågår mellan ett till ett och ett halvt år och innefattar oftast även 

föreläsningar, studiebesök och avsatt tid för reflektion. Traineeutbildningen finns med 

eller utan mentorskap utav en mer erfaren sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2002).   

 

Även om inskolningsperioderna (Socialstyrelsen, 2002) ses som ett underlättande utav 

transitionen anses den, i vissa fall, inte vara tillräckligt omfattande för att den 

nyutexaminerade sjuksköterskan ska hinna växa in i den nya rollen. Inskolningens längd 

och innehåll varierar på olika arbetsplatser (Schüldt Håård, 2009). Det har påvisats att 

en genomgående och individanpassad inskolning underlättar övergången från 

studentroll till sjuksköterskeroll. Duchscher (2008) menar att man genom att 

effektivisera inskolningsperioden och att forskningsmässigt belysa de känslor som 

nyutexaminerade sjuksköterskor upplever under transitionen, samt vilka faktorer som 

påverkar transitionen, kan underlätta övergången från student till sjuksköterska. 
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I motsats (Schüldt Håård, 2009; Socialstyrelsen, 2002) till idén om att en 

individanpassad inskolningsperiod underlättar transitionen från student till 

sjuksköterska beskriver Lindberg-Sand (1996) en teori kallad Stålbadet som många 

nyutexaminerade sjuksköterskor kan få ta del av. Enligt stålbadsteorin är det en 

inlärningsprocess att som nyexaminerad sjuksköterska bli lämnad ensam med arbetet 

under de första veckorna på den nya arbetsplatsen. Det ses som en inlärningserfarenhet 

samt en invigning av de villkor sjuksköterskerollen har som krav på den legitimerade 

sjuksköterskan. 

 

Sjuksköterskeyrket (Johnson & Webber, 2010; Lindberg-Sand, 1996; Benner, et al., 

1999) är mångdimensionellt och komplext. Utbildningen och inskolningsperioden ska 

förbereda sjuksköterskan inför mötet med den nya rollen, dock känner sig den 

nyutexaminerade sjuksköterskan sällan förberedd inför sin nya yrkesroll och upplever 

transitionen som problematisk. Trots att tidigare forskning har påvisat dessa svårigheter 

kvarstår ändå problemet. För att öka förståelsen och kunskapen om detta problem är det 

därmed angeläget att ytterligare belysa den nyutexaminerade sjuksköterskans 

upplevelser under transitionen och första tiden i yrket.  

 

Syfte 
 

Syftet med litteraturstudien var att belysa hur nyutexaminerade sjuksköterskor upplever 

yrkesrollen och transitionen från student till sjuksköterska de första sex månaderna i 

yrket. 

 

Metod 
 

Studien genomfördes som en litteraturstudie.   

 

Datainsamling 
 

Inklusionskriterier till utvalda artiklar var studier angående nyutexaminerade 

sjuksköterskors upplevelse under transitionen, från att vara i studentrollen till att inta 

sjuksköterskerollen, de första sex månaderna i yrket. Ett annat inklusionskriterium var 

att artiklarnas innehåll skulle syfta till den västerländska kulturen, med detta menas att 

artiklarna skulle komma från Australien, Europa eller Nordamerika. Andra 

inklusionkriterier var att artiklarna var publicerade mellan åren 1999-2009, var peer-

reviewed samt skrivna på engelska alternativt svenska. 

 

För att få fram artiklar som inte speglades utav särskilda transitionsprogram gjordes en 

specificerad sökning i CINAHL med exklusionskriteriet Thesaurus-termen not 

Transitional programs. Andra exklusionskriterier för urvalet av artiklarna var att 

sjuksköterskorna i studierna inte genomgått någon specialistutbildning samt om 

artiklarna var review. I Bilaga I redovisas sökhistoriken för de artiklar som ingår i 

resultatet. De begränsningar/limiteringar som anges i Bilaga I gäller fram tills något 

annat anges. I Tabell 1 anges de sökord som använts under de redovisade sökningarna. I 
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denna tabell anges även sökordens motsvarighet i det svenska språket samt om dessa 

sökord var MeSH-, Thesaurus-term eller fritext. De sökord som användes för övriga 

sökningar redovisas inte i Tabell 1 då inga resultatartiklar framkom. Utvalda artiklar 

söktes i databaserna PubMed, CINAHL och PsycInfo. Ytterligare sökningar gjordes 

även i databaserna Academic Search Elite, ERIC och SveMed+. I den sökning som 

gjordes i Academic Search Elite påträffades fem artiklar, varav tre abstrakt lästes 

igenom och två artiklar valdes ut till det första urvalet, i andra urvalet valdes dessa 

artiklar bort relaterat till irrelevans i förhållande till syftet samt låg vetenskaplig 

gradering. I databaserna ERIC och SveMed+ påträffades inga relevanta artiklar utifrån 

de sökningar som genomfördes. Utöver de sökningar som redovisas i Bilaga I, gjordes 

flertalet sökningar med olika kombinationer utav sökord i databaserna PubMed och 

CINAHL. I de ytterligare fyra sökningar som genomfördes i databasen CINAHL 

användes enbart Thesaurus-termer, nio abstrakt lästes igenom varav fem artiklar valdes 

ut till urval ett, på grund av irrelevans samt att de påträffats i tidigare sökningar valdes 

dessa artiklar dock inte vidare till urval två. I de sex ytterligare sökningar som utfördes i 

PubMed användes enbart MeSH-termer i tre utav dessa och tio abstrakt genomlästes 

varav sju artiklar valdes ut till urval ett, även dessa artiklar var dubbletter alternativt 

irrelevanta. Endast de sökningar där artiklar valts ut även i andra urvalet redovisas i 

sökhistoriken (Bilaga I) samt i artikelöversikten (Bilaga II). För att gradera de utvalda 

artiklarnas vetenskapliga kvalitet användes Carlsson och Eimans (2003) 

granskningsmall.  

 

Tabell 1. Sökord 

Sökord PubMed  

MeSH 

CINAHL 

Thesaurus 

PsycInfo 

 

Sjuksköterske- 

Student 

Student, nursing 

(fritext) 

Students, nursing Nursing student* 

(fritext) 

Nyutexaminerad 

sjuksköterska 

- New graduate 

nurses  

 

Novice nurses 

New graduate 

nurse* (fritext) 
  

Transition/övergång Transition (fritext) Transition (fritext) Transition* (fritext)  

(Ej) transitions-

program 
- (not) Transitional 

programs 
- 

Ny yrkesroll - New graduate role  - 

Rollförändring  - Role change - 

Sjuksköterskeroll Nurse role (fritext) - Nurse role* 

(fritext) 

Leg. Sjuksköterska - Registered nurses - 

Attityder hos 

sjuksköterskor 
- Nurse attitudes - 

* = Trunkering 

 

Databearbetning 

 

Innehållet kondenserades genom att artiklarna genomlästes upprepade gånger. Därefter 

reducerades innehållet genom diskussion kring det funna materialet. För att skapa en 

överblick över materialet gjordes en artikelöversikt (Bilaga II) där artiklarnas syfte, 
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metod, urval och slutsats blev tydlig. Materialet genomlästes ytterligare en gång för att 

likheter och skillnader i essensen mellan de olika artiklarna skulle kunna framkomma 

tydligare. Kategorier inför resultatredovisning skapades utifrån essensen och 

diskussionen. Följande tre kategorier valdes ut: Upplevelse av förberedelse inför den 

nya yrkesrollen, Upplevelse av första tiden i yrket och Upplevelse av faktorer som 

påverkar transitionen. Därefter fokuserades materialet genom att färgkodas i relation till 

dess kategori. Det färgkodade materialet översattes från engelska till svenska för att 

bearbetningen skulle underlättas. För att den engelska innebörden av texten inte skulle 

gå förlorad i den svenska översättningen och bearbetningen av materialet användes 

originalkällan jämsides med det bearbetade svenska materialet för sammanställning av 

resultatet. Innehållet sammanställdes enligt resultatredovisningen nedan. 

 

Resultat 
 

Upplevelse av förberedelse inför den nya yrkesrollen 
 

Som student (Kelly & Ahern, 2008; Wangensteen, Johansson & Nordström, 2008; 

Mooney, 2007; Newton & McKenna, 2007; Standing, 2007), under sin sista del utav 

utbildningen, hade de nyutexaminerade sjuksköterskorna känt sig förberedda inför 

yrkesrollen. Då de var studenter upplevde de sig ha en god utvecklad förmåga att kunna 

utföra omvårdnad. Den sista veckan (Löfmark, Smide & Wikblad, 2004) av 

utbildningen uppskattade studenterna sin förmåga till etisk medvetenhet, 

kommunikation med patienterna, förmåga att samarbeta och sin självinsikt som väl 

utvecklad. Denna upplevelse (Wangensteen, et al., 2008, Kelly & Ahern, 2008; O’Shea 

& Kelly, 2007; Standing, 2007; Delaney, 2003; Ellerton & Gregor, 2003; Whitehead, 

2001) ändrades dock i mötet med verkligheten då det egentliga ansvaret i yrkesrollen 

blev offentliggjord.  

 

Rädsla inför det kommande ansvaret (Mooney, 2007) och att inte kunna förankra teorin 

i praktiken var vanliga upplevelser inför mötet med den nya yrkesrollen. Att inte vara 

övervakad vid läkemedelshanteringen var den vanligaste rädslan inför yrkesrollens 

ansvar. De nyutexaminerade sjuksköterskorna var oroliga att deras kompetens skulle 

vara otillräcklig för att en god och säker vård skulle kunna säkerställas. 

 

Organisatoriska och rutinrelaterade uppgifter (O’Shea & Kelly, 2007; Delaney, 2003) i 

det nya yrket upplevdes som svåra och de nyutexaminerade sjuksköterskorna upplevde 

att de var oförberedda inför dessa arbetsuppgifter. Även ledarskapsrollen (O’Shea & 

Kelly, 2007) upplevdes som svår att leva upp till och förberedelsen av ledarskapsrollen 

under utbildningen ansågs som otillräcklig.  

 

It was just overwhelming, trying to remember what you’ve learnt in 

college, trying to fit into a ward structure, and get on and develop 

yourself…its [!] really difficult to juggle it (Whitehead, 2001, s.336). 

 

Nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde (O’Shea & Kelly, 2007; Standing, 2007; 

Ellerton & Gregor, 2003) att de hade fått för lite erfarenhet från klinisk verksamhet 

under utbildningen, vilket inte förberett dem tillräckligt med den kliniska färdighet som 
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krävs för yrkesrollen. För att använda sig (Standing, 2007) av de teoretiska kunskaper 

de hade med sig från utbildningen ansågs det vara nödvändigt med mer 

erfarenhetsbaserad kunskap. Den teoretiska delen ansågs ändå vara en viktig del i 

sjuksköterskeutbildningen då det är teorin som tillsammans med erfarenheten utgör den 

totala kliniska kunskapen. Att utveckla kunskap är en komplex process då den kliniska 

kunskapen innefattar olika dimensioner, såsom att kunna prioritera, fatta beslut, 

kommunicera, fungera i ett team, vara empatisk samt ha tillräcklig erfarenhet och 

utveckla intuition. Alla dessa dimensioner är förutsättningar för att ge en god och säker 

patientvård (Standing, 2007). En del nyutexaminerade sjuksköterskor ansåg (Kelly & 

Ahern, 2008; Whitehead, 2001) att utbildningen omöjligt kunde förbereda dem inför 

transitionen. 

 

You’re not really prepared for the whole role or reality of the role of the 

registered nurse, only experience can prepare you for that. You can only 

learn reality if you are in it (Kelly & Ahern, 2008, s.915). 

 

Utbildningen (Newton & McKenna, 2007) ansågs som lätt att ta sig igenom i relation 

till de krav som ställdes på de nyutexaminerade sjuksköterskorna i yrkesrollen. Ellerton 

och Gregor (2003) fann att vissa nyutexaminerade sjuksköterskor ångrade att de inte 

tagit utbildningen på större allvar.  

 

Upplevelse av första tiden i yrket  
 

De nyutexaminerade sjuksköterskorna (Honan Pellico, Brewer & Tassone Kovner, 

2009; Kelly & Ahern, 2008) hade en idealistisk syn på hur transitionen skulle te sig. De 

såg värdet i sjuksköterskeyrket (Zinsmeister & Schafer, 2009) och kände stolthet och 

tillfredsställelse inför den nya yrkesrollen. Innan (Honan Pellico, et al., 2009; Kelly & 

Ahern, 2008) den nyutexaminerade sjusköterskan upplevt den egentliga yrkesrollen 

fanns föreställningen att hennes arbete skulle vara uppskattat och respekterat av både 

patienter och personal. Ute i verkligheten (Honan Pellico, et al., 2009; Mooney, 2007, 

Newton & McKenna, 2007) blev erfarenheten annorlunda. Insikten ledde istället till 

känslor av frustration och osäkerhet i den nya yrkesrollen. Första dagarna (O’Shea & 

Kelly, 2007) upplevdes med blandade känslor av både tillfredsställelse och nervositet.  

 

Lovely from a 40% view but horrible from a 60 % view…Lovely, I mean 

after all you have your qualification after three years. You have worked 

hard for it and horrible for the fact of the responsibility, you are just 

thrown there and left there and I hadn’t a clue (O’Shea & Kelly, 2007, 

s.1537). 

 

Den första tiden i yrket (Kelly & Ahern, 2008; Wangensteen, et al., 2008; Standing, 

2007; Mangone, King, Croft & Church, 2005; Delaney, 2003) beskrevs av de 

nyutexaminerade sjuksköterskorna som en ångest- och stressfylld period. Känslor av 

(Kelly & Ahern, 2008; Mangone, et al., 2005) att inneha otillräcklig kompetens och 

tvivel angående huruvida man gjort rätt yrkesval var vanliga upplevelser. Hög 

arbetsbelastning (Honan Pellico, et al., 2009; Standing, 2007; Chang & Hancock, 2003), 

underbemanning och patienter med stort vårdbehov ansågs öka stressupplevelsen.  

Stressen (Kelly & Ahern, 2008; O’Shea & Kelly, 2007) yttrade sig såväl fysiskt som 

psykiskt, vilket kunde ge uttryck i (O’Shea & Kelly, 2007; Standing, 2007) sömnlösa 
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nätter och ständig oro för jobbet. Trots (Wangensteen, et al., 2008; O’Shea & Kelly, 

2007; Standing, 2007; Delaney, 2003) att den första tiden i yrket upplevdes 

skrämmande och stressfylld, upplevde flertalet av de nyutexaminerade sjuksköterskorna 

dock att den nya yrkesrollen var någonting positivt och glädjefullt.  

 

Inom basal omvårdnad (O’Shea & Kelly, 2007) upplevdes inga svårigheter för de 

nyutexaminerade sjuksköterskorna. Däremot mer avancerade kliniska uppgifter, som de 

tidigare inte påträffat, såsom borttagande av centrala venkatetrar och handhavande av 

tracheostomier, upplevdes som en utmaning. Även (Wangensteen, et al., 2008) 

delegering upplevdes som en svårighet, då de inte ansåg sig ha tillräcklig kompetens för 

att kunna skapa sig en översikt eller struktur kring arbetsuppgifterna. Tidsplanering 

(O’Shea & Kelly, 2007; Delaney, 2003; Ellerton & Gregor, 2003) upplevdes som en 

utav de svåraste delarna i den nya yrkesrollen. 

  

I would be running around and I think I would be doing loads of stuff 

but actually I would be running around so much that I would have 

nothing done (O’Shea & Kelly, 2007, s.1538). 

 

Bättre kunskaper (O’Shea & Kelly, 2007) kring tidsplanering och prioriteringsförmåga 

utvecklades efter hand. Att kunna samtala med patienten upplevdes som en begränsad 

möjlighet som nyutexaminerad sjuksköterska. De nyutexaminerade sjuksköterskorna 

upplevde att vissa patienter förväntade sig att de skulle spendera orealistiskt mycket tid 

med dem. Detta resulterade i att de nyutexaminerade sjuksköterskorna kände sig 

otillräckliga att uppfylla sin förväntade yrkesroll. De (Mooney, 2007) kände sig också 

skyldiga då de inte lyckades möta det behov av vård som patienterna uttryckte. Höga 

och orealistiska förväntningar från såväl läkare, avdelningschefer, patienter och 

anhöriga var vanliga under de nyutexaminerade sjuksköterskornas första tid på den nya 

arbetsplatsen. Detta var särskilt tydligt i mötet med anhöriga som ansåg att de 

nyutexaminerade sjuksköterskorna skulle kunna svara på frågor gällande patienter som 

de varken hade vårdat eller ens träffat. 

 

Nyutexaminerade sjuksköterskor (Mooney, 2007; Delaney, 2003) upplevde svåra 

situationer på ett annat sätt än vad de mer erfarna sjuksköterskorna gjorde. Vid 

felmedicinering (Mooney, 2007) förlorade den nyutexaminerade sjuksköterskan ofta 

självförtroendet och klandrade sig själv medan den mer erfarna sjuksköterskan var lugn 

i situationen och lutade sig mot läkarens medicinska ansvar. Nyutexaminerade 

sjuksköterskor (Ellerton & Gregor, 2003) upplevde sig ofta överväldigade av 

komplexiteten i sjuksköterskeyrket och dess multidimensionella natur. De kände sig 

frustrerade i de situationer vari de saknade tillräcklig kunskap och kompetens för att 

kunna säkerställa en god och säker patientvård.  

 

De nyutexaminerade sjuksköterskorna (Honan Pellico, et al., 2009) kände sig ibland illa 

behandlade utav sina medarbetare. Det fanns (Kelly & Ahern, 2008; Delaney, 2003) de 

som upplevde känslor av utanförskap eftersom de inte sågs som en i gruppen på 

arbetsplatsen. En del upplevde det som att de inte var välkomna och att de blev utfrysta 

av kollegorna på den nya arbetsplatsen. Mer erfarna sjuksköterskor (Kelly & Ahern, 

2008) ansåg ofta att de nyutexaminerade sjuksköterskorna redan borde veta saker 

eftersom de nu var färdiga sjuksköterskor. Nyutexaminerade sjuksköterskor (Honan 

Pellico, et al., 2009) upplevde det som frustrerande då mer erfarna kollegor gav negativ 

kritik på ett sådant sätt att det kunde uppfattas som elakt. Attityden (Kelly & Ahern, 
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2008) från personalen på den nya arbetsplatsen upplevdes ibland som nedvärderande. 

Nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde (Honan Pellico, et al., 2009) att de hade lågt 

inflytande. De upplevde sig osynliga i organisationen av såväl chefer som medarbetare, 

deras röst blev varken hörd eller tagen på allvar.  

 

Det var de första sex månaderna i den nya yrkesrollen som upplevdes som mest 

stressfull (Honan Pellico, et al., 2009; Newton & McKenna, 2007; O’Shea & Kelly, 

2007; Chang & Hancock, 2003; Whitehead, 2001).  

 

Flying without a parachute is the best way to describe that (Whitehead, 

2001, s.334). 

 

Upplevelse av faktorer som påverkar transitionen 
 

En stödjande arbetsmiljö (Zinsmeister & Schafer, 2009; Wangensteen, et al., 2008), där 

de nyutexaminerade sjuksköterskorna kunde få stöd och svar på sina frågor, ansågs vara 

essentiell för en positiv upplevelse av transitionen. Arbetsmiljön (Kelly & Ahern, 2008) 

och kulturen på arbetsplatsen kunde påverkas av avdelningschefens egen attityd och 

inställning. En god inställning till teamarbete och en välstrukturerad organisation ansågs 

främja ett gott bemötande åt de nyutexaminerade sjuksköterskorna. Även de 

avdelningar (Mooney, 2007) som hade multidisciplinära team och där arbetsuppgifterna 

var tydligt fördelade mellan varje anställd upplevdes som en bra arbetsmiljö för de 

nyutexaminerade sjuksköterskorna. Känslan av grupptillhörighet (Newton & McKenna, 

2007; O’Shea & Kelly, 2007; Delaney, 2003) underlättade transitionen på så sätt att den 

nyutexaminerade sjuksköterskan upplevde den nya yrkesrollen på ett mer positivt sätt 

än tidigare. Att (O’Shea & Kelly, 2007) få känna sig uppskattad och respekterad 

upplevdes som viktiga aspekter. Huruvida (Kelly & Ahern, 2008) den nyutexaminerade 

sjuksköterskan var man eller kvinna påverkade inte transitionen eller bemötandet från 

de nya arbetskollegerna. Däremot kunde det ha betydelse om det fanns manliga 

anställda på den nya arbetsplatsen, ju fler män desto trevligare arbetsklimat ansågs det 

vara på avdelningen.  

 

Sjuksköterskor (Kelly & Ahern, 2008) som inte hade genomgått den akademiska 

utbildningen ansågs vara mindre benägna att stödja den nyutexaminerade 

sjuksköterskan. De ansåg att de nyutexaminerade sjuksköterskorna lärde sig bäst genom 

att lämnas ensamma i situationen och lösa uppgiften på egen hand, något som ofta 

upplevdes som negativt och beskrevs av de nyutexaminerade sjuksköterskorna som att 

”bli utkastade på djupt vatten” (Kelly & Ahern, 2008, s.915). Att inte få stöd (Standing, 

2007; Whitehead, 2001) kunde även upplevas som positivt då de nyutexaminerade 

sjuksköterskorna fick lära sig utav sina misstag. De (Wangensteen, et al., 2008) såg 

dessa erfarenheter som lärotillfällen. Fick (Chang & Hancock, 2003; Whitehead, 2001) 

de nyutexaminerade sjuksköterskorna inget stöd från erfarna kollegor fann de egna 

strategier för att hantera nya oväntade och stressfyllda situationer. Dock (Chang & 

Hancock, 2003) ansågs dessa strategier inte effektiva nog då de enbart kunde reducera 

stress i viss mån.  

 

Inskolningsperiodens omfattning (Honan Pellico, et al., 2009; Wangensteen, et al., 

2008; Ellerton & Gregor, 2003) på arbetsplatserna kunde variera, från att innefatta 

flertalet veckor till att inte existera överhuvudtaget. Inskolningsperioden (Zinsmeister & 



10 
 

Schafer, 2009) ansågs bidra positivt i transitionen. Individuellt anpassade 

inskolningsperioder (Zinsmeister & Schafer, 2009; Wangensteen, et al., 2008) ansågs 

vara att föredra eftersom olika individer lär sig i olika takt. Därför (Wangensteen, et al., 

2008) ansågs det inte vara tidsperioden i sig som var av störst vikt utan innehållets 

kvalitet. Inskolning (Honan Pellico, et al., 2009) ansågs vara nödvändigt då 

utbildningen upplevdes ge för lite klinisk erfarenhet och färdighet. Med erfarenhet 

(Delaney, 2003) förvärvades kunskaper inom de organisatoriska uppgifterna, såsom 

prioritering och tidsplanering samt uppläggning av struktur för det dagliga arbetet.  

 

En del vårdenheter (Kelly & Ahern, 2008; Chang & Hancock, 2003; Whitehead, 2001) 

använde sig av inskolningsprogram som innebar en rotation mellan olika avdelningar. 

Tanken med rotationssystemet var att den nyutexaminerade sjuksköterskan skulle kunna 

inhämta kunskap och erfarenhet från vårdandet av olika patientgrupper. 

Rotationssystem (Kelly & Ahern, 2008; Newton & McKenna, 2007) ansågs dock vara 

negativ för transitionens utveckling. Det ansågs leda till att de nyutexaminerade 

sjuksköterskorna inte hann fullfölja sin transition innan de förflyttades vidare varvid 

kunskapsprocessen avbröts.  

 

Att ha en handledare alternativt en mentor (Zinsmeister & Schafer, 2009; Ellerton & 

Gregor, 2003) upplevdes av de nyutexaminerade sjuksköterskorna som positivt 

eftersom de då hade någon att vända sig till med frågor och en person som kunde vara 

förebild för professionaliteten i yrkesrollen.  

 

It’s like you constantly have this little nursing book with you because 

you have a preceptor there to answer your questions…I think it 

definitely was one of the biggest helpers in my transition (Zinsmeister & 

Schafer, 2009, s.31). 

 

Det ansågs positivt (Zinsmeister & Schafer, 2009; Delaney, 2003) att handledaren hade 

mycket erfarenhet av sjuksköterskeyrket på så sätt att de kunde lära ut mycket kunskap 

till de nyutexaminerade sjuksköterskorna. Det ansågs underlätta transitionen (Delaney, 

2003) att ha samma handledare under hela transitionsprocessen. Att få feedback 

(Wangensteen, et al., 2008; Löfmark, et al., 2004) sågs som positivt eftersom den 

nyutexaminerade sjuksköterskan då blev medvetandegjord om sin kunskap och 

kompetens samt brister i dessa. Positiv feedback (Standing, 2007) från kollegor ökade 

självförtroendet hos de nyutexaminerade sjuksköterskorna i den nya yrkesrollen. 

Feedback (Wangensteen, et al., 2008) gavs inte i tillräcklig utsträckning.  

 

Att reflektera (Delaney, 2003) över den första tiden i yrkesrollen ansågs vara positivt 

genom att främja utvecklingen och föra transitionen framåt. De nyutexaminerade 

sjuksköterskorna insåg då hur långt de hade kommit vilket ökade deras tilltro till sig 

själva och skapade förväntningarna på vad som ytterligare skulle komma. Reflektion i 

grupp (Mangone, et al., 2005) ansågs positivt på så sätt att känslan av grupptillhörighet 

ökade samt att man inte behövde vara ensam i sin upplevelse. De nyutexaminerade 

sjuksköterskorna (Kelly & Ahern, 2008) upplevde att de fick bäst stöd av andra 

nyutexaminerade. Att träffas upprepade gånger (Mangone, et al., 2005) i början av 

transitionen upplevdes som underlättande för de nyutexaminerade sjuksköterskorna. 

Reflektion i grupp kunde även bidra till att de som funderat på att lämna 

sjuksköterskeyrket ändå valde att stanna kvar.  
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Diskussion 

 

Metoddiskussion 
 

Syftet med litteraturstudien var att belysa hur nyutexaminerade sjuksköterskor upplever 

yrkesrollen och transitionen från student till sjuksköterska de första sex månaderna i 

yrket. Att använda litteraturstudie visade sig vara en bra metod eftersom omfattande 

forskning inom området fanns sedan tidigare samt att en sammanställning utav denna 

kan bidra till en djupare förståelse och insikt i problemområdet.  

 

Vid den inledande pilotsökningen blev antalet träffar stort och varierade mellan valda 

sökord. Därmed framkom att en kombination av flertalet olika sökord var det bästa 

alternativet för att täcka in syftet i litteraturstudien. De sökord som användes till utvalda 

resultatartiklar anges i Tabell 1. Övriga sökord som kunde tänkas vara relevanta, men 

som inte gav resultat under sökningarna, redovisas ej. Begreppet transition fanns varken 

som Thesaurus- eller Svensk MeSH-term, detta begrepp söktes dock i fritext eftersom 

det ansågs vara ett bärande begrepp. Antalet artiklar som framkom genom 

fritextsökning med begreppet transition var stort och därför föranleddes inget tvivel om 

att sökordet var relevant att använda. Andra sökord, som också kunde tänkas vara 

relevanta i förhållande till syftet, söktes även dessa i fritext då motsvarande begrepp 

saknades alternativt inte gav resultat med MeSH- eller Thesaurus-term. Flera artiklar 

uppkom som dubbletter i de olika sökningarna vilket kan ses som en styrka då detta 

visar att valda sökord var relevanta. Samma författare påträffades flertalet gånger i olika 

sökningar, vilket även detta kan ses som en styrka då författarna kan anses vara kunniga 

inom området. Det kan också ses som en styrka att de erfarenheter författarna erhållit 

genom upprepad forskning möjligtvis kan ha gjort att forskningsfrågan successivt har 

blivit mer djupgående. 

 

Databaserna CINAHL, PubMed samt PsycInfo användes för att hitta resultatartiklar. 

Sökningar i databaserna SveMed+, ERIC och Academic Search Elite gav inga relevanta 

resultat trots upprepade försök med olika kombinationer utav sökord. Att sökningarna 

utfördes i dessa flertalet databaser kan ses som en styrka, då detta möjligen har bidragit 

till ett bredare och mer mångsidigt material. Många abstrakt lästes igenom i de olika 

sökningarna. Anledningen till varför ett visst antal inte genomlästes var om de genom 

artikelns titel och snabb överblick på abstraktet inte ansågs relevanta till syftet. Många 

av de abstrakt som inte valdes att läsa handlade då om specialistutbildade 

sjuksköterskor vilket var ett exklusionskriterium eftersom specialistutbildade 

sjuksköterskor redan kan anses ha genomgått transitionen in i sjuksköterskerollen och 

genom specialistutbildningen blir transitionsprocessen en annan. Andra 

exklusionskriterier var artiklar där resultatet ansågs vara påverkat av att de 

nyutexaminerade sjuksköterskorna genomgått specifika typer utav transitionsprogram, 

som exempelvis kunde vara uppbyggda utifrån olika teoretiska modeller. För att få fram 

artiklar som inte speglades utav särskilda transitionsprogram gjordes därför en 

specificerad sökning i CINAHL med exklusionskriteriet not Transitional program, 

Thesaurus. Att artiklar valdes bort på grund av att de präglats av särskilda 

transitionsprogram kan anses som en brist angående resultatutfallet. Den begränsade 

tiden för genomförandet av litteraturstudien gjorde det dock svårt att hinna sätta sig in i 

de olika transitionsprogrammen som artiklarna baserats på, varför beslutet ändå togs att 
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välja bort dessa artiklar. I ett fåtal av de artiklar som ingår i resultatet ingick dock 

nyutexaminerade sjuksköterskor som hade genomgått olika typer av 

inskolningsprogram eller liknande. Dessa artiklar valdes vidare till 

resultatredovisningen eftersom dessa erfarenheter kunde anses vara relevanta på så sätt 

att de var faktorer som påverkade transitionen.  

 

Inklusionskriterier till valda artiklar var studier som angick nyutexaminerade 

sjuksköterskors upplevelser under transitionen från student till sjuksköterska första tiden 

i yrket. Grundtanken var att artiklarna skulle vara publicerade tidigast årtal 2004, då det 

önskades den senaste forskningen inom området. För att inte missa viktiga artiklar som 

kunde bidra till resultatet gjordes dock även sökningar där artiklarna var publicerade 

mellan årtalen 1999-2009. Andra inklusionskriterier var artiklar vars innehåll syftade till 

den västerländska kulturen. Detta för att säkerställa en så god överensstämmelse mellan 

vårdkulturen som möjligt. Att artiklarna valdes från västerländska världsdelar kan ses 

som att resultatets applicering på svenska förhållanden kan vara lättare då ländernas 

samhällsstruktur och utbildning stämmer bättre överens. De valda artiklarna kom från 

Australien, Irland, Kanada, Norge, Storbritannien, Sverige och USA vilket också 

belyser problemets internationella karaktär. Det kan dock ses som en svaghet att inte 

fler artiklar var från Sverige, då detta möjligtvis kunde klargjort de svenska 

förhållandena bättre. På grund av språkmässig kunskapsbegränsning inkluderades 

enbart artiklar som var skrivna på engelska alternativt svenska. Översättningen från 

engelska till svenska kan vara en svaghet för litteraturstudien då det kan förekomma 

tolkningsfel. 

 

Det förekommer två kvantitativa och tolv kvalitativa artiklar i litteraturstudien. De 

kvalitativa artiklarna bidrog till mest material för resultatredovisningen då de mer 

djupgående beskrev tankar och upplevelser hos deltagarna i studierna. De kvantitativa 

artiklarna krävde en djupare analys för att innehållet skulle kunna förstås. Det kan anses 

vara en styrka att både kvantitativa och kvalitativa artiklar har kommit fram till liknande 

resultat och därmed styrker de varandra. Fjorton artiklar kan anses vara ett lågt antal för 

en litteraturstudie, men då merparten utav dessa artiklar var kvalitativa med ett rikt 

innehåll samt hög relation till litteraturstudiens syfte kan materialet ändå bedömas som 

tillräckligt. 

 

Resultatdiskussion 
 

Artiklarna granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för 

kvalitativa respektive kvantitativa studier. Bedömningsmallen är konstruerad som ett 

frågeformulär med poängbedömning, från noll till tre möjliga poäng per fråga. Poängen 

sammanställs varvid artiklarna graderas utefter vetenskaplig kvalitet. Grad I är av 

högsta kvalitet och motsvarar 80% eller mer utav maximal totalpoäng, grad II är av 

medel kvalitet motsvarande 70-79% utav maximal totalpoäng och grad III anses ha låg 

kvalitet och motsvarar 60-69% av den maximala totalpoängen. Artiklar som var av grad 

II och III valdes bort. Samtliga fjorton valda artiklar är grad I eftersom högsta 

vetenskapliga kvalitet ansågs vara eftersträvansvärt.  

 

I resultatet framkom (Kelly & Ahern, 2008; Wangensteen, et al., 2008; Mooney, 2007; 

Newton & McKenna, 2007; Standing, 2007) att de nyutexaminerade sjuksköterskorna 

som studenter hade upplevt sig förberedda inför den nya yrkesrollen, de hade även 
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(Löfmark, et al., 2004) upplevt sin kompetens som tillräcklig. Detta kan tolkas som att 

utbildningen skapat förväntningar som av sjuksköterskestudenten blivit till en idealistisk 

syn på hur transitionen skulle komma att te sig. Nyutexaminerade sjuksköterskor 

(Johnson & Webber, 2010; Whitehead, 2001) tyckte att de hade lärt sig mycket teoretisk 

och praktisk kunskap under utbildningstiden. Samtidigt ansåg de (Kelly & Ahern, 2008; 

Whitehead, 2001) att utbildningen omöjligt kunde förbereda dem inför transitionen 

eftersom de därifrån saknade tillräcklig erfarenhet för att kunna mantla den nya 

yrkesrollen. Liksom resultatet visar även Johnson & Webber (2010) att den 

nyutexaminerade sjuksköterskan inte har tillräcklig kompetens i och med avsaknaden av 

en mer omfattande klinisk erfarenhet. 

 

Nyutexaminerade sjuksköterskor (Morrow, 2009; Ohlsson, 2009; Kelly & Ahern, 2008; 

Mooney, 2007; Mangone, et al., 2005) var oroliga att deras kompetens inte skulle vara 

tillräcklig i förhållande till den kommande yrkesrollens ansvar. Den nyutexaminerade 

sjuksköterskan (Johnson & Webber, 2010) måste sammanväva teoretisk och praktisk 

kunskap för att kunna utvecklas och få förståelse för sin yrkesroll. Utvecklandet 

(Standing, 2007) av kunskap och kompetens är en komplex process som krävs för att 

den nyutexaminerade sjuksköterskan ska kunna ge en god och säker vård. Efter hand 

utvecklades bättre kunskaper kring olika arbetsmoment (Ohlsson, 2009; O’Shea & 

Kelly, 2007), vilket kan tolkas som att erfarenhet är nyckeln till utvecklandet av 

kompetensen. Det kan även tolkas som att den kliniska erfarenhet som idag ingår i 

utbildningen inte är tillräcklig. Eftersom både teorisk och praktisk kunskap är lika 

viktiga delar utav sjuksköterskans kompetens kan det anses att utbildningstiden därmed 

borde förlängas så att fler kliniskt verksamhetsförlagda lärotillfällen möjliggörs. 

Benner, et al. (1999) anser att sjuksköterskan endast är Kompetent då hon har genomgått 

grundutbildningen samt arbetat i två till tre år inom samma vårdområde. Som 

nyutexaminerad sjuksköterska anser Benner, et al. (1999) att det enbart går att infinna 

sig på nivåerna Novis alternativt Avancerad nybörjare. Benner, et al. (1999) menar 

också att erfarenhet är en förutsättning för att kunna utveckla kompetens. Enligt 

Högskolelagen (SFS 1992:1434) och Kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) ska den nyutexaminerade sjuksköterskan ha 

tillräcklig kompetens för att kunna verka inom yrkesrollens alla områden, dock kan 

detta tyckas vara orealistiskt då sjuksköterskans totala kompetens, för att kunna utföra 

en adekvat vård, inkluderar mer än vad som ingår i grundutbildningen. För att kunna 

skapa en god och patientsäker vård krävs att sjuksköterskan har tillräcklig kompetens 

och får möjlighet att inhämta mer erfarenhetsbaserad kunskap, med andra ord kan det 

tyckas att det borde krävas mer av grundutbildningen och inskolningsperioden för att 

förse den nyutexaminerade sjuksköterskan med detta.  

 

I sin nya yrkesroll (Ohlsson, 2009; O’Shea & Kelly, 2007; Standing, 2007; Ellerton & 

Gregor, 2003) ansåg de nyutexaminerade sjuksköterskorna att de hade otillräcklig 

erfarenhet från den kliniska verksamheten och upplevde sig därmed inte förberedda. Att 

en verklighetschock då uppkommer kan tänkas bero på att sjuksköterskestudenten, 

genom sin utbildning och ringa erfarenhet, har en annan bild av hur yrkesrollen tar sig i 

uttryck i verkligheten. Trots mångårig forskning inom problemområdet, vilket borde 

skapat en större insikt och förståelse, kvarstår dock upplevelsen av transitionen som 

problematisk. Ofta (Honan Pellico, et al., 2009; Ohlsson, 2009; Mooney, 2007) infann 

sig känslor av frustration och osäkerhet då de nyutexaminerade sjuksköterskorna fick en 

verklighetsinsikt. Denna frustration och osäkerhet (Morrow, 2009; O’Shea & Kelly, 

2007; Ellerton & Gregor, 2003) uppkom i de situationer vari de nyutexaminerade 
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sjuksköterskorna upplevde sig sakna tillräcklig kunskap och kompetens för att kunna ge 

en adekvat vård. Upplevelser av ångest och stress var inte ovanliga för den 

nyutexaminerade sjuksköterskan under första tiden i yrket (Honan Pellico, et al., 2009; 

Morrow, 2009; Duchscher, 2008; Thomka 2001). Den ångest och stress som 

uppkommer kan tänkas bero på rädslan av att göra fel och att inte vara tillräckligt 

kompetent vilket i sin tur kan leda till kontrollförlust i de främmande situationer de 

påträffar som nyutexaminerad. Att inte ha tillräcklig kompetens eller kontroll i 

situationen kan också anses öka risken för att misstag begås. Det kan förklaras som en 

ond cirkel, där misstagen också leder till minskat självförtroende vilket ytterligare kan 

förstärka risken av att misstag begås.   

 

Bemötandet (Morrow, 2009; Newton & McKenna, 2007; O’Shea & Kelly, 2007; 

Delaney, 2003) från kollegorna på den nya arbetsplatsen hade betydelse för upplevelsen 

av transitionen. De nyutexaminerade sjuksköterskorna (Morrow, 2009; Kelly & Ahern, 

2008; Thomka, 2001) kunde känna sig illa behandlade av sina kollegor, vilket (Kelly & 

Ahern, 2008) kunde leda till känslor av utanförskap. De nyutexaminerade 

sjuksköterskorna (Morrow, 2009; Kelly & Ahern, 2008; Mooney, 2007) upplevde att de 

ofta möttes av höga och orealistiska förväntningar från sina nya kollegor, de förväntades 

kunna ”allting”. Detta kan tolkas som att den nyutexaminerade sjuksköterskan har en 

annan bild av sin yrkesroll än vad hon möter ute i verkligheten. När de nyutexaminerade 

sjuksköterskorna lämnat utbildningen bakom sig tar hälso- och sjukvården över den 

fortsatta kunskapsutvecklingen. Under första tiden i yrket ska den nyutexaminerade 

sjuksköterskan utveckla sin kunskap och integrera den tillsammans med erfarenheten i 

den kliniska verksamheten. Det kan inte anses vara enbart utbildningen som har till 

uppgift att se till att de nyutexaminerade sjuksköterskorna är tillräckligt förberedda, utan 

detta är även hälso- och sjukvårdens ansvar eftersom det är hälso- och sjukvården som 

har hand om sjuksköterskan under första tiden i yrket. Det är de erfarna 

sjuksköterskornas uppgift att stödja den nyutexaminerade sjuksköterskan istället för att 

förvärra hennes upplevelse av denna tid, vilket kan tänkas bli en konsekvens av en icke 

kollegial behandling. Det kan också tyckas att det, på arbetsplatsen, borde finnas en 

större förståelse om vad de nyutexaminerade sjuksköterskorna upplever under sin första 

tid i yrket samt vilken kompetens som de besitter eller saknar. Detta för att skapa mer 

realistiska förväntningar på den nyutexaminerade sjuksköterskan så att hon får 

tillräckligt med stöd och inte blir lämnad ensam i de situationer vari hon saknar 

tillräcklig kompetens. 

 

En arbetsmiljö (Morrow, 2009; Ohlsson, 2009; Zinsmeister & Schafer, 2009; 

Wangensteen, et al., 2008) där de nyutexaminerade sjuksköterskorna fick stöd och hjälp 

ansågs vara nödvändig för att skapa en positiv upplevelse av transitionen. Att (Morrow, 

2009; Zinsmeister & Schafer, 2009; Delaney, 2003; Ellerton & Gregor, 2003; Thomka, 

2001) ha en handledare alternativt en mentor upplevdes som positivt. Att (Ohlsson, 

2009; Delaney, 2003) ha samma handledare under hela transitionsprocessen ansågs vara 

att föredra. Detta kan liknas vid det som, av Socialstyrelsen (2002), beskrivs som 

Parallelltjänstgöring då den nyutexaminerade sjuksköterskan får ”gå bredvid” en mer 

erfaren sjuksköterska under sin inskolningsperiod. Handledning av samma erfarna 

sjuksköterska kan dock inte enbart ses som positivt, då detta möjligtvis kan bli ett 

hinder i omvårdnadsarbetet och i utvecklingen inom hälso- och sjukvården. Detta 

eftersom den nyutexaminerade sjuksköterskan bär på nya kunskaper som kan bli 

hämmade utav att handledaren påverkar henne till att göra saker så ”som det alltid har 

gjorts”. Att tillföra ny kunskap till arbetsplatsen hämmas därmed också. Däremot kan 
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det ändå ses som en positiv del att ha tillgång till stöd samt att ha någon att tillfråga vid 

osäkerhet samt ha någon som kontrollerar att allt blir rätt. 

 

Nyutexaminerade sjuksköterskor (Morrow, 2009; Schüldt Håård, 2009; Zinsmeister & 

Schafer, 2009; Wangensteen, et al., 2008) ansåg att en individuellt anpassad 

inskolningsperiod bidrog positivt till transitionen eftersom varje individ lär sig i olika 

takt. Det ansågs vara (Wangensteen, et al., 2008) kvaliteten på innehållet i inskolningen 

som var av störst betydelse. Inskolningsperioden (Honan Pellico, et al., 2009) ansågs 

som nödvändig eftersom många nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde att 

utbildningen hade försett dem med otillräcklig klinisk erfarenhet. Detta i likhet med 

Socialstyrelsen (2002) som menar att inskolningsperioderna inte är tillräckligt 

omfattande för att den nyutexaminerade sjuksköterskan ska hinna växa in i den nya 

rollen. En individuellt anpassad inskolning kan därmed förstås som positiv för 

utvecklingen under transitionen eftersom innehåll och tidsperiod väljs utefter individens 

behov. Att den nyutexaminerade sjuksköterskan får den tid som krävs för hennes 

utvecklingsbehov kan anses vara nödvändigt för att hon ska kunna införskaffa den 

kunskap och kompetens som krävs för att utföra en adekvat vård. Benner, et al. (1999) 

beskriver att de nyutexaminerade sjuksköterskorna saknar tillräcklig erfarenhet och 

därför kan de inte heller agera över nivån avancerad nybörjare, vilket innebär att de 

behöver ett fullgott stöd från en kompetent sjuksköterska för att en god och säker vård 

ska kunna säkerställas. Att få stöd under transitionen kan ses vara av yttersta vikt 

eftersom den nyutexaminerade sjuksköterskan skall tillgodose patientens vårdbehov 

samt ge en adekvat vård oavsett om hon kan anses vara tillräckligt kompetent eller ej. 

 

Lindberg-Sands (1996) beskrivning om Stålbadet, där man anser att det är en viktig 

inlärningsprocess att bli lämnad ensam med arbetet under den första tiden i yrket, kan 

ses som motsatsen till en individanpassad inskolningsperiod. I resultatet fanns det såväl 

positiva som negativa aspekter av att klara sig på egen hand, som kan sättas i relation 

till stålbadsteorin. Att lämnas ensam med ansvaret (Morrow, 2009; Kelly & Ahern, 

2008) kunde upplevas som negativt eftersom de nyutexaminerade sjuksköterskorna 

upplevde sig otillräckligt förberedda för att kunna klara av arbetet självständigt. Att 

(Wangensteen, et al., 2008; Standing, 2007; Whitehead, 2001) få lösa uppgifterna på 

egen hand och lära utav sina misstag beskrevs som positivt i den bemärkelsen att det 

ansågs vara utmärkta lärotillfällen. För patienten kan detta omöjligt anses som positivt 

då misstagen kan ske på dennes bekostnad. Dessutom finns där ingen för att tillrättavisa 

den nyutexaminerade sjuksköterskan om hon begår misstag, vilket kan leda till att hon 

omedvetet fortsätter att begå samma misstag i tron på att det är det rätta. Att få feedback 

(Morrow, 2009; Wangensteen, et al., 2008; Standing, 2007; Löfmark, et al., 2004) 

ansågs medvetandegöra kunskaps- och kompetensinnehav samt brister i dessa hos den 

nyutexaminerade sjuksköterskan vilket bidrog till en ökad självinsikt. Stålbadsteorin 

kan ses som positiv i den bemärkelsen att sjuksköterskan får använda sig av den 

teoretiska och praktiska kunskap utbildningen har försett henne med. Även 

arbetsplatsen kan använda hennes kunskaper som då är baserade på den senaste 

vetenskapliga forskningen, detta gör att såväl arbetsplatsen som medarbetarna ges 

möjlighet att utvecklas.  

 

Vissa arbetsplatser (Kelly & Ahern, 2008; Chang & Hancock, 2003; Socialstyrelsen, 

2002; Whitehead, 2001) använder inskolningsprogram innehållande rotation mellan 

olika vårdenheter. I resultatet framkom att rotationen (Kelly & Ahern, 2008; Newton & 

McKenna, 2007; Chang & Hancock, 2003; Whitehead, 2001) kunde upplevas som 
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negativ för transitionen då det hämmade kunskapsprocessens utveckling. Grundtanken 

med rotationssystemet kan tänkas vara god eftersom den nyutexaminerade 

sjuksköterskan behöver inhämta kunskap från många olika vårdområden, dock bör 

tidsperioden vara tillräckligt lång i det enskilda vårdområdet så att den nyutexaminerade 

sjuksköterskan hinner förvärva sig kunskapen och växa in i yrkesrollen. Det ansågs vara 

(Honan Pellico, et al., 2009; Newton & McKenna, 2007; O’Shea & Kelly, 2007; Chang 

& Hancock, 2003; Thomka, 2001; Whitehead, 2001) de första sex månaderna som var 

mest stressfyllda. Denna upplevelse (Wangensteen, et al., 2008; O’Shea & Kelly, 2007; 

Standing, 2007; Delaney, 2003) avtog däremot med tiden och de nyutexaminerade 

sjuksköterskorna upplevde att intagandet av den nya rollen var något glädjefyllt och 

positivt. Detta kan tolkas som att stressen avtar efter sex månaders inhämtande av 

kliniska erfarenheter. Den nyutexaminerade sjuksköterskan känner sig därmed mer redo 

för intagandet av den nya yrkesrollen och det ansvar som tillhör. Erfarenheten under 

denna tidsperiod kan också ses som utvecklande för kompetensen, vilket kan vara en 

indikation på att den kliniska utbildningsperioden bör förlängas med minst sex månader 

alternativt att inskolningen kvalitetssäkras för att sjuksköterskan ska erhålla tillräcklig 

kompetens för att kunna ge en god och säker vård.  

 

Konklusion 
 

De nyutexaminerade sjuksköterskorna upplevde transitionen som problematisk under de 

första sex yrkesverksamma månaderna. Som student hade de nyutexaminerade 

sjuksköterskorna känt sig förberedda inför den nya yrkesrollen. Första tiden i 

yrkesrollen präglades dock av upplevelsen av att vara oförberedd och sakna tillräcklig 

kompetens. Upplevelser under de första sex månaderna i yrket kan sammanfattas som 

en tid fylld av stress, ångest, oro, rädsla och frustration blandat med känslor av stolthet 

och tillfredsställelse inför den nya yrkesrollen. Att få stöd ansågs som en utav de 

viktigaste faktorerna för att skapa en positiv transition. Flertalet nyutexaminerade 

sjuksköterskor ansåg att utbildningen hade försett dem med otillräcklig klinisk 

erfarenhetsbaserad kunskap. Ett sätt att skapa förutsättningar för en positiv transition 

kunde ske genom en individuellt anpassad inskolningsperiod.  

 

Implikation 
 

Mer klinisk verksamhetsförlagd utbildning bör ingå under studietiden för att studenterna 

bättre ska kunna förankra teorin i praktiken samt införskaffa mer erfarenhetsbaserad 

kunskap och därmed utöka möjligheten för en patientsäker vård. Eventuellt skulle 

utbildningen kunna förlängas med ett halvt till ett års allmäntjänstgöring inom den 

kliniska verksamheten. Liksom läkarna skulle denna allmäntjänstgöring ses som en 

förutsättning för att få ut sin legitimation. Den nyutexaminerade sjuksköterskan skulle 

under en allmäntjänstgöring få möjlighet att med handledning arbeta inom olika 

vårdområden under en längre tidsperiod och därmed inhämta mer erfarenhetsbaserad 

kunskap. 
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I den kliniska verksamheten bör man sträva efter att utforma individanpassade 

inskolningsprogram där den nyutexaminerade sjuksköterskan får stöd av mentor och får 

tid för reflektion.  

 

Mer forskning behövs för att ge ökad kunskap om vilka faktorer som påverkar och 

underlättar transitionen. Detta för att möjliggöra en kvalitetssäkring av 

inskolningssystemet utifrån dess struktur, innehåll och tidsperiod och på så vis skapa ett 

ändamålsenligt inskolningsprogram. 
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09-11-16 MH New Graduate Nurses and MM Novice Nurses and 

transition  

Limiters – Abstract Available; Publication Year from: 1999-

2009; Published Date from: 19990101-20091231; English 

Language; Peer Reviewed; Language: English 

Search modes – Boolean/Phrase 

4 (1*) 4  2 2  

CINAHL 

 

09-11-16 MM New graduate Nurses and MM new graduate role not 

transitional programs 

12 (3*) 11  7 3 

CINAHL  09-11-16 MM New graduate nurses 

And new graduate role 

And registered nurses  

5 (3*) 5 1 1 

CINAHL  09-11-16 MM new graduate nurses  

and MM nurse attitudes  

and MM role change    

3 (1*) 3  1 1  

CINAHL 

 

09-11-16 MM novice nurses and MM registered nurses and MM students, 

nursing   

Limiters - Abstract Available; Publication Year from: 2004-

2009; Published Date from: 20040101-20091231; English 

Language; Peer Reviewed; Language: English  

Search modes - Boolean/Phrase   

1 1 1 1 

PsycInfo 

 

09-12-02 Nursing student* and new graduate nurse* and transition* 

Limits – Date range: 1999-2009; Journal articles only; 

Publication type: Peer-Reviewed Journal; Language: English 

18 (3*) 5  1 1 

PsycInfo 09-12-02 New graduate nurse* and nurse role* and transition* 

 

6 (4*) 6  1 1 

* Artiklar som återfunnits i tidigare sökningar  

 



 
 

Tabell 3. Artikelöversikt                                                 Bilaga II:1 

Publikationsår 

Land 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 
2003 

Australien 

Chang, E., & 

Hancock, K.  

Role stress and 

role ambiguity 

in new nursing 

graduates in 

Australia 

Syftet var att 

undersöka faktorer 

som påverkar stressen 

i yrkesrollen och även 

undersöka sambandet 

mellan 

arbetstillfredsställelse 

och rollstress. 

Kvantitativ.  

Frågeformulär, 3 stycken: 

Egenkonstruerade, varav det första var 

influerat utav Job-related Tension Index 

bestående av 8 frågor som rankades 

utifrån 5 svarsalternativ i en likertskala: 

aldrig, sällan, ibland, ofta och väldigt 

ofta. Det andra frågeformuläret baserades 

på 11 påståenden som skulle besvaras 

utifrån två olika perspektiv: från aldrig 

till väldigt ofta samt från väldigt effektivt 

till inte alls effektivt. I det tredje 

formuläret ingick 7 faktorer där de 

nyutexaminerade sjuksköterskorna fick 

gradera sin tillfredsställelse utifrån fem 

svarsalternativ: från lågt till väldigt högt. 

Samtliga frågeformulär utdelades vid två 

olika tillfällen. Första tillfället var 2-3 

månader efter de nyutexaminerades 

anställning, andra tillfället11-12 månader 

senare.  

n = 110 (97% kvinnor, 20-43 år) 

 

Genom att identifiera faktorer 

som påverkar transitionen kan 

sjuksköterskeutbildningen 

förbättras och studenterna kan 

därigenom förberedas bättre 

inför verkligheten. Under 

utbildningen bör studenterna få 

lära sig effektiva 

copingstrategier för att klara av 

att hantera den rollstress som 

kan uppstå. 

Grad I 

2003 

USA 

Delaney, C.  Walking a fine 

line: graduate 

nurses’ 

transition 

experiences  

during 

orientation 

Syftet var att 

undersöka samt 

beskriva den 

nyexaminerade 

sjuksköterskans 

upplevelser under 

transitionen från 

student till legitimerad 

sjuksköterska. 

Kvalitativ. 

Fenomenologisk.  

Intervju.  

Transkriberad och analyserad. 

n = 10 (100% kvinnor, 22-40 år) 

Nyutexaminerade sjuksköterskor 

har stor behållning av 

handledning under sin första tid 

i yrkesrollen som för många är 

en svår och stressfylld tid. 

Nyutexaminerade sjuksköterskor 

är inte tillräckligt förberedda 

inför transitionen till legitimerad 

sjuksköterska i förhållande till 

sjuksköterskans arbetsuppgifter, 

rådgivning, rollförändring, 

arbetsplats och individuella 

känsloyttringar. 

 

Grad I 



 
 

Bilaga II:2 
2003 

Kanada 

Ellerton, M-L., 

& Gregor, F.  

A study of 

transition: the 

new nurse 

graduate at 3 

months 

Syftet var att 

undersöka hur 

nyutexaminerade 

sjuksköterskor 

upplever det första 

året som legitimerad 

sjuksköterska. Hur 

uppfattar de sin 

förberedelse inför 

den nya yrkesrollen 

och utvecklingen av 

sitt 

omvårdnadsarbete? 

 

Kvalitativ. 

Intervju: Djupgående med öppna frågor. 

Inspelad, transkriberad och analyserad.  

n = 11 (1 man och 10 kvinnor, 20-40 år) 

Nyutexaminerade 

sjuksköterskor är inte 

tillräckligt förberedda inför den 

nya yrkesrollen. De har inte nog 

med erfarenhet för att kunna 

klara av arbetet i verkligheten. 

De erfarna sjuksköterskorna 

spelar stor roll som resurs för 

att leda de nyutexaminerade 

sjuksköterskorna i rätt riktning 

mot att nå kompetens.  

Grad I 

2009 

USA 

Honan Pellico, 

L., Brewer, C., 

& Tassone 

Kovner, C.  

What newly 

licensed 

registered nurses 

have to say about 

their first 

experiences 

Syftet var att 

undersöka hur 

nyutexaminerade 

sjuksköterskor 

upplever den första 

tiden i arbetslivet 

Kvalitativ.  

Innehållsanalys: Krippendorff’s content 

analysis. Artikeln är en sekundäranalys 

av tidigare insamlat material baserat på 

ett 16 sidors frågeformulär med 207 

frågor. Denna analys utgick med hänsyn 

till de tankar och kommentarer 

nyutexaminerade sjuksköterskor hade 

till frågeställningarna.  

n = 612 (92,6% kvinnor, medelålder 

33,4 år) 

Under första tiden i arbetslivet 

sker anpassningen till den nya 

yrkesrollen. Den höga 

arbetsbelastningen och den 

otillfredsställande arbetsmiljön 

ses som de största påverkande 

faktorerna till hur snabbt den 

nyutexaminerade 

sjuksköterskan lyckas träda in i 

rollen. Utbildningen måste 

förändras så att studenterna blir 

bättre förberedda inför mötet 

med sin nya roll.  

 

Grad I 

2008 

Australien 

Kelly J., & 

Ahern K.  

Preparing nurses 

for practice: a 

phenomenological 

study of the new 

graduate in 

Australia 

Syftet var att belysa 

upplevelsen hos 

nyutexaminerade 

sjuksköterskor under 

de första 6 

månaderna i 

yrkesrollen.  

 

 

Kvalitativ.  

Fenomenologisk.  

Intervju: Semistrukturerad. 

Inspelad, transkriberad och analyserad.  

n = 13 (2 män och 11 kvinnor, 20-50 år) 

De nyutexaminerade 

sjuksköterskorna kände sig inte 

förberedda inför verkligheten i 

den nya yrkesrollen. De första 

sex månaderna inom arbetet är 

avgörande för om de 

nyutexaminerade 

sjuksköterskorna väljer att 

fortsätta inom yrket eller inte.   

 

Grad I 

 



 
 

Bilaga II:3 
2006 

Sverige 

Löfmark, A., 

Smide, B., & 

Wikblad, K. 

Competence of 

newly-graduated 

nurses – a 

comparison of 

the perceptions 

of qualified 

nurses and 

students 

Syftet var att jämföra 

den erfarna 

sjuksköterskans syn 

på den 

nyutexaminerade 

sjuksköterskans 

kompetens med 

sistaårsstudentens syn 

på sin egen 

kompetens. 

 

Kvantitativ. 

Deskriptiv. 

Frågeformulär: Egenkonstruerat med 18 

värderingsfrågor som deltagarna skulle 

uppskatta sin egen kompetens utifrån. 

Svaren angavs med graderingen från god 

förmåga till starkt utvecklad förmåga. 

n = 242 (106 sjuksköterskestudenter, 

medelålder 29,3 år samt 136 

sjuksköterskor, medelålder 36,5 år) 

De flesta håller med om att 

kraven på den nyutexaminerade 

sjuksköterskan är höga. Den 

akademiska utbildningen är idag 

mer fokuserad på aktivt och 

livslångt lärande vilket är till 

fördel för nyutexaminerade 

sjuksköterskor under 

transitionen.  

Grad I 

2005 

Australien 

Mangone N., 

King J., Croft 

T., & Church J.  

Group 

debriefing: an 

approach to 

psycho-social 

support for new 

graduate 

registered 

nurses and 

trainee enrolled 

nurses 

Syftet var att 

undersöka ifall 

reflektion är positivt 

för den 

nyutexaminerade 

sjuksköterskan under 

transitionen.  

Kvalitativ. 

Intervju: Focus group.  

n = 15 (86,7% kvinnor, 19-53 år) 

Reflektion i grupp ses som 

användbart för att öka 

upplevelsen utav stöd hos den 

nyutexaminerade sjuksköterskan 

och underlättar eventuella 

transitionssvårigheter. Därmed 

bör reflektion användas som ett 

komplement till andra strategier 

i hanteringen av den nya 

yrkesrollen.  

 

Grad I 

2007 

Irland 

Mooney, M. Facing 

registration: the 

expectations and 

the unexpected 

Syftet var att 

undersöka hur 

nyutexaminerade 

sjuksköterskor 

upplevde övergången 

från student till 

legitimerad 

sjuksköterska. 

Kvalitativ. 

Grounded theory.  

Intervju: Semistrukturerad, öppna frågor. 

Inspelade, transkriberade och 

analyserade.  

n = 12 

Flera olika faktorer påverkar 

utvecklingen utav färdigheter 

och säkerhetstänkande hos 

nyutexaminerade sjuksköterskor 

i sitt arbete, däribland 

personalresurser, patienternas 

sjukdomstyp och dess 

svårighetsgrad samt upplevelser 

utav stress relaterad till ansvar 

och säkerhet. Nyutexaminerade 

sjuksköterskor hade för höga 

och orealistiska förväntningar på 

sin egen kompetens. 

Utbildningen hade inte förberett 

dem tillräckligt inför sin nya 

yrkesroll.    

 

Grad I 



 
 

Bilaga II:4 
2007 

Australien 

Newton, J M., 

& McKenna, L. 

The transitional 

journey through 

the graduate 

year: a focus 

group study  

Syftet var att 

undersöka hur 

sjuksköterske-

studenter utvecklar 

kunskaper och 

färdigheter under 

utbildningstiden och 

direkt efter, samt 

vilka faktorer som 

påverkar 

utvecklingen av 

dessa. 

 

Kvalitativ.  

Intervju: Focus group.  

n = 25 (4 män och 21 kvinnor, 21-45 år) 

Utbildningen behöver utvecklas 

så att den nyutexaminerade 

sjuksköterskan är bättre 

förberedd inför transitionen från 

student till sjuksköterska. 

  

Grad I 

2007 

Irland 

O´Shea, M., & 

Kelly, B. 

The lived 

experience of 

newly qualified 

nurses on 

clinical 

placement 

during the first 

six months 

following 

registration in 

the Republic of 

Ireland 

 

Syftet var att 

undersöka Irländska 

nyutexaminerade 

sjuksköterskors 

upplevelse och 

behållning av kliniskt 

arbete.  

Kvalitativ.  

Fenomenologisk, hermeneutisk ansats.  

Intervju: Djupgående.  

n = 10 

Studien visade att 

nyutexaminerade sjuksköterskor 

inte behärskar tekniska och 

organisatoriska kunskaper eller 

kliniska färdigheter som krävs i 

rollen som sjuksköterska. Dock 

insåg de sina begränsningar 

eftersom de under utbildningen 

lärt sig ett adekvat 

säkerhetstänkande. 

Grad I 

2007 

Storbritannien 

Standing, M.  Clinical 

decision-making 

skills on the 

develop-mental 

journey from 

student to 

Registered 

Nurse: a 

longitudinal 

inquiry 

Syftet var att 

undersöka hur 

sjuksköterske-

studenter utvecklar 

kliniska 

beslutsfattnings-

kunskaper och hur 

förberedda de känner 

sig i förhållande till 

den legitimerade 

sjuksköterskans 

arbetsansvar. 

 

Kvalitativ.  

Fenomenologisk, hermeneutisk ansats. 

Intervju: Djupgående, semistrukturerad.  

Longitudinell studie: från det att 

sjuksköterskestudenterna var 3-5 

månader in i utbildningen till dess att de 

varit 6-12 månader i rollen som 

sjuksköterska. 

n = 20 

Problembaserat lärande behövs i 

sjuksköterskeutbildningen. 

Läran om klinisk kunskap och 

beslutsfattning bör introduceras 

tidigt i utbildningen. 

Grad I 



 
 

Bilaga II:5 
2008 

Norge 

Wangensteen, 

S., Johansson, I. 

S., & 

Nordström, G.  

The first year as 

a graduate nurse 

– an experience 

of growth and 

development 

Syftet var att beskriva 

de nyutexaminerade 

sjuksköterskornas 

upplevelse under sitt 

första 

yrkesverksamma år. 

Kvalitativ. 

Innehållsanalys: Manifest och latent. 

Intervju: Öppna frågor med 

kompletteringsfrågor. Inspelad, 

transkriberad och analyserad. 

n = 12 (2 män och 10 kvinnor, 23-44 år) 

Första yrkesverksamma året är 

en tid då utveckling i 

sjuksköterskerollen sker. Vissa 

nyutexaminerade sjuksköterskor 

hade en positiv attityd till de nya 

utmaningarna. Studiedeltagarna 

upplevde stödet från kollegor 

positivt. De dagar då de var 

ensamma sjuksköterskor på 

arbetsplatsen upplevdes 

stressfullt. 

 

Grad I 

2001 

Storbritannien 

Whitehead, J.  Newly qualified 

staff nurses’ 

perceptions of 

the role 

transition. 

Syftet var att 

undersöka hur 

nyutexaminerade 

sjuksköterskor 

upplever transitionen 

från student till 

legitimerad 

sjuksköterska 

Kvalitativ.  

Intervju: Semistrukturerad. 

Inspelad, transkriberad och analyserad.  

Bekvämlighetsurval. 

n = 6 (medelålder 23 år) 

Nyutexaminerades 

sjuksköterskor upplevde både 

stress och rädsla under 

transitionen, de kände sig 

otillräckligt förberedda. Det 

kommer alltid finnas en 

transitionsperiod oavsett hur 

mycket utbildningen har 

förberett de nyutexaminerade 

sjuksköterskorna. Underlättande 

faktorer under transitionen 

ansågs vara att få handledarstöd 

och att arbeta i en stödjande 

arbetsmiljö. 

Grad I 

2009 

USA 

Zinsmeister, L. 

B., & Schafer, 

D. 

 

The exploration 

of the lived 

experience of 

the graduate 

nurse making 

the transition to 

registered nurse 

during the first 

year of practice 

Syftet var att skapa 

förståelse utav de 

upplevelser 

nyutexaminerade 

sjuksköterskorna kan 

ha under transitionen 

samt hur de upplever 

sitt första år i 

yrkesrollen.  

Kvalitativ.  

Fenomenologisk.   

Intervju: Semistrukturerad med 

standardiserade och öppna frågor. 

Inspelad, transkriberad och analyserad.  

Selektivt urval. 

n = 9 (22-38 år) 

Flera olika faktorer påverkar 

transitionen från studentrollen 

till sjuksköterskerollen. Den 

viktigaste faktorn är en positiv 

arbetsmiljö vilket främjar 

transitionen. En positiv attityd 

mellan kollegor, ett gott 

självförtroende och klarhet i 

yrkesrollen samt upplevelsen av 

att vara professionell underlättar 

transitionen och främjar att en 

god och säker vård kan ges.  

Grad I 

 


