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Sammanfattning 

 

Bakgrund: För nyexaminerade sjuksköterskor innebär inträdet in i 
yrkesrollen en transition från en fas till en annan. Steget mellan den akademiska världen 
och den kliniska verkligheten kan ses som en transition där formation av en profession 
och en ny identitet tar vid. Sjuksköterskans kompetensområde är omvårdnad. 
Sjuksköterskan ska kunna bemöta varje enskilds patients behov samt kunna leda och 
utveckla omvårdnaden.  

Syfte: Syftet var att belysa nyexaminerade sjuksköterskors upplevelser 
av transition från student till arbetande sjuksköterska.   

Metod: En litteraturöversikt har genomförts där 13 artiklar med kvalitativ ansats 
inkluderades, dessa analyserades med hjälp av Fribergs femstegs-modell.  

Resultat: Resultatet redovisade tre kategorier samt tio underkategorier. Kategorierna 
var; upplevelsen av transition från teori till praktik, upplevelsen av transition i 
organisationen, upplevelsen av transition som en emotionell berg- och dalbana.    

Slutsats: En god transition in i det nya yrket har visat sig ha betydelse för vilken 
riktning den fortsatta utvecklingen ska ta. Som nyexaminerad sjuksköterska förväntas 
man klara av att snabbt integreras i en komplex miljö där högkvalitativ vård och 
patientsäkerhet förväntas stå i fokus.  

 

Nyckelord: Nyexaminerad sjuksköterska, omvårdnad, patientsäkerhet, transition 

 



 

 

 

Summary 

 

Title: The transition from student to professional nurse - Newly 

graduated nurses´ experience of starting to work as a nurse 

Background: For newly graduated nurses, entry into the professional role means a 
transition from one phase to another. The step between the academic world and the 
clinical reality can be seen as a transition where a formation of a profession and a new 
identity takes over. Nurses field of competence is nursing. The nurse will be able to 
respond to the needs of each individual patient and be able to lead and develop the 
nursing care. 

Purpose: The aim was to highlight newly graduated nurses experiences of transition 
from student to working nurse. 

Method: A literature review was carried out which included 13 articles with qualitative 
approach, these were analyzed using Friberg's five-step model. 

Result: The result reported three categories and ten subcategories. The categories were: 
the experience of transition from theory to practice, the experience of transition in the 
organization, the experience of transition as an emotional roller coaster. 

Conclusion: A good transition into the new profession has proven to be important for 
what direction the continued development should take. As a newly graduated nurse, one 
is expected to be able to rapidly integrate into a complex environment where high quality 
care and patient safety are expected to be in focus. 

 

 Keywords: Newly graduated, nursing, patient safety, transition 

 

 



 

 

 

Innehållsförteckning 

Inledning……………………………………………………………………………………….1 

Bakgrund………………………………………………………………………………………2 

Sjuksköterskans utbildning…………………………………………………………………………….2 

Sjuksköterskans roll och kompetens…………………………………………………………............2 

Kärnkompetensen säker vård i relation till den nyexaminerade sjuksköterskan…………………3 

Transitionsteori………………………………………………………………………………………….4 

Syfte…………………………………………………………………………………………….4 

Material och metod…………………………………………………………………………..5 

Design……………………………………………………………………………………………………5 

Urval och datainsamling………………………………………………………………………………..5 

Dataanalys……………………………………………………………………………………………....6 

Etiska överväganden……………………………………………………………………………………6 

Resultat…………………………………………………………………………………………7 

Upplevelsen av transitionen från teori till praktik………………………………………………….....8 

Upplevelsen av behovet av organisatoriskt stöd i transitionen från student till sjuksköterska….9 

Upplevelsen av transitionen som en emotionell berg och dalbana……………………………….10 

Diskussion……………………………………………………………………………………..11 

Metoddiskussion…………………………………………………………………………………………11 

Resultatdiskussion……………………………………………………………………………………….13 

Slutsatser……………………………………………………………………………………....14 

Kliniska implikationer…………………………………………………………………………………….15 

Referenser……………………………………………………………………………………...16 



 

 

 

Bilaga 1: Sökmatris 

Bilaga 2: Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod 

Bilaga 3: Artikelmatris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

Inledning 

Nyexaminerade sjuksköterskor är framtidens arbetskraft inom hälso-och sjukvården. I 
takt med att efterfrågan på sjuksköterskor växer blir det än viktigare att bibehålla de 
nyexaminerade sjuksköterskorna (Brown, Hochstetler, Rode, Abraham & Gillum, 
2018). Sjuksköterskeyrket beskrivs ofta som ett komplext yrke med stressiga situationer 
(Sundin, Hochwälder & Lisspers, 2011). En bra introduktion är viktig för 
sjuksköterskans upplevelse och fortsatta utveckling (Vårdförbundet, 2017). 
Sjuksköterskans arbete är en profession och kräver en legitimation för att få vara 
verksam inom yrket (Svensk sjuksköterskeförening, 2016) Sjuksköterskans 
arbetsområden innefattar utbildning, forskning, ledarskap och alla dessa ämnen ska 
finnas inom ramen för sjuksköterskans huvudsakliga kunskapsområde, 
omvårdnad. Transition för nyexaminerade sjuksköterskor innebär en förändring från en 
fas till en annan (Chick & Meleis, 1986). Skiftet som sker från studier till att arbeta inom 
hälso- och sjukvården kan innebära en verklighetschock för den nyexaminerade 
sjuksköterskan. Det handlar främst om skillnaden mellan förberedelserna ifrån den 
akademiska världen till implementeringen av kunskapen i praktiken (Blevins, 
2018). Transitionen från student till nyexaminerad sjuksköterska kräver en god 
introduktion in i den nya rollen eftersom transitionen annars kan upplevas stressande 
(Fallatah & Laschinger,  2016; Mansour & Mattukoyya, 2018). Det åskådliggörs ofta vad 
organisationen behöver från sjuksköterskan men det är också angeläget  att klarlägga 
vad sjuksköterskan behöver från organisationen för att sjuksköterskan ska uppleva en 
framgångsrik transition in i den nya rollen (Blevins, 2018). Forskning visar att 
nyexaminerade sjuksköterskor förväntas ha hög grad av självständighet, kunna axla 
ledarskapsansvar och ha förmåga att lösa problem (Lea & Cruickshank, 2014). En 
organisation som lägger an en tung arbetsbörda med tidspress och förväntad hög 
kunskapsnivå hos de nyexaminerade sjuksköterskorna kan förhindra en säker och 
framgånsrik transition in i yrkesverksamheten (Lea & Cruickshank, 2014). 
Nyexaminerade sjuksköterskor ses ofta som sårbara av annan hälso- och 
sjukvårdspersonal när det kommer till att kunna vårda säkert. Att försöka fastställa en 
högkvalitativ patientsäkerhet är en angelägenhet inom hela hälso-och sjukvården 
(Mansour & Mattukoyya, 2018). Att belysa transitionen för nyexaminerade 
sjuksköterskor kan ses som viktigt ur ett personligt perspektiv men framförallt ur ett 
samhälleligt perspektiv då patientsäkerheten är den viktigaste delen för hälso- och 
sjukvården att ta hänsyn till (Bergqvist Månsson, 2016).  
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Bakgrund 

Sjuksköterskans utbildning  

Sjuksköterskeutbildningen i Sverige är en akademisk utbildning på 180 högskolepoäng 
och som leder till en yrkesexamen och kandidatexamen (Högskoleförordningen 
1993:100). Sjuksköterskors grundutbildning internationellt sett ska enligt 
Bolognaprocessen vara jämförbar inom de femtio länder som ingår i överenskommelsen 
(Universitetskanslersämbetet, 2017; Davies, 2008). Bolognaprocessen är en uppgörelse 
som syftar till att ena Europa som ett samlat område för högskolestudier. Uppgörelsen 
innebär exempelvis att det ska vara möjligt att likställa europeiska universitet och 
högskolor med varandra (Universitetskanslersämbetet, 2017; Davies, 2008). Länder 
världen över befinner sig på varierande nivåer i utveckling av sjuksköterskeutbildningen 
(Kumaran & Carney, 2014) Utvecklingsmässigt skiljer det sig i kunskap, praktiska 
färdigheter samt i den kliniska förberedelse som krävs i rollen som legitimerad 
sjuksköterska. En stor efterfrågan på vård, en konstant strävan efter evidensbaserad 
vård i kombination med förändringar på kulturell- och utbildningsnivå kan vara en 
medverkande kraft i de utmaningar som professionen ställts inför och som gör att 
transitionen för nyexaminerade sjuksköterskor bör uppmärksammas i avseende att 
kunna säkerställa en patientsäker vård (Kumaran & Carney, 2014). 
Sjuksköterskeutbildningen ska säkerställa att sjuksköterskans huvudområde  klargörs 
och att kunskaperna riktas mot professionen. Sjuksköterskans sex kärnkompetenser 
personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för 
kvalitetsutveckling, säker vård och informatik ska integreras i utbildningen (Svensk 
Sjuksköterskeförening, 2010; Nygårdh, Sherwood, Sandberg, Rehn & Knutsson, 2017) 

och den amerikanska organisationen Quality and Safety Education for Nurses (QSEN) är 
ledande i utvecklingen för implementeringen (Carlson, 2015). Kärnkompetensernas 
huvudfokus i utbildningen är att förbereda de blivande sjuksköterskorna på att ta ett 
ledande ansvar för patientsäkerheten i arbetet och ständigt föra kvaliteten av vården 
framåt (Carlson, 2015).  Som nyfärdig sjuksköterska kan det finnas ett behov av 
kollegors hjälp och stöd för att kunna arbeta på ett patientsäkert sätt (Vårdförbundet, 
2016). I Sverige finns förslag på att införa en introduktion som kallas strukturerad 
yrkesintroduktion och som ska ges utöver den ordinära yrkesintroduktionen. I denna 
introduktion ges den nyexaminerade sjuksköterskan tillgång till handledare, mentorer 
och gruppträffar där erfarenheter utbyts.  Det ges då möjlighet att få stöd i sitt ledarskap, 
svåra situationer och hur prioriteringar i det dagliga arbetet med patienter ska göras 
(Vårdförbundet, 2016). Vissa arbetsgivare erbjuder introduktionsår för sjuksköterskor 
(Socialstyrelsen, 2017).  
  

Sjuksköterskans roll och kompetens   

Den kompetensbeskrivning som finns för legitimerade sjuksköterskor är författad av 
Svensksjuksköterskeförening (2017) och den innefattar en beskrivning av den 
kompetens och det yrkeskunnande som behövs för att kunna leda och utveckla 
omvårdnaden vilket är sjuksköterskans självständiga och specifika ansvar. I 
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sjuksköterskans kompetens ingår det att kunna bemöta varje enskild patients behov och 
vårda utifrån de sex kärnkompetenserna (Cronenwett et al., 2007). I omvårdnadsarbetet 
ska man genom teamsamverkan med andra instanser i samråd med patient och anhöriga 
ansvara för bedömning diagnostik, planering, genomförande samt utvärdering av en 
komplex omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskans roll 
omfattar att se patienten utifrån ett helhetsperspektiv vilket inkluderar fysisk, 
psykosocial, andlig och kulturell dimension (International Council of Nurses, 2001). Och 
hen ska ha kunskap om det hälsofrämjande arbete som leder till god livskvalitet. Som 
sjuksköterska arbetar man utifrån ICN:s etiska kod för sjuksköterskor i sitt vårdande. 
Sjuksköterskans ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa 
och lindra lidande (International Council of Nurses, 2001). I sjuksköterskan arbetsroll 
ingår det att identifiera problem och inneha kunskap om komplexa behov som rör 
exempelvis kommunikation, kognition, andning, cirkulation, nutrition, personlig hygien, 
aktivitet, sömn, smärta samt psykosociala faktorer (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 
Sjuksköterskan har även ett pedagogiskt ansvar vilket framträder i uppgiften att ta sig an 
och handleda studenter (Hallin & Danielsson, 2010). Att handleda studenter och 
nyexaminerade sjuksköterskor är ett obligatoriskt moment för sjuksköterskan. Att vara 
handledare innebär att ge daglig support till sjuksköterskestudenter och nyexaminerade 
sjuksköterskor. Det innefattar förutom lärande även reflektion, feedback samt 
utvärdering av de professionsspecifika sjuksköterskeuppgifter som ligger inom 
läroplanen. Det krävs att studenterna tar egna initiativ i sitt lärande, kan visa på lämplig 
kompetens samt ha tilltro till sin egen förmåga för att handledningen ska nå sin fulla 
kapacitet (Hallin & Danielsson, 2010).   

  

Kärnkompetensen säker vård i relation till den nyexaminerade sjuksköterskan 

 Arbetet med att patientsäkra vården har blivit ett av de huvudsakliga målen för hälso-
och sjukvården där arbetet utifrån kärnkompetenserna är en betydelsefull del  (Lopes 
Campelo et al., 2011). En av svårigheterna genom åren har varit att bedriva hälso-och 
sjukvård baserad på kvalitet och säkerhet  och att försöka fastställa en högkvalitativ 
patientsäkerhet är en angelägenhet inom hela hälso-och sjukvården 
(Mansour & Mattukoyya, 2018 ; Altmiller & Hopkins-Pepe, 2019).  Målet är att försäkra 
sig om att patienterna får bästa möjliga vård (Altmiller & Hopkins-Pepe, 2019). 
Nyexaminerade sjuksköterskor ses ofta som sårbara av annan hälso- och 
sjukvårdspersonal när det kommer till att kunna vårda säkert (Mansour & Mattukoyya, 
2018).   Kärnkompetenserna skapar en tydlig struktur för sjuksköterskans identitet och 
profession och  grundprincipen bygger på ett livslångt lärande för sjuksköterskor 
(Altmiller & Hopkins-Pepe 2019). Säker vård handlar om att minimera risker för att 
förhindra uppkomsten av vårdskador  (Cronenwett et al., 2007; Wu, Fox, Stokes & 
Adam, 2012). Säker vård kan ses som grunden i allt hälso- och sjuksvårdsarbete men 
ändå drabbas  patienter av  vårdskador som inte har med den underliggande sjukdomen 
att göra (Bergqvist Månsson, 2016). En säker vård byggs utifrån samarbete med andra 
instanser, patienter och anhöriga (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Kunskapen som 
genereras genom att samarbeta med andra instanser och professioner är viktig för att 
sjuksköterskan ska kunna ta ett professionellt ansvar ur ett samhälleligt perspektiv 
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(Meleis, 2010) och genom  detta förhållningssätt skapa förutsättningar för att kunna 
bedriva en god och säker vård  (Svensk sjuksköterskeförening, 2016).  Att kunna arbeta 
patientsäkert bygger till stor del på att sjuksköterskan arbetar i en trygg och säker 
arbetsmiljön (Wu et.al, 2012). En stor risk för patientsäkerheten är en hög  
arbetsbelastning vilket kan orsaka brister i omvårdnaden och risk för medicinska 
misstag (Eriksson, Gellerstedt, Hillerås, Craftman, 2018). Som nyexaminerad 
sjuksköterska förväntas hen klara av att snabbt integreras i en komplex miljö med 
begränsad support, detta kan försvåra transitionen in i det nya yrket och påverka 
patientsäkerheten i negativ riktning (Wu et al., 2012).   

 

Transitionsteori 

Teoretisk referensram i litteraturöversikten är transition. Transition kan beskrivas som 
ett resultat av, och i, de förändringar som sker i  livet, hälsan, i relationer och i den 
omgivande miljön (Meleis, Sawyer, Messias & Schumacher, 2000). Det latinska 
ursprungsordet transition är “transire” vilket betyder “att korsa” och ordet  transition 
brukades redan 1551 (Chick & Meleis, 1986). Transition innebär en förändring eller 
övergång från en fas till en annan och uppstår och fortskrider genom hela livet (Chick 
& Meleis, 1986; Schumacher & Meleis, 1994). Transition resulterar alltid i en typ av 
omställning, och är samtidigt resultatet av en omställning (Chick & Meleis, 1986). 
En transitionsfas kan vara en process, riktning eller en förändring i det livsmönster 
människan lever i. Transition kan också innebära en förändring i identiteten, roller, 
relationer eller förmågor och kan ha en inverkan på en persons beteendemönster. 
Transition kan ses på individnivå och på organisationsnivå. På organisationsnivå 
kan transitionen ses genom förändringar i struktur, funktion och dynamik. Det finns 
olika förhållanden som kan påverka upplevelsen av  transitionen och kan i sin tur ge 
konsekvenser för fortsatt utveckling. Delarna som kan påverka transitionen är: mening, 
förväntningar, nivå av kunskap, förmågor, miljö, planeringsförmåga samt det fysiska och 
psykiska måeendet (Chick & Meleis, 1986). En framgångsrik transition pekar på faktorer 
som ett subjektivt välmående, förmågan att anta nya roller och att vara välmående i 
relationer (Schumacher & Meleis, 1994). För den nyexaminerade sjuksköterskan kan 
teorin om transition ses som en central del i upplevelsen av att anta en ny roll som 
sjuksköterska. Transitions processen måste få ske gradvis för att inträdet i den nya rollen 
ska bli framgånsrik och det är viktigt att analysera vad nyexaminerade sjuksköterskor 
behöver för att kunna uppleva en lyckad transition (Blevins, 2018).  

   

Syfte  

Syftet var att belysa nyexaminerade sjuksköterskors upplevelser av transition från 
student till yrkesverksam sjuksköterska. 
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Material och metod 

Design 

En litteraturöversikt genomfördes då problemområdet i examensarbetet utgjordes av 
människors erfarenheter och upplevelser (Friberg, 2017). Valet av en litteraturöversikt 
gjordes för att kunna besvara syftet och för att få fram en sammanställning av redan 
befintlig forskning om det valda problemområdet. Artiklarna som studien grundade sig 
på var av kvalitativ ansats. Enligt Friberg (2017) är kvalitativa artiklar att föredra när en 
undersökning av redan befintlig forskning ska analyseras. Analysen av de kvalitativa 
artiklarna gjordes i avseende att besvara syftet. Litteraturöversikten analyserades utifrån 
ett induktivt förhållningssätt (Henricson & Billhult, 2017), vilket innebär att 
litteraturöversikten utgick från att vara så förutsättningslös som möjligt (Priebe & 
Landström, 2017). Litteraturöversikten avsåg att leda till insikt, förståelse och 
kunskapsutveckling (Friberg, 2017).  

Urval/ datainsamling  

Utifrån syftet och problemområdet valdes databaserna Cinahl och MedLine för att få 
fram vetenskaplig information och artiklar inom omvårdnadsvetenskap (Östlundh, 
2017). Innan sökningsarbetet påbörjades erhölls en introduktion på biblioteket om  
befintliga och rekommenderade databaser relaterade till ämnet omvårdnad. En 
inledande informationssökning gjordes för att skapa en översikt inom problemområdet. 
Provsökningar med sökorden transition och nurse i valda databaser genomfördes och 
under sökningsprocessen uppkom nya sökord (bilaga 1). För att uppnå ett bra 
sökresultat kombinerades enstaka ord och synonymer (bilaga 1). Fritextsökning samt 
specialiserad sökning under rubriken avancerad sökning i utvalda databaser 
genomfördes. För att få fram ett bra litteratururval användes Boolesk sökteknik vilket 
innebar att olika sökord kombinerades med ”AND” för att nå ett så bra urval som möjligt 
relaterat till ämnesvalet (Östlundh, 2017; Karlsson, 2017). Begränsningar i sökarbetet 
utfördes för att underlätta urvalet och sortera bort det som inte tillhörde 
problemområdet. Begränsningar som valdes i sökningarna var att artiklarna skulle vara 
skrivna på  engelska, peer reviewed och att artiklarna var publicerade inom 
tidsintervallet 2009-2019.  Redovisning av sökningarna gjordes i  sökmatris (Bilaga 1). 
Sökorden som användes var: Newly graduated nurse AND transition. Transition theory 
AND Newly qualified nurses OR newly graduated nurses OR novice nurses or new 
nurses, Newly graduated nurses AND transition, Newly graduated nurses AND 
transition AND experience, Newly registered nurses AND transition AND experience. 
Urvalet och datainsamlingen utgick från syftet. Från sökningarna lästes 307 titlar och 
sedan 191 abstract, där exkluderades Review-artiklar samt artiklar som saknade abstract 
eller summary. Inklusionskriterier för artiklarna var att de hade ett internationellt 
perspektiv och handlade om nyexaminerade sjuksköterskor. Som nyexaminerad utgicks 
det ifrån att sjuksköterskorna arbetat mellan noll till fem år eftersom urvalet i artiklarna 
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var sjuksköterskor som arbetat mellan noll till fem år. Resultatartiklarna hade olika 
design men alla utgick från en kvalitativ ansats. Totalt 17 artiklar gick sedan vidare till 
kvalitetsgranskning. För att få fram ett bra slutresultat i litteraturöversikten 
genomfördes en sekundärsökning (Kristensson, 2014; Östlund, 2017). Från 
sekundärsökningen gick en artikel vidare till kvalitetsgranskning. Totalt gick 13 artiklar 
igenom kvalitetsgranskningen som utfördes enligt School of health and welfare, 
Jönköping Universitys granskningsprotokoll (Bilaga 2) och användes till resultatet. I 
urvalet av artiklar togs en artikel med mixad metod med till resultatet samt två artiklar 
där resultat och diskussion var kombinerade. Artikelns kvantitativa och kvalitativa 
resultat i  artiklen med mixad metod kunde tydligt särskiljas och de två artiklarna med 
kombinerat resultat och diskussion kunde också läsas som enskilda delar, vilket gjorde 
att de inkluderas i urvalet som gick vidare till resulatet. 

Dataanalys  

            En tydlig syftesformulering skapades för att ge en god vägledning i analysprocessen, 
detta för att analysen ska riktas in på det som är av intresse (Friberg, 2017). Analysen av 
valda artiklar gjordes utifrån Fribergs (2017) femstegsmodell. I steg ett lästes artiklarna 
enskilt igenom för att skapa en uppfattning kring innebörden i varje artikel och få en 
bild av helheten (Friberg, 2017). I steg två lästes resultat i artiklarna upprepade gånger. 
En artikelmatris skapades där de artiklar som inkluderats i litteraturöversikten fördes in 
under rubrikerna: Författare, publiceringsår, land, databas, titel, syfte, metod, urval och 
datainsamling, antal deltagare, resultat och kvalitetesgranskning (Bilaga 3). Detta 
gjordes för att skapa en översikt av det som analyserats samt för att få en struktur på 
materialet. I steg tre relaterades studiernas resultat till varandra där likheter och 
skillnader identifierades för att sedan kunna gruppera det som liknade varandra och 
skapa subkategorier. Varje subkategori fick en enskild färg och resultatet lästes på nytt 
och highlightades utefter färgkod. Subkategorierna som uppkom var; förberedelse, 
handlingsberedskap och helthetstänk, introduktionens betydelse för transitionen, 
betydelsen av stöd vid transition, organsisationens betydelse för transition, betydelsen 
av att bli självständig och transition som ett stressmoment. I steg fyra lästes artiklarnas 
resultat återigen med fokus på de nya subkategorierna. Av subkategorierna kunde tre 
kategorier skapas; Upplevelsen av transitionen från teori till praktik, Upplevelsen av 
behovet av organisatoriskt stöd i transitionen från student till sjuksköterska och 
Upplevelsen av transitionen som en emotionell berg-och dalbana. I steg fem 
presenterades analysen i en ny text utifrån de nya subkategorierna och kategorierna som 
vuxit fram (Friberg, 2017). När en ny helhet vuxit fram så lästes den nya helheten av 
handledare och studiekamrater.  

Etiska överväganden 

En litteraturöversikt kräver inget etiskt godkännande, men hänsyn till de forsknings-
etiska aspekterna har beaktats (Ejlertsson, 2012).  Etiken i forskningsprocessen är  strikt 
och trots mindre  undersökningar som  ett examensarbete innebär  krävs noggrant 
övervägande vad det gäller forskningsetiska aspekter (Patel & Davidsson, 2012).  
Examensarbetet baserades på litteraturöversikter vilket kan kritiseras relaterat till den 
begränsning av mängd data som ligger till grund för litteraturöversikten. Det fanns en 
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risk att författarna gjorde ett selektivt urval där val av studier påvisade den egna 
ståndpunkten (Friberg, 2017). Förförståelse innebär att människor har kunskap, tankar 
och erfarenheter redan innan forskning påbörjas, medvetenhet över den egna 
förförståelsen är en nödvändighet ur en etisk apekt (Lundman & Hällgren Graneheim, 
2012). Den egna förförståelsen gick ej att undgå då författarna befann sig i en fas som 
kan relateras till litteraturöversiktens ämne eftersom båda författarna är 
sjuksköterskestudenter som snart kommer att vara nyexaminerade sjuksköterskor. Ett 
kritiskt förhållningssätt antogs i urvalet och i läsningen av artiklarna samt ett 
reflekterande förhållningssätt kring förförståelsen under hela arbetsprocessen. 
Medvetenhet över den kunskap, tankar och erfarenhet som redan finns kring det valda 
forskningsämnen togs i beaktning. Artiklarna som  inkluderades i litteraturstudiens 
resultat hade genomgått en etisk prövning eller publicerats av en tidskrift som 
förespråkade ett etiskt synsätt (Forsberg & Wengström, 2013). Alla artiklar  
i litteraturöversikten redovisades  samt att alla resultat presenterades oavsett om de drog 
jämt med den egna åsikten.   

Resultat 

Resultatet har presenteras med kategorier som rubriker följt av tillhörande 
subkategorier (figur 1.).   

Figur 1. Kategorier och subkategorier 
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Upplevelsen av transitionen från teori till praktik 

Nyexaminerade sjuksköterskor upplever att det är ett stort steg att gå från att vara 
student till yrkesverksam sjuksköterska vilket beskrivs under  subkategorierna 
förberedelse, handlingsberedskap och helhetstänk.   

 

 

Förberedelse   

I den initiala tiden i yrket omvandlades teori till verklighet (Nour & Williams, 2019).  Det 
upplevdes att sjuksköterskeutbildningen var för teoretisk och inte återspeglade verklig-
heten som sjuksköterskeyrket innebar (Horsburgh & Ross, 2013; Flinkman & Salanterä, 
2015). Det som nyexaminerade sjuksköterskor inte var förberedda på var det stora 
ansvar som yrket innebar och hur annorlunda patientrelaterade situationer var i 
verkligheten i jämförelse med teorin (Horsburgh & Ross, 2013; Flinkman & Salanterä, 
2015; Mellor & Gregoric, 2016; Nour & Williams, 2019; Thrysoe et al., 2011). 
Avsaknaden av tillräcklig kunskap för att vårda patienterna på ett säkert sätt var en 
utmärkande känsla (Pennbrant, Nilsson, Öhlén & Rudman, 2012; Bjerknes 
& Torunn Bjørk, 2012).  

Handlingsberedskap   

Efterfrågan på klinisk och praktisk träning var stor, avsaknaden gav svårigheter i vissa 
arbetsmoment och patientsäkerheten riskerades att försämras (Murray, Sundin & Cope,  
2019; Nour & Williams, 2019;). Det var viktigt att lärarna var ajour med den senaste 
teoretiska och praktiska kunskapen och förberedde de blivande sjuksköterskorna på 
uppgifter som delegering, prioritering och svåra arbetsuppgifter (Hatzenbuhler & Klein, 
2018; Nour & Williams, 2019; Pennbrant, et al.,2012; Bjerknes & Torunn Bjørk, 2012). I 
början av arbetstiden var det svårt att hinna sköta omvårdnaden  och samtidigt 
kommunicera med andra yrkesgrupper och patienten samt patientens familj 
(Hatzenbuhler & Klein, 2018; Bjerknes & Torunn Bjørk, 2012). Den trygghet som fanns 
under studenttiden försvann och situationer som innebar etiska dilemman och död var 
svårt och komplext (Hatzenbuhler & Klein, 2018).   

 

Helhetstänk    

Det fanns en uppskattning över sin studietid i form av adekvat kunskap och stöd från lä-
rare och rådgivare och det upplevdes som en trygghet att ha någon att fråga om råd 
(Horsburgh & Ross, 2013; Shrestha & Joshi, 2014). Som student fanns det svårigheter 
över att få en relistisk bild av arbetsbelastningen och vad yrket innebar och i 
början av arbetstiden var det svårt att se hela patienten och fokus hamnade 
snarare på delarna (Nour & Williams, 2019; Thomas, Bertram & Allen, 2012). Att 
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komma in i sjukskötersketeamet och omsätta utbildning och idéer från teori till det nya 
yrket var komplext vilket grundade sig i motsträvigheter från den äldre generationen 
(Horsburgh & Ross, 2013; Thomas et al., 2012). För att underlätta transitionen och för 
att kunna ha en bättre helhetsbild över det kommande yrket behövdes mer praktisk 
träning i utbildningen (Hatzenbuhler & Klein, 2018; Thomas et al., 2012).   

 

Upplevelsen av behovet av organisatoriskt stöd i transitionen från student till 
sjuksköterska  

Nyexaminerade sjuksköterskor upplevde behov av stöd i sin transition till sjuksköterska. 
Stödet kunde bestå av stöd från kollegor och mer formellt stöd i form av handledning 
och introduktionsprogram, det beskrivs under subkategorierna introduktionens 
betydelse för transitionen, betydelsen av stöd vid transition och organisationens 
betydelse för transition.  

 

Introduktionens betydelse för transitionen  

Det fanns ett behov av att få en uppstyrd och väl genomgången introduktion och att bli 
uppmuntrad till att ställa frågor till de nya kollegorna, vilket gav ett välkomnande ar-
betsklimat (Shrestha & Joshi, 2014). Handledaren, men också mentorer och andra 
sjuksköterskor på avdelningen, hade en betydelsefull roll som stöd och som kompetent 
lärare för att underlätta transitionen och ge en känsla av tillhörighet på arbetsplatsen 
(Cleary, Muthulakshmi, Horsfall, Hunt & Jackson, 2013; Thomas et al., 2012). Vänliga 
kollegor och ett bra teamarbete var ett vinnande koncept för att ge nyexaminerade 
sjuksköterskor en positiv transitionsupplevelse. Strukturerade orienteringsprogram/ 
introduktionsprogram och ett gott stöd beskrivs som nyckeln till framgång då det gav 
positiva erfarenheter (Cleary et al., 2013; Thomas et al., 2012). Strategierna som 
användes i programmen var klassrumsbaserade lektioner, diskussioner, patientfall och 
simulering, innehållet i introduktionsprogrammen kunde skifta mellan sjukhusen 
Thomas et al., 2012; Nour & Williams, 2019).  

  

Betydelsen av stöd vid transition 

Det fanns en avsaknad av stöd och support på arbetsplatse och brist på stöd, 
uppmuntran eller möjligheter till inlärning och utveckling gav en upplevelse av 
missnöjdhet (Cleary et al., 2012; Nour & Williams, 2019). Handledarens förmåga att ge 
stöd spelade en stor roll för känslan av trygghet i den nya rollen (Horsburgh & Ross, 
2013). Att få en handledare som inte var kompetent och erfaren ledde till en känsla av 
utsatthet och att inte kunna vara en god medarbetare. Olika anledningar till varför 
handledaren inte uppfattades som komptent var personalbrist och tidspress vilket gjorde 
att handledarna inte ville ta sig an den extra belastningen som det innebar att vara 
handledare (Horsburgh & Ross, 2013; Leong & Crossman, 2014).  
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Organisationens betydelse för transition 

En välkomnande och stödjande miljö påverkade transitionen på ett positivt sätt, en 
tillåtande atmosfär bidrog till att nyexaminerade sjuksköterskor växte in i rollen som 
professionell sjuksköterska (Pennbrant et al., 2012; Shrestha & Joshi, 2014). 
Information om arbetsplatsen och organisationen var av stor betydelse liksom att det 
fanns ledare och chefer som hade en positiv inställning och möjlighet att tillgodose 
behovet av stöd,  viljan att forstätta arbeta som sjuksköterska påverkades av om ledaren 
var insatt i det praktiska arbetet (Cleary et al., 2012; Flinkman & Salanterä, 2015; Leong 
& Crossman, 2014; Pennbrant et al., 2012). Det fanns stora olikheter i ledarskap mellan 
olika avdelningar vilket medverkade till skillnader i  arbetsplatskulturen, skillnaderna 
kunde förklaras som olika patientsäkerhetstänk och olika förmåga att sätta patienten i 
centrum (Cleary et al., 2012; Flinkman & Salanterä, 2015; Murray et al., 2019).  

 

Upplevelsen av transitionen som en emotionell berg- och dalbana   

Nyexaminerade sjuksköterskor menar att upplevelsen av transitionen påverkas av deras 
känslor. De upplever att det är många olika känslor som framträder, det beskrivs under 
subkategorierna betydelsen av att bli självständig och  transition som ett 
stressmoment.    

  

Betydelsen av att bli självständig 

Det fanns skilda tankar och känslor kring att börja arbeta självständigt, det var 
spännande och utmanande, men också stressigt och frustrerande (Murray et al., 2019; 
Nour & Williams, 2019;  Thrysoe et al., 2011).  Känslor som oro och nervositet var 
framträdande och  föranleddes av krav och förväntningar från andra medarbetare 
(Thrysoe et al., 2011). Tvivel på den egna kunskapen i relation till det ansvar som yrket 
innebar kunde vara ångestframkallande och fick till följd att transitionen försvårades 
(Bjerknes & Torunn Bjørk, 2012; Hatzenbuhler & Ross, 2018; Leong & Crossman, 2014; 
Shrestha & Joshi, 2014).  

 

 

Transition som ett stressmoment  

Transitionsprocessen kunde vara stressande, att ha ansvar för ett stort antal patienter i 
en stressig miljö skapade otrygghet och gav känslor som nervositet och rädsla över att 
göra fel (Bjerknes & Torunn Bjørk, 2012; Thomas et al., 2012,). Att ha insikt i 
organisationen och rutiner var viktigt för att kunna hantera akuta situtioner utan att 
stressen blev ett hinder, även tidspressen i arbetet var en källa till stress och det 
grundade sig i en vilja att kunna utföra omvårdnaden på ett tillfredställande sätt och att 
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inte vilja lämna över ogjort arbete till medarbetarna (Bjerknes & Torunn Bjørk, 2012; 
Murray et al., 2019; Shrestha & Joshi, 2014). Stressen påverkade både beteende och 
tankar och gav upphov till koncentrationssvårigheter, hopplöshet och rädsla kring att ha 
glömt arbetsuppgifter efter avslutat arbetspass (Leong & Crossman, 2014; Nour & 
Williams, 2019).   

 

 

 

Diskussion 

Metoddiskussion   

Att göra en litteraturöversikt bidrar till utveckling och fördjupad kunskap inom den 
kommande professionen. Dessa kunskaper syftade till att utveckla den egna 
professionen (Axelsson, 2012). Det fanns brist på erfarenhet att utföra studier hos 
litteraturöversiktens författare och det ses som en svaghet för litteraturöversikten.  
Ändamålet med litteraturöversikten var att få svar på litteraturöversiktens syfte 
(Henricson, 2017a). Resultatartiklarna beskrev transitionen som nyexaminerade 
sjuksköterskor upplevde i sin första tid i yrket. Detta stämde väl överens med 
litteraturöversikten syfte och bidrog till att syftet blev besvarat. Litteraturöversikten 
innehöll artiklar av kvalitativ ansats. Vid kvalitativ ansats riktas fokus mot att beskriva 
innebörden i människors upplevelser (Dahlborg Lyckhage, 2017). Det kunde varit en 
fördel att kombinera kvalitativa artiklar med kvantitativa artiklar i litteraturöversikten. 
Det kan inom hälsoområdet vara positivt att inkludera artiklar av båda sorterna 
eftersom det ger möjlighet att studera vissa fenomen ur olika perspektiv (Axelsson 
2012). Artiklar med olika design användes eftersom innehållet i artiklarna svarade på 
litteraturöversiktens syfte.  

Analysarbetet utgick ifrån en induktiv ansats och innebar att letandet i 
resultatartiklarnas text inte utgick från en viss teori utan var förutsättningslöst (Fridlund 
& Mårtensson, 2017). Svårigheter med induktiv ansats är att det ofta inte går att vara 
helt förutsättningslös eftersom det finns en förförståelse hos alla människor (Priebe & 
Landström, 2017). Förförståelse handlar om den kunskap och erfarenhet som forskaren 
har sedan tidigare om det valda ämnet eller fenomenet (Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2012). Det fanns en viss förförståelse inför det valda ämnet som kan ha 
påverkat resultatet. Förförståelsen inför ämnet var också en anledning till att syftet i 
litteraturöversikten valdes. Det som talade emot att utfallet av resultatet skulle blivit 
påverkat av förförståelsen är att triangulering användes. Triangulering innebär att fler 
än en person läser och analyserar ett material. När triangulering användes riskeras inte 
resultatet att präglades av en enskild persons förförståelse (Kristensson, 2014). 
Handledare och studiekamrater var delaktiga i dataanalysen genom att resultatet lästes 
och granskades på grupphandledningstillfällen. Detta stärkte litteraturöversiktens 
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trovärdighet och pålitlighet (Henricson, 2017b). Det fanns andra risker för att 
litteraturstudiens trovärdighet påverkats. En risk är att det fanns möjlighet för att det 
blivit ett selektivt urval av artiklar. För att undvika ett selektivt urval och för att 
trovärdigheten skulle bli så stor som möjligt så antogs ett kritiskt förhållningssätt vid val 
av resultatartiklar och i hela processen (Friberg, 2017). Databaserna CINAHL 
och Medline användes i sökningen efter resultatartiklar, vilket stärker trovärdigheten 
genom att resultatets sensitivitet ökade (Henricson, 2017).  Fritextsökning och 
specialiserad sökning användes vilket påverkade trovärdigheten i negativ riktning, för att 
trovärdigheten skulle ha påverkats i positiv riktning så skulle även ämnesord ha använts 
i sökningarna (Henricson, 2017b). För att få fram ytterligare användbara artiklar 
användes sekundärsökning, detta kunde använts i större utsträckning eftersom det fanns 
en risk att databaserna inte innehöll alla relevanta artiklar (Kristensson, 2014).  

En inklusionskriterie i litteraturstudien blev att tidsspannet för en nyexaminerad 
sjuksköterska var noll till fem år. Det stora tidsintervallet berodde på att sjuksköterskor 
som arbetat som sjuksköterska i fem år intervjuades om sin transitionsupplevelse.  Det 
fanns risk för att det stora tidsintervallet  påverkade resulatet i negativ riktning, 
eftersom det kunde funnits skillnader på sjuksköterskors upplevelse av transition om de 
intervjuades direkt i sin transitionsprocess, eller om de intervjuades  fem år efter att de 
gått ut skolan. Det fanns risk  för att sjuksköterskorna fem år efter sin examen glömt sin 
upplevelse som nyexaminerad.  

Totalt tretton resultatartiklar användes. Artiklarnas huvudfynd bedömdes svara på 
uppsatsens syfte. Två av artiklarna kombinerade resultat och diskussion, det gick att 
särskilja resultat och diskussion mellan varandra och därför användes artiklarna i 
litteraturstudiens resultat. En artikel som använt mixad metod inkluderades. I artikeln 
redovisades det kvalitativa resultatet och artikeln bedömdes mycket relevant för 
litteraturöversikten och inkluderades i litteraturstudien. Samtliga artiklar har 
kvalitetsgranskats, detta genomfördes individuellt och därefter tillsammans, detta 
stärker litteraturöversiktens pålitlighet (Henricson, 2017b).  Två av artiklarna uppfyllde 
inte alla punkter i kvalitetsgranskningen men bedömdes vara mycket relevanta för 
litteraturöversikten och användes därför.  

Analysen baseras på Fribergs (2017) analysmetod. Resultatartiklarna lästes först enskilt 
för att få en helhetsbild och förståelse för innehållet. Därefter lästes artiklarna 
tillsammans för att plocka ut delarna för att sedan gemensamt skapa en ny helhet. Detta 
sätt är relevant för att kunna anta ett kritiskt förhållningssätt. Resultatet har även 
granskats och diskuterats av handledare vilket ökar litteraturöversiktens trovärdighet 
(Henricson, 2017b).  

Artiklarna är utförda i olika kontext exempelvis olika avdelningar och sjukhus samt 
länder (Axelsson, 2012). Detta påverkade resultatets överförbarhet i negativ riktning. 
Det kunde också påverka överförbarheten i en positiv riktning då upplevelsen 
av transition har visat sig vara liknande hos de nyexaminerade sjuksköterskorna även 
om studierna är gjorda i olika kontext.  Överförbarhet omfattar i vilken grad resultatet 
kan användas på andra grupper eller situationer (Lundman & Hällgren Granheim, 
2012). Likheter och skillnader  i utbildningssystem mellan de olika länderna kan ha 
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påverkat upplevelsen av transition hos de nyexaminerade sjuksköterskorna vilket gör det 
svårare att direkt säga att resultatet är överförbart mellan olika länder. I 
litteraturstudien har det eftersträvats att allt resultat i artiklarna ska redovisas oavsett 
vilken förförståelse som finns sedan tidigare. Detta är viktigt ur en etisk aspekt (Forsberg 
& Wengström, 2013). 

Resultatdiskussion  

Syftet med litteraturöversikten var att belysa nyexaminerade sjuksköterskors upplevelse 
av transition från student till yrkesverksam sjuksköterska. Resultatet i denna 
litteraturöversikt styrker att en välfungerande arbetsmiljö med stöttning där utrymme 
och förståelse vad det gäller emotionella olikheter respekteras och underlättar 
upplevelsen av transition. Schumacher och Meleis (1994) menar att kvaliteten 
på transitionen beror på vissa förhållanden. Förhållanden som påverkar transitionen är; 
betydelse, förväntningar, nivå av kunskap och färdigheter, miljö, planering samt fysisk 
och emotionellt välmående (Schumacher & Meleis, 1994). Resultatdiskussionen  har 
strukturerats utifrån arbetsmiljö och hur nyexaminerade sjuksköterskor stöttas 
under transitionen från student till sjuksköterska. Därtill kommer emotioner att 
behandlas i diskussionen då det utifrån Schumacher 
och Meleis (1994) transitionsteori visar betydelsen av detta i transitionsprocessen.  

 

Resultatet visar att arbetsmiljön har en stor inverkan på nyxaminerade sjuksköterskors 
upplevelse av transition. Transition kan beskrivas som ett resultat av och ett resultat i de 
förändringar som sker i våra liv, i vår hälsa, i våra relationer och i vår omgivande miljö 
(Meleis, Sawyer, Messias & Schumacher, 2000). Transition är ständigt relaterat till 
förändring och utveckling (Chick & Meleis, 1986). I en studie av Dames (2018) menar 
nyexaminerade sjuksköterskor att en arbetsmiljö som var otrygg framkallade 
kaoskänslor och känslor av osäkerhet (Dames, 2018). Det är av stor vikt att arbetsmiljön 
upplevs som trygg och utvecklande, avseende  förmågan att uppleva en bra transition in i 
det nya yrket (Philips, Esterman, Smith & Kenny, 2012). Sjuksköterskor som upplevde 
en hälsosam arbetsmiljö stannade i större utsträckning kvar på arbetsplatsen (Ulrich, 
Barden, Cassidy & Varn- Davis, 2019; Halpin, Terry & Curzio, 2017). Att få 
sjuksköterskor att stanna kvar i yrket anses som mycket relevant då det globalt sett råder 
brist på sjuksköterskor (Kumaran & Carney, 2014).  

Nyexaminerade sjuksköterskor upplevde att förmågan att sätta patienten i centrum var 
en essentiell del i deras yrke. När de började arbeta självständigt kom de till insikt i hur 
mycket ansvar yrket innebar och känslor av tvivel infann sig (Halpin et al., 2017). 
Schumacher och Meleis (1994) belyser att det fanns vissa faktorer som 
påverkar transitionen positivt, dessa faktorer var allmänt välbefinnande, förmågan att 
hantera komplexa situationer samt välbefinnande i relationer (Schumacher & Meleis, 
1994). Det kan finnas en betydelse av en god arbetsmiljö för att uppnå ett allmänt 
välbefinnande och på så vis uppleva en positiv transition.  

Resultatet visar att förmågan att hantera komplexa situationer är relevant för den 
nyexaminerade sjuksköterskan. Stöttning av handledare och organisationen är viktigt 



 

14 

 

för att lära sig hantera komplexa situationer under den första tiden i yrket. 
Hogdson & Scanlan (2013) menar att nyckeln till en framgångsrik introduktion är 
handledning/mentorskap. En lyckad handledning kan leda till större tillfredställelse på 
arbetsplatsen, som i sin tur leder till att patienterna får fördelar av det goda samarbetet 
mellan personalen (Hodgson & Scanlan, 2013). Därmed tar den tredje faktorn i 
Schumachers och Meleis (1994) beskrivning plats, välbefinnande i relationer. Även 
Regan et.al (2018) påtalar betydelsen av att nyexaminerade sjuksköterskor får tillgång 
till handledare under sin första yrkesverksamma tid eftersom det leder att de upplever 
stöd i transitionen och säkerhet inför sina arbetsuppgifter. I litteraturstudiens resultat 
framkom det att nyexaminerade sjuksköterskor upplevde missnöjdhet och utsatthet när 
de fick otillräcklig handledning. Enligt Regan et. al (2018) var brist på handledare eller 
otillräcklig handledning en betydande del för att transitionen försämrades hos 
nyexaminerade sjuksköterskor. Tillgång till kompetent handledning påverkade också 
känslan av att kunna implementera sina kunskaper och ha möjligheten att kunna vårda 
patienterna evidensbaserat. Nyexaminerade sjuksköterskan måste ges möjlighet till stöd 
i lärandet och vidare utveckling för att kunna sätta patienten i centrum samt för att 
kunna försäkra sig om att patientsäkerheten står i fokus. Antagandet styrks av Wu et al., 
2012 vilka beskriver att en säker vård innebär att patienten ska vara skyddad från att 
utsättas för en vårdskada. Nivån av kunskap och planeringsförmåga är en del 
av transitionen (Schumacher  & Meleis, 1994) och att genom handledning få hjälp med 
dessa faktorer skulle kunna vara en fördel i transitionsprocessen.  

I litteraturöversiktens resultat framkom det att nyexaminerade sjuksköterskor 
upplever stressorer relaterat till de utmaningar de ställs inför som färdig sjuksköterska. 
Upplevelsen av stressfulla situationer under transitionen in till det klinska arbetet styrks 
i Ebrahimi, Hassankhani, Negarandeh, Gillespie och Azizi (2016). Den högsta nivån av 
stress uppmättes hos nyexaminerade sjuksköterskor som arbetat mindre än två år som 
sjuksköterska (Wu et al., 2012). Halpin et al. (2017) menar att nyexaminerade 
sjuksköterskors stress beror till stor del på rädsla att skada patienten (Halpin et 
al., 2017). I resultatet framkom det att trots att de fick stöd från kollegor under 
sin transition in i arbetet, upplevde de stress relaterat till avsaknad av självförtroende 
och självkänsla. Resultatet i föreliggade översikt motsäger de fynd som kan ses 
i Ebrahimi et al.  (2016) där det uppkommer att en viktig faktor till att reducera stress är 
tillgängligheten av stöttning ifrån kollegor och anställda. En god emotionell support kan 
reducera arbetsstress, öka motivation, självförtroende och ge en tillfredställelse både för 
professionen och organisationen (Ebrahimi et al., 2016).  

 

Slutsatser 

Litteraturöversikten visar att nyexaminerade sjuksköterskor behöver förberedelse och 
stöd för att transitionen in i det nya yrket ska upplevas på ett positivt sätt. Det fram-
kommer att de upplever stor grad av stress i den nya yrkesrollen vilket till stor del beror 
på hög arbetsbelastning och känslor som tvivel på den egna kunskapen. Sjuksköters-
keyrket ställer krav på att kunna arbeta ansvarsfullt och att vara självständig. Det upp-
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stod en rädsla och ångest när det var dags att ta sig an den nya självständigheten, den 
största källan till oro var patientsäkerheten och huruvida de hade tillräcklig kunskap för 
att bedriva en patientsäker omvårdnad. Resultatet visar vidare att det finns forskning 
inom området ur ett internationellt perspektiv, det skulle kunna vara mer önskvärt att 
det i Sverige bedrivs vidare forskning kring ämnet. Fler studier behövs för att kunna 
utforma introduktionen för nyexaminerade sjuksköterskor utifrån evidens. Det kan göra 
att upplevelsen av transition från student till färdig sjuksköterska kommer att upplevas 
annorlunda i framtiden.  

Kliniska implikationer    

Resultatet kan användas för att belysa och ge kunskap kring nyexaminerade 
sjuksköterskors första yrkesverksamma tid samt ge ökad insikt i de situationer och de 
utmaningar som de ställs inför. Det kan ge nyexaminerade sjuksköterskor medvetenhet 
om sin transitionsprocess. Medvetenhet kan vara till hjälp för att bättre kunna förbereda 
sig på den stora utmaning som yrket innebär och därmed våga ställa krav på exempelvis 
tillfredsställande inskolning. Studier visar att nyexaminerade sjuksköterskor upplever 
den första tiden i arbetslivet som en kritisk period där anpassning och ansvar i en ny 
miljö skiljer sig från den teoretiska utbildningsmiljö de precis lämnat. Resultatet kan 
användas för att organisationen ska anpassas för att underlätta transitionen in i yrket.   
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metod,  

Intervjuer  

n= 17  Fyra teman, (1) färdigheter och kvalitéer ses som 

centralt i vårdandet (2)  Stöttningen de upplevde 

under transitionen från nyexaminerad till färdig 

sjuksköterska med allt vad det innebär (3) 

Faktorer som de värderade i vårdandet förebilder 

och ledare (4) Avdelningens karaktär som 

uppmuntrar till att fortsätta som sjuksköterska 

och utveckla en karriär.   

   

12/12 

Flinkman, 

& Salanterä  
2014, 

Finland, 

CINAH

L  

Early career expreien

ces and perceptions – 

a qualitative explorati

on of the turnover of 

young registred nurse

s and intention 

to leave the nursing p

rofession in Finland  

Att beskriva varför unga 

legitimerade sjuksköterskor 

nyligen har lämnat en arbetsplats 

och varför de ämnar lämna 

professionen.  

Kvalitativ metod  

Semistrukturera

de intervjuer  

n=15  Tre teman hittades  

Dålig arbetsmiljö (1)  

Avsaknad av stöd, orientering och mentorskap(2)

  

Nedvärdering av sjuksköterskeyrket (3)  

 12/12 

Hatzenbuhler & 

Klein  
2018, 

CINAH

L, 

USA.   

Educational Preparati

on for 

Clinical Practice  

Att utforska nyexaminerade 

sjuksköterskors uppfattning om 

deras utbildning har varit 

förberedande för att ta sig an den 

utmanade sjuksköterskerollen  

Kvalitativ metod  

Semistrukturera

de intervjuer  

Fenomenologi, 

snöbollsmetod  

n=10  Tre teman hittades  

Det är svårt för skolan att förbereda för allting (1)

  

Det är annorlunda att arbeta (2)  

Visdomspärlor (3)  

   

11/12 

Nr 10 - 

nej  

Horsburgh & 

Ross.   

   

2012, 

Skottlan

d, MedL

ine   

   

Care and compassion: 

the experiences of ne

wly qualified staff nur

ses   

   

Att undersöka nyexaminerade 

sjuksköterskors uppfattning av 

sympatisk vård och de faktorer 

som underlättar och försvårar 

detta.   

   

Kvalitativ 

metod   

Fokusgrupper   

   

n= 6, 

totala 

antalet 

deltaga

re 42   

   

Sex teman (1) Att sjunka eller hålla sig flytande: 

förväntningar vs verkligheten (2) Praktisk 

förberedelse (3) Praktisk stöttning: slumpen som 

avgör (4) Inbäddad i träverket (5) 

Föreställningar om att vårda med medkänsla.   

   

12/12 

Leong & 

Crossman  
2014, 

Australi

en, 

CINAH

L  

New nurse transition:

 success through align

ing multiple identities

  

Att utforska nyexaminerades 

uppfattning kring deras 

upplevelser av transitionen, och 

undersöka faktorer som påverkar 

resultatet av att lyckas med 

anställnings träning, utveckling 

Kvalitativ metod,

  design grounde

d theory. 

Datainsamlingen 

samlades in via 

semistrukturera

de intervjuer, 

n=31  Två stora sammansättningar uppkom och ansågs

 som viktiga i transitions processen: Att lära sig h

ur man passar in (1)   

Att anpassa sig till personal, 

profession och organisatoriska identiteter.   

11/12 

Nr 10 -

nej 
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och att bibehålla det.   genom 

reflekterande 

journalförings 

underlag och 

analyserades 

genom konstant 

jämförelse.  

Mellor & Gregor

ic  
2016, 

Australi

en,   

CINAH

L  

Ways of Being: Prepa

ring Nursing Students 

for Transition to Prof

essional Practice  

Syftet var att utveckla en 

medvetenhet i den omgivande 

miljön för att öka kapaciteten 

till nyexamaninerade sjukskötesk

or att ta en aktiv roll i 

sin transitionsprocessen, snarare 

än att de blir passiva 

och efteragerar på de senarior 

som uppstår på daglig 

basis. Rekomendationerna är att 

detta ska underlätta 

universiteten till att bättre kunna 

förbereda nyexaminerade 

sjuksköterskor att ta kontroll och 

bli professionella ledare som 

objektivt kan 

erfara transitionen och ta lärdom 

från den.   

Kvalitativ studie 

med grounded th

eory som design. 

Intervjuer har 

genomförts.  

n=9   De 

har framfört resultatet utefter sex teman. Sätt att 

känna (1) Sätt att relater (2)  

Sätt att göra (3) Sätt jag är (4) Sätt jag är medvet

en (5) Sätt jag navigerar på (6)  

12/12 

Murray, Sundin 

& Cope  
2019, 

Australi

en, Med

Line  

New graduate nurses’ 

understanding and at

titudes about patient 

saftey upon transition

 to practice  

Att utforska erfarenheterna 

kring transitionen hos 

nyexaminerade sjuksköterskor 

med särskild fokus på 

patientsäkerheten.   

Kvalitativ metod  

Semistrukturera

de intervjuer  

Mixad metod.  

   

n=11  Fem teman hittades  

Patientsäkerhet och insikt (1)  

Tidsplanering (2)  

Göra misstag (3)   

Inlärning genom erfarenheter (4)  

Transition (5)  

Och tre subteman  

Gripande  

Självförtroende och tvivel  

Två steg fram och ett steg bak  

12/12 

Nour & 

Williams  
2019, 

Kanada,

 MedLin

e  

”Theory Becoming Ali

ve”: 

The Learining Transit

ion Process of Newly 

Graduated Nurses in 

Canada  

Att undersöka nyexaminerade 

sjuksköterskors upplevelse av 

akutsjukvård. Studien 

genomfördes för att få en bättre 

förståelse kring de upplevelser 

och utmaningar som de 

nyexaminerade ställs inför.  

   

Kvalitativ metod  

Grounded Theor

y  

Djupintervjuer  

n=14  En huvudkategori (1) ”Från teori till praktiska 

färdigheter” och fyra underkategorier (2) Att 

kliva in i praktiken (3) Nedsänkning (4) Begå (5) 

Involvera  

   

12/12 
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Pennbrant, Skyv

ell Nilsson, Öhlè

n & Rudman  

2012, 

Sverige, 

MedLin

e  

Mastering the profess

ional role as 

a newly graduated reg

istered nurse  

Att utveckla en beskrivande 

modell med fokus på professions 

utveckling till de nyexaminerade 

sjuksköterskorna det första året i 

arbetslivet  

Kvalitativ metod  

Surveyundersök

ning narrativ  

n=330  Huvudtemat i studien (1) ”Att ta sig an 

professionsrollen” följt av fyra underteman (2) 

värdera och omvärdera utbildnings erfarenheter 

(3) Utvecklandet av en professionell själv 

förmåga (4) Utvecklandet av klinisk kompetens. 

Underkategorierna påverkades av följande 

faktorer sociala värderingar och normer, 

hälsoorganisationen, förvaltningen av nya 

sjuksköterskor, medarbetare, patienter och 

andra relevanta personer, familj och vänner.   

12/12 

Shrestha & Josh

i  
2014, 

Nepal, 

MedLin

e  

Lived Experiences of t

he 

Staff Nurses during Fi

rst Six months of thei

r Empolyment in a 

University 

Hospital, Kavre  

Undersöka nyexaminerade 

sjuksköterskors upplevelser 

under transitionsperioden.  

Kvalitativ metod, 

fenomenologisk, 

djupintervjuer 

och 

observationer  

n=6  Fyra teman hittades  

Stressigt de första dagarna (1)  

Lämna boet (2)  

Stödjande arbetsmiljö (3)  

Hierarkiskt arbetsmönster (4)  

12/12 

Skancke Bjerkne

s 

& Torunn Bjørk  

2012, 

Norge, 

MedLin

e  

Entry into Nursing: 

A Ethnographic  Stud

y of Newly Qualified 

Nurses Taking on 

the Nursing Role in a 

Hospital Setting  

Att presentera möjligheter, 

begränsningar som 

nyexaminerade sjuksköterskor 

stött på när de tagit sig an den 

nya rollen som sjuksköterska.   

Kvalitativ 

metod   

Ethnografisk des

ign  

Observationer, 

intervjuer och 

dokumentanalys  

n=13  Ta hand om patienter (1)  

Rollen som arbetsledare (2)  

Utmaningen att vara ansvarsfull (3)  

Spänningen inför ny kunskap (4)  

Brist på guidning (5)  

12/12 

Thomas, 

Bertram & 

Allen   

2012, 

Sekund

är 

sökning, 

USA  

The Transition From 

Student to 

New Registrered Nurs

e in Professional Prac

tice  

Syftet var att skapa en ökad 

förståelse för nyexaminerade 

sjuksköterskor upplevelser kring 

det första året i den praktiska 

professionsrollen.   

Kvalitativ 

fenomenologisk 

studie. 

Frågeformulär 

och intervjuer 

användes.   

n=11  Fyra teman presenteades: Känslor av 

frustration och överväldigande (1) Handledare (2

) Rädsla (3) Orienteringsprocessen (4)  

12/12 

Thrysoe, Houns

gaard, Bonderu

p Dohn & 

Wagner  

2011, 

Danmar

k, 

CINAH

L  

Expectations of beco

ming a nurse and exp

eriences on being a n

urse  

Att skaffa sig kunskap om nästan 

färdiga sjuksköterskors 

förväntningar inför att bli färdig 

att börja arbeta som 

sjuksköterska.   

Kvalitativ metod, 

fenomenologisk, 

hermeneutik 

design, fältarbete 

genom 

observation och 

intervjuer  

n=9  Förväntan över att inte längre vara student, hopp

ades på att kollegorna skulle förstå att de nya fort

farande hade mycket att lära. 

De oroade sig över om de var 

redo att börja arbeta självständigt. När de nyexa

minerade sjuksköterskorna började arbeta upple

vde de att förväntningarna på dem 

var lägre än vad de trott. 

De upplevde att utbildningen var för idealistisk i 

jämförelse med verkligheten som sjuksköterska.  

12/12 

 

 


