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Bakgrund:  Det kan finnas ett gap mellan de kunskaper och färdigheter som 
sjuksköterskestudenter lärt sig i ett akademiskt sammanhang och använder 
säkert under uppsikt, och de kunskaper som behövs för att kunna fungera 
säkert och självständigt i ett praktiserande sammanhang. De ideal och 
normativa förväntningar som byggts upp under utbildningen på hur en 
sjuksköterska ska vara, kan krocka med vårdens faktiska villkor och krav.  
 
Syfte: Syftet är att beskriva den nyutexaminerade sjuksköterskans 
upplevelse av övergång från student till praktiserande sjuksköterska.  
 
Metod: Litteraturstudie, innehållsanalys.  
 
Resultat: Presenteras i form av tre huvudteman samt sju subteman; Tema ett; 
Känslomässiga upplevelser av transition, med subtemana; Stress, Rädsla och 
tvivel samt Känslor kring död och döende. Tema två; Sociokulturella och 
utvecklingsmässiga upplevelser av transition med subtemana; Arbetsplatsen - 
att passa in och bli accepterad samt Inskolningen. Slutligen tema tre; 
Intellektuella upplevelser av transition, med subtemana Skillnaden mellan 
utbildning och yrkesliv, samt Att reflektera och diskutera med jämlikar och 
kollegor.  
  
Diskussion: Det är först när arbetet som praktiserande sjuksköterska börjar, 
som de nyutexaminerade sjuksköterskorna förstår vad det innebär att vara 
sjuksköterska. Genom en ökad förståelse för respektive kulturs system skulle 
utbildnings- och arbetslivet kunna överbryggas och öppna för en smidigare 
rolltransition.   
 
Nyckelord: Nyutexaminerad sjuksköterska, upplevelse, transition, 
litteraturstudie. 
 
Keywords: New graduate nurse, experience, transition, literature study. 
 
 

 



 
 

1 (1) 
 

 

1111 InledningInledningInledningInledning    

Om ett par månader så går en ny kull nyutexaminerade sjuksköterskor ut från 

landets högskolor. Jag kommer vara en av dem. Intresset av att skriva om 

nyblivna sjuksköterskors upplevelser av att börja arbeta faller sig då naturligt. 

Under den verksamhetsförlagda utbildningen insåg jag att sjuksköterskans 

arbete är mycket komplext och många snabba beslut måste fattas. Den kliniska 

blicken och den erfarenhetsbaserade kunskapen verkade vara A och O för hur 

sjuksköterskan agerade. Upplevelsen av att steget från de teoretiska kunskaper 

och färdigheter jag vunnit i skolan till vad som krävdes i praktiken var stort. 

Mina handledare använde ofta uttrycket ”Välkommen till verkligheten!”. Jag 

blev nyfiken på vad forskningen har att säga om hur nyutexaminerade 

sjuksköterskor upplever övergången från student till praktiserande 

sjuksköterska.  

 

2222 BakgrundBakgrundBakgrundBakgrund    

I bakgrunden kommer följande ämnen att tas upp; Sjuksköterskans kompetens, 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning samt Socialstyrelsens förslag till en 

AT- tjänstgöring för sjuksköterskor. Vidare kommer frågan om 

erfarenhetsbaserad kunskap och den kliniska blicken att lyftas. Till sist 

kommer ett försök att reda ut gapet mellan utbildning och praktik att 

presenteras. 

 

2.12.12.12.1 Sjuksköterskans kompetensSjuksköterskans kompetensSjuksköterskans kompetensSjuksköterskans kompetens    

Under utbildningstiden bör sjuksköterskestudenter utveckla fem typer av 

kompetenser menar Kyrkjebø, Mekki och Hanestad (2002), teoretisk – 

analytisk kompetens, det vill säga att kunna söka, kritiskt granska och använda 

sig av relevant forskning, praktisk kompetens, alltså att utföra omvårdnad, 

lärande kompetens, att kunna förmedla kunskap, social kompetens samt 

professionell etisk kompetens. I kompetensbeskrivningen för legitimerad 
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sjuksköterska definierar Socialstyrelsen (2002) kompetens som en förmåga och 

vilja att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskap och färdigheter.  

Följande innebörd har lagts bakom orden: Med förmåga menas, erfarenhet, 

förståelse och omdöme att omsätta kunskap och färdigheter. Med vilja menas, 

attityd, engagemang, mod och ansvar. Med kunskap menas, fakta och metoder 

– att veta. Med färdigheter menas, kunna utföra i praktiken – att göra (a.a.). 

 

2.22.22.22.2 Socialstyrelsens kompetensSocialstyrelsens kompetensSocialstyrelsens kompetensSocialstyrelsens kompetensbeskrivningbeskrivningbeskrivningbeskrivning samt förslag till AT samt förslag till AT samt förslag till AT samt förslag till AT----

tjänsttjänsttjänsttjänst    

I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) 

poängteras att den nyutexaminerade och nyanställda sjuksköterskan har ett 

särskilt stort behov av att få en bra introduktion. Han eller hon bör också ges 

möjlighet att öva upp sin yrkesskicklighet innan han eller hon utför de mest 

krävande arbetsuppgifterna.  

Socialstyrelsen föreslog år 2002 att en sex månaders lång allmäntjänstgöring 

(AT) införs för sjuksköterskor och att allmäntjänstgöringen avslutats med ett 

nationellt kunskapsprov. Legitimation utfärdas efter godkänt kunskapsprov. 

Detta för att förbättra förutsättningarna för de nyutexaminerade 

sjuksköterskorna att senare fungera väl i arbetslivet och att arbetsgivaren skulle 

få tillgång till sjuksköterskor med ökade kliniska färdigheter och ökad förmåga 

att fungera som arbetsledare. Genom AT-tjänstgöringen skulle man enligt 

Socialstyrelsen (2002) kunna minska belastningen på den nyutexaminerade 

sjuksköterskan, samt behålla dem inom hälso- och sjukvården. 

 

2.32.32.32.3 Erfarenhetsbaserad kunskap och den kliniska blickenErfarenhetsbaserad kunskap och den kliniska blickenErfarenhetsbaserad kunskap och den kliniska blickenErfarenhetsbaserad kunskap och den kliniska blicken    

I mötet med patienten, i praktiska situationer och genom diskussioner med 

kollegor utvecklas den erfarenhetsbaserade kunskapen menar Östlinder, 

Norberg, Pilhammar Andersson och Öhlen (2006). Genom deltagande, 

handling samt genom reflektion av vårdarbetet kan sjuksköterskan erhålla 

erfarenhetsbaserad kunskap. Erfarenhetsbaserad kunskap innehåller en 
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kombination av teoretisk, vetenskaplig och tyst kunskap, praktisk klokhet, 

intuition, moralisk lyhördhet, erfarenhet och personlig mognad. Den byggs upp 

genom att man har varit delaktig och sett många situationer som vidare 

granskas, synliggöras och utvecklas i dialog med andra (a.a.).   

 För att kunna tillvarata och öka erfarenhetsbaserad kunskap är det viktigt 

med en stödjande vårdmiljö menar Östlinder, Norberg, Pilhammar Andersson 

och Öhlen (2006). Personliga egenskaper såsom nyfikenhet, vaksamhet, kurage 

samt att våga tänka igenom sina egna och andras kunskaper och kunnigheter är 

också av största vikt. Om erfarenhetsbaserad kunskap förblir oreflekterad och 

spontan kan den tyvärr fungera hämmande för den professionella utvecklingen, 

genom att mottagligheten för ny kunskap minskas (a.a.).  

 Den erfarenhetsbaserade inlärningen kräver även en tillväxt av den sinnliga 

kunskapen, alltså att använda sina sinnen genom att lukta, känna, se och lyssna 

skriver Östlinder, Norberg, Pilhammar Andersson och Öhlen (2006). Att dra 

nytta av olika fysiska uttryck vid bedömning av patienter betraktades tidigare 

vara en konst, men har idag till stor del kompenserats med andra modernare 

diagnoshjälpmedel, som exempelvis ultraljud. Benner (1993) har dokumenterat 

många fall där erfarna sjuksköterskor lärt sig känna igen hårfina fysiologiska 

förändringar, de har kunnat känna igen tecken på hotande chocktillstånd, innan 

förändringar har visat sig i puls och blodtrycksmätare. Den här subtila 

förmågan kan enligt Benner (1993) härledas direkt till många timmars 

patientobservationer och omvårdnadsarbete. 

 Den kliniska blicken, eller the clinical grasp som Benner, Hooper-

Kyriakidis och Stannard (1999) säger, översatt till svenska ungefär klinisk 

fattningsförmåga, är ett uttryck som används för att förklara kunskap som är 

förankrad i sjuksköterskans tidigare förståelse, vunna och förväntade möjliga 

utgångar från vård av tidigare patienter. Kliniska bedömningar beskrivs av 

Benner, Tanner och Chesla (1999), som något som grundar sig på intuition 

samt reflektivt förnuft, på en uppfattning om vad som är gott och rätt, på 

klinisk kunskap förvärvad genom erfarenhet, på engagemang i situationen, 
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samt på kunskap om den specifika patienten genom förståelse av hans typiska 

reaktionsmönster och berättelser om hans sjukdomsupplevelser. 

 

2.42.42.42.4 Gapet mellan utbildning och praktikGapet mellan utbildning och praktikGapet mellan utbildning och praktikGapet mellan utbildning och praktik    

Gapet som finns mellan nyutexaminerade sjuksköterskors utbildning inför att 

bli praktiserande sjuksköterskor och de faktiska kraven som ställs (på dem), har 

länge har varit ett accepterat faktum inom sjukvården enligt Burns och Poster 

(2008) samt Kyrkjebø, Mekki och Hanestad (2002). Det här gapet visar på 

brister mellan de kunskaper och färdigheter som sjuksköterskestudenter lärt sig 

i ett akademiskt sammanhang och använder säkert under uppsikt, och de 

kunskaper som behövs för att kunna fungera säkert och självständigt i ett 

praktiserande sammanhang (a.a.).   

 Det primära skälet till att det finns ett gap mellan sjuksköterskeutbildningen 

och sjukvården är bristen på förståelse av dess olika kulturella system säger 

McNamara (2000). Ett annat skäl till att gapet existerar kan vara att den 

kliniska praktiken under utbildningen är kortare än tidigare samt att de kliniska 

situationerna är mer komplexa och krävande än tidigare, skriver Kyrkjebø et.al. 

(2002). 

 Trots att de nya sjuksköterskorna har kompetens som kvalificerar dem för 

sjuksköterskelegitimationen tycker de inte att sjuksköterskeprogrammet har 

förberett dem tillräckligt väl för det stora ansvar som väntade dem i arbetet 

som praktiserande sjuksköterskor menar Ferguson och Day (2007). 

 Sjuksköterskestudenter i sista året på utbildningen skattar sig själva som 

kompetenta, att de har god eller starkt utvecklad förmåga att utföra omvårdnad, 

detta är något som bekräftades av erfarna sjuksköterskor. Studenterna skattar 

området som rör etisk medvetenhet högst. Men vad gäller andra områden som 

till exempel att planera åtgärder samt att informera kollegor och studenter 

skattades lägre enligt Lofmark, Smide och Wikblad (2006).   

 Vad gäller nyutexaminerade sjuksköterskors yrkeskunnande och kompetens 

i förhållande till hälso- och sjukvårdens behov fann Socialstyrelsen (2002) ett 
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antal områden där de nyutexaminerade sjuksköterskornas färdigheter har behov 

av att förbättras. Dels handlar det om manuella färdigheter och dels handlar det 

om att fungera som arbetsledare. Orsakerna till bristerna i manuella färdigheter 

verkar vara kopplade till den kliniska utbildningens uppläggning och en 

avsaknad av tydliga mål för vad som kan förväntas av den blivande 

sjuksköterskan på detta område. Orsakerna till den bristande förmågan att 

fungera i den arbetsledande funktionen ter sig kopplad till mycket begränsade 

möjligheter att uppöva denna typ av skicklighet under utbildningstiden (a.a.). 

 

3333     ProblemformuleringProblemformuleringProblemformuleringProblemformulering    

De ideal och normativa förväntningar som byggts upp under utbildningen på 

hur en sjuksköterska ska vara kan krocka med vårdens faktiska villkor och 

krav. De nya sjuksköterskorna kan uppleva att det finns ett gap i övergången 

från utbildning till yrkesliv. För att övergången från student till praktiserande 

sjuksköterska ska kunna bli så smidig som möjligt finns behov av att förstå hur 

de nyutexaminerade sjuksköterskorna upplever övergången från student till 

praktiserande sjuksköterska.  

 

4444 SyfteSyfteSyfteSyfte    

Syftet är att beskriva den nyutexaminerade sjuksköterskans upplevelser 

av transition från student till yrkesverksam sjuksköterska.  

 

5555 Teoretiska utgångspunkterTeoretiska utgångspunkterTeoretiska utgångspunkterTeoretiska utgångspunkter    

Här presenteras teorin om transition samt transitionsprocessen i sig.  

 

5.15.15.15.1 TransitionTransitionTransitionTransition    

I arbetet kommer det engelska begreppet transition, som betyder övergång eller 

att passera från en punkt till en annan, att användas. Delaney (2003) definierar 

transition som ”Transitions can be further defined as starting with an ending, 
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followed by a period of confusion and distress, and leading to a new 

beginning” (a.a. s. 437). Enligt Schumacher och Meleis (1994) finns det många 

olika typer av transition. Exempel är utvecklande transitioner, organisatoriska 

transitioner och hälsa/sjukdomstransitioner. Vad som är gemensamt för alla 

typer av transition är att de sker över tid, samt att processen involverar 

utveckling, flöde eller rörelse/förflyttning från ett stadium till ett annat.  

 

5.25.25.25.2 TransitionsprocessenTransitionsprocessenTransitionsprocessenTransitionsprocessen        

Betydelsen knuten till transition kan vara positiv, neutral eller negativ menar 

Schumacher och Meleis (1994). Transitionen kan ha varit önskad eller inte, och 

den kan, men behöver inte vara ett resultat av ens personliga val. För att förstå 

vilken innebörd transition har för en person, är det viktigt att se transitionen 

genom dennes perspektiv (a.a.).  

Något som influerar en persons upplevelse av transition är dennes 

förväntningar. När en person vet vad som väntar kan stressen som är associerad 

med transition minska. Medan transitionen pågår, kan det visa sig att 

förväntningarna inte sammanfaller med den verklighet som uppenbaras. 

Verkligheten kan komma som en överraskning om den skiljer sig från 

förväntningarna. Det kan till exempel vara så att ens personliga förväntningar 

inte sammanfaller med de (förväntningar), som till exempel ens kollegor har 

(på en). Att förvänta sig att vara högpresterande under transitionen kan vara 

orealistiskt menar Schumacher och Meleis (1994).   

I transitionen till en ny professionell roll finns behov av ny kunskap och nya 

färdigheter. Transitionen kan också karaktäriseras av ovisshet. Personliga 

transitioner som tar plats i formella organisationer är formade av miljön. Hur 

mycket planering som sker före och under transitionen är ett annat villkor som 

påverkar transitionens framgång. Effektiv planering kräver betydande 

identifikation av problem, situationer samt behov som kan komma att uppstå 

under transitionen. Planeringen sker över tid i samstämmighet med bedömning 

och utvärdering (a.a.).  
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Duchscher (2009) har utarbetat en teori som behandlar nyutexaminerade 

sjuksköterskors rollanpassning, eller transition till att vara praktiserande 

sjuksköterskor. Teorin uppkom ur nyutexaminerade sjuksköterskors 

upplevelser av att övergå från en känd roll som student i en bekant akademisk 

miljö till den relativt obekanta rollen som praktiserande sjuksköterska. Det 

essentiella i denna upplevelse är kontrasten mellan de nyutexaminerade 

sjuksköterskornas förväntningar gällande sin roll, ansvar, relationer, kunskap 

och prestation, till vad som krävs i den professionella praktiken. 

Rollanpassningen rymmer flera dimensioner som Duchscher (2009) menar kan 

innefattas i; känslomässiga upplevelser; där bland annat rädslan att bli avslöjad 

som kliniskt inkompetent, eller att misslyckas med att sörja för en patientsäker 

vård, eller att inte kunna hantera sin roll och sitt ansvar kan leda till känslor av 

frustration och skuld. Sociokulturella och utvecklingsmässiga upplevelser; 

handlar om att finna och lita på sitt professionella jag. Att bli accepterad av den 

större profesionella sjuksköterskekulturen samt att hitta ett sätt att införliva vad 

som lärts under utbildningen med det som ses och görs i den ”verkligheten”. 

Samt intellektuella upplevelser av transition; att förstå teori/praktik-gapet samt 

att i stället för delar av, ta hela ansvaret (a.a.).  

Med transitioner följer en stor skara av känslor, menar Schumacher och 

Meleis (1994) vilka många vittnar om svårigheterna som mötts under 

transitionen, exempelvis rädsla att misslyckas och orättfärdigad självkritik. 

Känslor av nederlag, isolation samt att känna sig överväldigad, kan resultera i 

en oförmåga att koncentrera sig, en ovilja att ta risker samt ett undvikande av 

det okända.  

Indikatorer som reflekterar en hälsosam transition kan finnas under hela 

transitionsprocessen menar Schumacher och Meleis (1994), och inte enbart i 

slutet av processen. Dessa indikationer är upplevelsen av ett subjektivt 

välbefinnande, det vill säga, en lyckad transition ger en känsla av 

välbefinnande. Att behärska sin roll, alltså att kunna prestera skickligt i sin roll 

och att känna trygghet i det beteende som krävs i den nya situationen ger också 

fingervisningar för en hälsosam transition. Slutligen, välbefinnande i relationer, 
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på en organisatorisk nivå visar sig detta genom samarbete hos personalen, 

effektiv kommunikation, förtroende samt team work (lagarbete) Närvaron av 

en stödjande handledare, mentor eller förebild kan vara en viktig resurs under 

professionella transitioner. Handledare kan underlätta rolltransitionen (a.a.).     

 

6666 MetodMetodMetodMetod    

Genom att göra en litteraturanalys kan enligt Friberg (2006) den samlade 

kunskapen, det vill säga kunskapsläget inom ett visst område sammanställas. 

Motivet kan också vara att öva ett strukturerat arbetssätt genom att 

sammanställa redan publicerade forskningsresultat, eller att skapa en 

utgångspunkt för vidare forskning. Ett (problem)område väljs och en inledande 

bred sökning där både kvantitativ samt kvalitativ forskning inkluderas 

påbörjas. Denna inledande sökning görs med intentionen att se om det finns 

publicerad litteratur inom det valda problemområdet, vilket är en förutsättning 

för en att genomföra en litteraturstudie. Efter den första breda sökningen är det 

dags att avgränsa ett område, då det inte är möjligt att litteraturanalysen 

innehåller för många studier (a.a.).  

 Enligt Evans (2002) metod för sammanställning av redan publicerat 

datamaterial görs en sökning i databaser eller andra medium för att finna 

relevanta studier. Inklusionskriterier sätts upp, dokumenteras, och används 

sedan för att bestämma vilka studier som får ingå i arbetet. Denna 

urvalsprocess försäkrar att studiernas innehåll är enhetligt. För att identifiera 

studiernas nyckelfynd läses de, och läses om igen. Upprepad läsning görs i 

syfte att utveckla en känsla för vad studierna handlar om i stort. Under 

läsningen ägnas uppmärksamhet både åt detaljer av framställningen samt till 

vad varje studie säger. Nyckelfynden från varje studie samlas och listas i en 

mapp. Denna förteckning av huvudsakliga resultat, koncept och påståenden 

bryter ner studierna i dess nyckelkomponenter. Förteckningen över huvudfynd 

söks igenom för att identifiera gemensamma teman. Skillnader mellan 

studierna jämförs och ställs mot varandra och liknande teman identifieras. 
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Nyckelfynden från var och en av studierna grupperas och kategoriseras efter 

sitt gemensamma innehåll. Ur temana identifieras subteman, denna process 

resulterar i en fortskridande förfining av förståelsen av fenomenet. Temana 

samt subtemana granskas på nytt för att tyda innehållet i vart tema, och för att 

identifiera överensstämmelser och missförhållanden. För att beskriva 

fenomenet skrivs varje tema upp med hänvisning tillbaka till originalstudien 

för att kontrollera exaktheten i beskrivningen. Sammanställningen av fynden 

beskrivs i teman samt subteman, som vart och ett stöds av exempel från 

originalstudierna (a.a.).    

 

6.16.16.16.1 LitteratursökningLitteratursökningLitteratursökningLitteratursökning    

Sökningen av vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna CINAHL with full 

text samt MEDLINE. Sökorden som användes var new, graduate, nurse, 

experience, samt transition. För att få tillgång till primärkällor gjordes vidare 

sökningar manuellt genom att använda referenslistor från artiklar och en 

doktorsavhandling som stämde väl överens med studiens syfte. För sökhistoria, 

se bilaga 2. 

 

6.26.26.26.2 UrvalUrvalUrvalUrval    

Inklusionskriterierna för artiklarna var att de fanns tillgängliga i full text, samt 

skrivna på engelska eller svenska. För att säkerställa artiklarnas 

vetenskaplighet valdes endast artiklar som var peer rewived. För att säkerställa 

att artiklarna innehöll den senaste forskningen på området valdes endast 

artiklar publicerade mellan 1999-2009.  För att svara på syftet valdes artiklar 

som behandlade sjuksköterskans upplevelser av transition under det första ett 

till tre åren i professionen. Exlusionskriterierna som sattes upp var att artiklarna 

inte fick handla om sjuksköterskor i specialistutbildning, då de inte svarade på 

syftet för arbetet.  
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6.36.36.36.3 AnalysAnalysAnalysAnalys    

Analysarbetet gjordes i enlighet med Evans (2002) metod för sammanställning 

av redan publicerat datamaterial. Först lästes artiklarnas resultatdel igenom för 

att få en uppfattning om vad de handlar om. En andra genomläsning med 

litteraturstudiens syfte i åtanke genomfördes, därefter började arbetet med att 

separera textenheter som behandlade nyutexaminerade sjuksköterskors 

upplevelse av transition från student till praktiserande sjuksköterska ut från 

datamaterialet. Textenheter från de olika studierna som handlade om samma 

företeelse sammanställdes efter sitt gemensamma respektive olika innehåll. 

Detta arbete resulterade i sju subteman, som presenteras i tre övergripande 

teman.  

 

7777 ResultatResultatResultatResultat    

Överskådlig presentation av de tre övergripande temana med respektive 

subtema.  

Tema ett; Känslomässiga upplevelser av transition, med subtemana; Stress, 

Rädsla och tvivel samt Känslor kring död och döende. Tema två 

Sociokulturella och utvecklingsmässiga upplevelser av transition med 

subtemana; Arbetsplatsen - att passa in och bli accepterad samt Inskolningen 

och slutligen tema tre, Intellektuella upplevelser av transition, med subtemana 

Skillnaden mellan utbildning och yrkesliv, samt Att reflektera och diskutera 

med kollegor.  

 

7.17.17.17.1 Känslomässiga upplevelser av transitionKänslomässiga upplevelser av transitionKänslomässiga upplevelser av transitionKänslomässiga upplevelser av transition    

Det känslomässiga läget hos de nyutexaminerade sjuksköterskorna kan 

sammanfattas som stressigt, intensivt och överväldigande. Dessa inre 

upplevelser av transition presenteras nedan under rubrikerna Stress, Rädsla och 

tvivel samt Känslor kring död och döende.   
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7.1.17.1.17.1.17.1.1 StressStressStressStress    

De nyutexaminerade sjuksköterskorna upplever den första tiden, det vill 

säga de en till fyra första månaderna i yrket som stressfylld (Delaney, 

2003 samt Gerrish, 2000). De tre första månaderna av anställning är den 

mest stressfyllda tiden i en sjuksköterskas karriär menar Delaney (2003). 

En nyutexaminerad sjuksköterska beskriver en stressig kväll, där hur 

mycket hon än försöker inte hinner i fatt. Hon undrar om hon någonsin 

kommer att fixa det här: 

 

One evening, I had four admissions come in, and I was up to six patients. It was 
like, boom, one admission came in, and then another, and I had two that just 
came from the recovery room. No matter what I did I couldn’t keep up, and I 
kept trying and trying, but there were more things I had to do, more and more, 
and I was overwhelmed. I thought I am so disorganized, why can’t I keep up, 
will I ever get this? (Delaney, 2003. s, 440). 

 

En annan nyutexaminerad sjuksköterska beskriver att hon inte känner sig säker 

på vad hon gör. Hon trodde inte att det skulle vara så stressigt, att det skulle 

vara konstant springande och tänkande:  

 

I was not confident about what I was doing. I thought there would be a lot more 
time to spend with our patients, getting to know them, and understanding, like, 
who they are as people. I just did not think it would be as stressful. I did not 
think it was constant running and thinking (Etheridge, 2007, s, 25). 
 

En av de största utmaningarna för de nyutexaminerade sjuksköterskorna 

var att planera tiden. “I was trained in school for two or three people, not 

to keep track of six or seven. It’s totally different. The hardest part was 

time management” (Delaney, 2003 s, 440).  

Faktorer som bidrar till stress har enligt Duchscher (2008) i slutet av det 

första året ändrats från att handla om den individuella kapaciteten, att hantera 

sin roll och sitt ansvar, till att ha att göra med hälso- och sjukvårdssystemet i 

stort, samt en känsla av att vara i botten av hierarkin av auktoritet och makt.  
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7.1.27.1.27.1.27.1.2 Rädsla och tvivelRädsla och tvivelRädsla och tvivelRädsla och tvivel    

De nyutexaminerade sjuksköterskorna upplevde blandade känslor när de 

slutade utbildningen och skaffade sig sitt första jobb enligt Delaney (2003). 

Dels upplevde de stolthet och att de gjort en bra prestation. Dels upplevde de 

ångest, rädsla och osäkerhet inför framtiden. De var oroade inför det stundande 

ansvaret som sjuksköterska och uttryckte bekymmer i fråga om sina 

professionella förmågor (a.a.).  

De nyutexaminerade sjuksköterskorna var enligt Etheridge (2007) till en 

början rädda för att inte veta vad som pågick med varje patient. De var oroliga 

för att om de missade någonting skulle patienten komma till skada och det 

skulle vara deras (de nyutexaminerade sjuksköterskornas) fel (a.a.). En av de 

nya sjuksköterskorna uttryckte, ”It was scary because now all of a sudden you 

don’t have that fallback of the instructor… I can’t say I’m a student anymore, 

so I have to know all the answers, and that was scary for me” (Delaney, 2003. 

s, 440). De nya sjuksköterskorna kände sig enligt Gerrish (2000) extremt 

oroade över konsekvenserna om de skulle göra något misstag, rädslan för en 

rättstvist eller att bli av med sin legitimation var påtaglig. Whitehead (2001) 

fann också att rädslan för en rättstvist fanns, ”Documentation, negligence, the 

legal side of it. the accountability side of it is very scary” (a.a. s, 335).   

I sin utveckling från student till sjuksköterska menar Etheridge (2007) samt 

Whitehead (2001) att i många fall saknar den nyutexaminerade sjuksköterskan 

självförtroende att göra kliniska bedömnigar i början, ”Once you are out of 

school you don´t feel as confident as you wish you did. It is just something that 

takes time” (Etheridge, 2007 s, 25). “It was lack of confidence from myself I 

think, that I didn't know enough to make a decision” (Whitehead, 2001 s, 336). 

Men att denna brist på självförtroende hos de nyutexaminerade 

sjuksköterskorna verkar vara en övergående känsla, som försvinner med tiden 

(Etheridge, 2007 samt Whitehead, 2001). Trots att de nyutexaminerade 

sjuksköterskorna beskrev att de hade en tuff tid i början, kaotisk, uppskattade 

de denna tid, ”Looking back – I wouldn’t have missed that time – I learnt so 

much” (Wangensteen et al. 2008). Rädslan för att svika sina patienter, sina 
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kollegor och sig själv fungerar enligt Duchscher (2008) som motivation till ett 

nytt engagemang att växa i sin yrkeserfarenhet. 

 

7.1.37.1.37.1.37.1.3 Känslor kring död och döendeKänslor kring död och döendeKänslor kring död och döendeKänslor kring död och döende    

Det var enligt Delaney (2003) en känslomässigt laddad upplevelse för de 

nyutexaminerade sjuksköterskorna att hantera frågor kring död och döende hos 

patienter och deras familjer.  

 
A big milestone that I have faced during orientation was dealing with death. One 
day I was working with my preceptor, and a lady coded out of the blue, and she 
died. That was rough. She was my patient [who] I was talking to 10 minutes ago 
and then she died. It was really difficult for me (Delaney, 2003 s, 441). 

 

Gerrish (2000) beskriver att trots att de nyutexaminerade 

sjuksköterskorna konfronteras med svåra situationer, såsom att vårda 

döende patienter och deras anhöriga, upplevde de inte detta som något 

väldigt ångestfyllt. Detta kan ha att göra med förberedelser från skolan i 

kommunikationsfärdigheter och hur svåra situationer hanteras, samt att 

när de stod inför en svår situation fanns det mer erfarna sjuksköterskor på 

avdelningen som stöd (a.a.). Enligt Deppoliti ( 2008) nämnde flera av de 

nyutexaminerade sjuksköterskorna att deras handledare inte ville att de 

skulle bli för känslomässsigt fästa vid sina patienter, detta ledde till att de 

brottades med hur de i sanning skulle kunna bry sig och visa omsorg för 

patienterna. Att bry sig för mycket beskrevs som något som inte hör 

hemma i professionen, ”…the culture is that you have 8 hours with a 

patient. In those 8 hours you can develop whatever relationships evolve 

but it should only last for 8 hours” (Deppoliti, 2008 s, 259).  

 

7.27.27.27.2 Sociokulturella och utvecklingsmässiga upplevelser av Sociokulturella och utvecklingsmässiga upplevelser av Sociokulturella och utvecklingsmässiga upplevelser av Sociokulturella och utvecklingsmässiga upplevelser av 

transitiontransitiontransitiontransition    

De sociokulturella aspekterna av transition domineras av upplevelser av att 

anpassa sig till förändrade sociala strukturer, samt att känna sig accepterad på 
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den nya arbetsplatsen. Viktigt för de nyutexaminerade sjuksköterskornas 

utveckling är en bra handledare eller förebild. Dessa yttre faktorer som bidrar 

till en mer eller mindre lyckad upplevelse av transition redovisas nedan under 

rubrikerna Arbetsplatsen- att passa in och bli accepterad samt Inskolningen.     

 
7.2.17.2.17.2.17.2.1 ArbetsplatsenArbetsplatsenArbetsplatsenArbetsplatsen---- att passa in och att bli accepterad att passa in och att bli accepterad att passa in och att bli accepterad att passa in och att bli accepterad    

Avdelningens kultur och miljö har enligt Cruickshank (2007) en betydelsefull 

inverkan för upplevelsen av de första månaderna som nyutexaminerad 

praktiserande sjuksköterska. Många nya sjuksköterskor var frustrerade i sina 

försök att försöka förstå den nya arbetsplatsens organisation menar Delaney 

(2003). Att vara omtyckt och att passa in i avdelningens kultur var också en 

utmaning i övergångsprocessen.  

 De nyutexaminerade sjuksköterskorna upplevde enligt Cruickshank (2007) 

att det var svårt att bli socialt accepterad och forma vänskap på den nya 

arbetsplatsen, på grund av de sociala klickar som redan existerade: 

 

Having to realise that people who have grown up in the same community, they 
have gone to school together, they have gone through nursing together and they 
are working together. So there is that element of the pecking order, and as a grad 
you fit into the pecking order right at the bottom end of the scale. And you have 
to comply with everybody else’s expectations and you might jeopardise your 
position in that pecking order if you overstep those boundaries that are set by 
those people (Cruickshank, 2007. s, 5). 
 

Cruickshank (2007) menar att de sociala krafterna i arbets- och 

avdelningsmiljön ofta resulterade i en negativ avdelningsdynamik, detta hade 

en enorm effekt på de nyutexaminerade sjuksköterskorna som beskrev detta i 

termar av vilken typ av stöd de fick, och från vem de sökte stöd. De 

nyutexaminerade sjuksköterskorna uppfattade det, att passa in som viktigt 

(Cruickshank 2007 samt Deppoliti 2008). Att passa in handlar enligt Deppoliti 

(2008) om att den nyutexaminerade sjuksköterskan känner en familjekänsla, är 

glad, känner sig professionell, ger kvalitativ omvårdnad till patienter och 

anhöriga, samt har en känsla av att sin kapacitet och sina färdigheter 

överensstämmer med dem som förväntas i yrket 
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 Hur personalens tog emot de nya sjuksköterskorna hade en stor effekt på hur 

de upplevde transitionen; när de nyutexaminerade sjuksköterskorna kände att 

de accepterades beskriver de upplevelsen av transition på ett positivt sätt 

(Delaney, 2003). En nyutexaminerad sjuksköterska beskriver; ”I lucked out. 

The staff was great they made you feel comfortable, and they were happy to 

help out. I haven’t butt heads with anyone yet, and I’m glad. I think I’ve 

transitioned well” (a.a. s, 441.) 

  

7.2.27.2.27.2.27.2.2 InskolningenInskolningenInskolningenInskolningen    

De nyutexaminerade sjuksköterskorna beskrev enligt Deppoliti (2008) att 

handledarna under inskolningen använde ett sorts ”payback”-system, där de 

upprepar de dåliga erfarenheter som de själva upplevde under sin tid som 

nyutexaminerade. De nyutexaminerade sjuksköterskorna beskrev också att 

deras handledare lämnade dem ensamma i situationer de inte kände sig 

bekväma i, samt att ledningen pressade dem att handleda nya sjuksköterskor, 

trots att de själva var relativt nya (a.a.).  

Vikten av en bra inskolningsprocess beskrivs av Deppolitti (2008), som 

menar att den ligger till grund för hur inträdet i yrket blir. De nyutexaminerade 

sjuksköterskorna kände sig mer bekväma med längre inskolningar under 

observation av påpassliga handledare. Det som avgjorde om inskolningen blev 

bra eller inte, var enligt Deppoliti (2008) relationen mellan den 

nyutexaminerade sjuksköterskan och dennes handledare.   

Alla nyutexaminerade sjuksköterskor i Delaneys (2003) studie hade 

välvilliga kommentarer om inskolningsprogrammet de gick igenom, de flesta 

uttryckte att de kände sig välkomnade och stöttade, ” I think they did a good job 

orienting us overall. I felt really welcomed. I received a lot of support and 

encouragement, and that’s been great…” (a.a. s, 441). 
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7.37.37.37.3 Intellektuella upplevelser av transitionIntellektuella upplevelser av transitionIntellektuella upplevelser av transitionIntellektuella upplevelser av transition    

Vad gäller de intellektuella upplevelserna av transition, handlar det för de 

nyutexaminerade sjuksköterskorna att förstå samt att anpassa sig till gapet som 

de upplever uppstått mellan teori och praktik. Det att vara ansvarig 

sjuksköterska, ha kunskap i och axla vad detta ansvar innebär är också en 

utmaning för de nyutexaminerade sjuksköterskorna, som med hjälp av 

självreflektion och diskussioner med kollegor bygger sitt självförtroende. 

Dessa fynd presenteras mer utförligt under rubrikerna nedan; Skillnaden mellan 

utbildning och yrkesliv samt Att reflektera och diskutera med kollegor.   

   

7.3.17.3.17.3.17.3.1 Skillnaden mellan utbildning och yrkesliv Skillnaden mellan utbildning och yrkesliv Skillnaden mellan utbildning och yrkesliv Skillnaden mellan utbildning och yrkesliv     

Skillnaden mellan de uppfattningar som rådde under utbildningen till att 

komma ut i vårdverksamheten och ställas inför vad som förväntas av en 

sjuksköterska var överraskande för de nyutexaminerade sjuksköterskorna 

(Delaney, 2003, Etheridge, 2007 samt Duchscher, 2008). Att vara ansvarig 

beskrevs som den största skillnaden mellan att vara studentsjuksköterska och 

legitimerad sjuksköterska (Wangensteen, Johansson & Nordström 2008).  

”No matter what you say about being responsible in your last year as a student 

– you are not. Because someone is right behind you all the time and stops you 

if you are about to do anything wrong” (a.a. s, 1881).  

Att utveckla en känsla för vad det betyder att vara sjuksköterska, vad 

positionen kräver samt att förstå hur sjuksköterskan jämförs med andra 

professioner inom hälso- och sjukvården ingår i transitionen från skola till 

arbete menar Deppoliti (2008).  Det nya ansvaret kändes överväldigande för de 

nya sjuksköterskorna (Delaney, 2003, Etheridge, 2007 samt Cruickshank, 

2007). En nyutexaminerad sjuksköterska berättar om upplevelsen av att inse 

sitt ansvar som sjuksköterska: 

 

The responsibility was more than I thought it would be because I thought it was 
more the doctor’s responsibility. A lot of it is nursing responsibility, though. 
Almost more so sometimes because nurses are the ones who are with the patient 
24 hours a day and the nurse is the one who decide[s] what will happen with the 
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patient’s plan of care. . . . We have to apply with our hands, plus think and look 
at everything from nurses interacting together and interacting with their patients 
and families and other health care providers. All this working together is all on 
your plate. It is a lot of responsibility. It is not until you experience it, that you 
really understand the responsibility of being a nurse. It is my responsibility now 
and I didn’t expect the responsibilities to be so great (Etheridge, 2007. s, 26). 

 

De tre till fyra första månaderna upptäcker de nyutexaminerade 

sjuksköterskorna enligt Duchscher (2008) att arbetet som sjuksköterska inte 

blev som förväntat. Att förstå vad som förväntas av en, att göra detta bra samt 

att slutföra arbetsuppgifterna i tid upplevs vara de primära angelägenheterna 

för de nyutexaminerade sjuksköterskorna under de första månaderna i yrket 

(Duchscher, 2008). De nyutexaminerade sjuksköterskorna upplevde enligt 

Gerrish (2000) att det är först när de börjar arbeta som sjuksköterskor som de 

kan börja lära sig att bli sjuksköterskor:  

 

You can't really teach someone what it's like to be a staff nurse. It's not until 
you're in that position and accountable for what you do, that you start to learn. 
You only really learn through doing the job. However well prepared you might 
be, it would still come as a shock (Gerrish, 2000. s, 477). 

 

De nyutexaminerade sjuksköterskorna beskriver enligt Deppoliti (2008) 

att de omvårdnadsteorier de lärt sig, stod i konflikt med hur arbetet var 

upplagt, skiftstrukturen, att de dagliga uppgifterna ändrades samt att det 

inte fanns någon tid att spendera och prata med patienterna identifierades 

som hinder (a.a.).  

 

7.3.27.3.27.3.27.3.2 Att reflektera och diskutera med kollegorAtt reflektera och diskutera med kollegorAtt reflektera och diskutera med kollegorAtt reflektera och diskutera med kollegor    

De nyutexaminerade sjuksköterskorna fann enligt Delaney (2003) att 

självreflektion som ett medel att utvärdera sin utveckling hjälpte dem att bygga 

självförtroende och sin tro på sig själva,  

 

The past few months have been a very educational and self-reflecting experience 
because I was able to take a look at myself, what I can and can’t do, and see 
things in myself that I hadn’t seen before and how far I’ve come (Delaney, 2003. 
s, 441). 
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De nyutexaminerade sjuksköterskorna i Gerrish (2000) studie, upplevde sig 

självsäkra i att söka lämplig vägledning samt att veta sina egna begränsningar. 

De verkade även ha internaliserat tanken om att lärande är en livslång process, 

och spenderade tid med att läsa vetenskapliga tidskrifter och böcker.  

 Att använda sig av relationen till ”den andre” för att validera beslut som de 

själva var osäkra på, gjorde att de nyutexaminerade sjuksköterskornas 

självförtroende växte, menar Etheridge (2007). ”Den andre” ändrades med tid 

och erfarenhet, till en början var det handledaren. Men med tiden gick de 

nyutexaminerade sjuksköterskorna helst till de erfarna sjuksköterskorna, som 

upplevdes som de som visste mest. Till slut verkar det som om de 

nyutexaminerade sjuksköterskorna blir mer säkra i sig själva och sitt omdöme, 

och mindre oroade över att de behöver veta allt (a.a.). 

  

8888 DiskussionDiskussionDiskussionDiskussion    

Under denna rubrik kommer metoden samt resultatet att kritiskt 

diskuteras. 

 

8.18.18.18.1 MetoddiskussionMetoddiskussionMetoddiskussionMetoddiskussion    

Metoden som valdes var optimal för den nivån som studien gjordes. Att som 

novis lära sig att granska och strukturera materialet i befintlig forskning var 

tillräckligt arbetsamt, men det skulle ha varit intressant att gå ut och intervjua 

nyutexaminerade sjuksköterskor, dock skulle ett så stort arbete inte varit 

möjligt att genomföra på ett tillfredsställande sätt, på grund av tidsbrist. 

 I den inledande sökningen stod det klart att mycket material finns publicerat 

på området. Det valda problemområdet har beskrivits och studerats sedan 

sjuttiotalet. I urvalet gjordes dock valet att inkludera endast den senaste 

forskningen på området. Ett annat tillvägagångssätt hade kunnat vara att se på 

transitionen ur ett längre tidsperspektiv, från sjuttiotalet fram till idag, för att 

utröna om det finns några skillnader eller likheter. Studierna som ingick i 

denna litteraturstudies resultat var dock högst nio år gamla. Texterna valdes 
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med omsorg för att verkligen få fram det fenomen som var syftet för studien. 

Alla studierna är genomförda i den så kallade västvärlden, studierna som ingick 

i resultatet var från USA, Canada, Storbritannien, Australien och Norge.  

 I arbetet med analysen stod det klart att syftet var brett. Ett annat 

tillvägagångssätt hade kunnat vara att göra syftet mer specifikt med fokus på 

ett speciellt fenomen.  

 Den teoretiska referensramen ändrades flera gånger, förhoppningen att 

använda begreppet transition som teoretisk referens var nästan ute, då artiklar 

som behandlade detta ämne inte fanns tillgängliga i full text. Till slut hittades 

en artikel som beskrev transition som ett centralt begrepp inom omvårdnad, 

samt en artikel som behandlade transitionschocken, dessa studier tillsammans 

bildade den teoretiska referensramen.  

 Tanken från början var att även undersöka om det fanns verktyg för att 

underlätta transitionen, det visade sig dock att det tänkta syftet blev alldeles för 

stort att hantera. För att genomföra ett sådant arbete, skulle resultatet kunnat 

flyttas, och i stället utgjort bakgrund mot en ny studie.  

 Upplevelsen av transition från student till sjuksköterska rymde flera 

dimensioner. Metoden känns ändå relevant då en bättre uppfattning för de 

beskrivna upplevelserna uppnåtts.   

 Tyvärr kunde inga artiklar om glada och nöjda nyutexaminerade 

sjuksköterskor finnas. Detta ligger kanske i forskningens natur, finns det inget 

problem finns det inget att undersöka.  

 

8.28.28.28.2 ResultResultResultResultatdiskussionatdiskussionatdiskussionatdiskussion    

Transition sker över tid, som beskrivs av de nyutexaminerade sjuksköterskorna 

verkar det som om tiden är en faktor att räkna med. Ju längre tiden går desto 

mer ökar upplevelsen av att kunna axla den nya rollen. Transition handlar om 

övergången från ett stadium till ett annat. Från student till sjuksköterska, men 

utvecklingen slutar inte där. När du väl är sjuksköterska skulle Benner (1993) 
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kunna säga att du är novis, nästa resa, eller nästa transition är den från novis till 

expert, och handlar om erfarenhetens betydelse.     

 Det är inte förrän namnskylten med leg. Sjuksköterska sitter på tröjan som 

de nyutexaminerade sjuksköterskorna verkar förstå vad det innebär att vara, 

och vad som förväntas och krävs av en sjuksköterska. Hur kommer det sig då 

att de nyutexaminerade sjuksköterskorna blir överväldigade och chockade över 

det ansvar som visar sig att en sjuksköterska har? Många negativa känslor 

framkom i resultatet, tanken var att beskriva den nyutexaminerade 

sjuksköterskans upplevelse av transition till praktiserande sjuksköterska, inte 

att beskriva allt som var påfrestande med transitionen. Det känns som ett 

dystert resultat, att inte känna sig trygg i sin roll, att vara rädd för att göra fel, 

att inte bli accepterad på arbetsplatsen, att tvingas gå emot sina ideal som 

byggts upp under utbildningstiden, bara för att hinna göra färdigt sina 

arbetsuppgifter i tid. Å andra sidan verkar det som om de flesta av de 

nyutexaminerade sjuksköterskorna, trots att den första perioden i yrket var tuff, 

uppskattade sina upplevelser på grund av att de lärde sig någonting, samt att de 

växte och utvecklades både på ett professionellt och personligt plan.  

 Enligt Schumacher och Meleis (1994) spelar förväntningar en stor roll. Det 

kan vara så att de förväntningar som de nyutexaminerade sjuksköterskorna har 

på sig själva inte stämmer överens med de förväntningar som exempelvis deras 

kollegor har på dem.    

 I transitionens problem ligger också det faktum att utbildningen och 

arbetsplatsens kultur är av skild natur. Man kan tala om en kulturkrock. Den 

kris som många nya sjuksköterskor går igenom uppmärksammades redan 1974 

av Kramer, som beskrev detta fenomen som ”the reality shock” – 

verklighetschocken. Chocken består i att byta kultur från skolmiljö till 

arbetsmiljön. Men har det då inte hänt något på 35 år? Eller är den här krisen, 

eller chocken helt normal, en smäll man får ta. Att utbildningen inte kan lära 

sina studenter allt, att det faktiskt är först när arbetet som sjuksköterska börjar 

som det går upp för en vad det innebär att vara sjuksköterska. Kramer (1974) 

skrev att något kan göras åt ”verklighetschocken” som upplevs av 
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nyutexaminerade sjuksköterskor på sitt första jobb. Att några av de bästa 

sjuksköterskorna inte behöver fly från sjuksköterskeyrket. Hon menade att 

morgondagens sjuksköterskor på ett konstruktivt sätt kan hantera den 

oundvikliga konflikt som uppstår mellan utbildningens och yrkets värden. Samt 

en förhoppning om att de (morgondagens sjuksköterskor, alltså vi) kommer att 

bidra till en förbättrad omvårdnad för patienten. 

 Under utbildningen poängteras och framhålls sjuksköterskans roll i ett 

utopiskt skimmer. Verkligheten kan uppenbara sig som en överraskning, där 

tidspress anges som den största skillnaden mellan utbildnings- och arbetsliv. 

 Sjuksköterskestudenter i sista året på utbildningen skattar sig själva som 

etiskt medvetna. Vad gäller andra områden som till exempel att planera 

åtgärder samt att informera kollegor och studenter skattades lägre enligt 

Lofmark, Smide och Wikblad (2006). Under utbildningstiden lär sig 

sjuksköterskor betydelsen av ett etiskt förhållningssätt, menar Erlen (2001), de 

lär sig att identifiera etiska dilemman och att fatta etiska beslut. Vårdlärare lär 

ut vikten av att bry sig och att vara patientens advokat. Emellertid, kan dagens 

sjukvårdssystem (tyvärr) vara antitesen till dessa ideal på grund av dess till 

synes ohumana inställning gentemot dess patienter (a.a.).  

 Karaktäristiskt för de här första en till tre månaderna i yrket är en acceptans 

av skillnaden mellan den teoretiska inriktning som rådde under utbildningen till 

det praktiska fokus som professionen innebär. En anpassning till den nya rollen 

och till det nya ansvaret, samt anpassningen till en miljö där tonvikten läggs på 

lagarbete i stället för på individuella prestationer. 

Gerrish (2000) påpekar att det att vara nyutexaminerad sjuksköterska i dag 

inte bara kan ses i ljuset av utbildningspolitiska reformer Under 1990-talet har 

omfattande förändringar skett inom hela hälso- och sjukvårdsorganisationen 

som ger följder för erfarna sjuksköterskor, sjuksköterskestudenter och 

nyutexaminerade sjuksköterskor. Förändrade arbetsvillkor visar sig i ett ökat 

patientflöde, kortare sjukhusvistelser, samt att de patienter som är inlagda på 

sjukhus är mycket beroende av komplexa behandlingar (a.a.). 
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Miljön spelar en stor roll för de nyutexaminerade sjuksköterskornas 

upplevelse av transition. Att bli accepterad och passa in på arbetsplatsen togs 

upp som en viktig upplevelse. Detta bekräftas av Ohlsson (2009) som menar att 

för de nyutexaminerade sjuksköterskorna handlar den första tiden i transitionen 

om att få tillträde till gemenskapen på arbetsplatsen. 

En stödjande miljö, med en handledare gjorde att transitionen upplevdes som 

bra. Detta kan även härledas till Östlinder, Norberg, Pilhammar Andersson och 

Öhlen´s (2006) tankar som menar att en stödjande vårdmiljö krävs för att 

kunna tillvarata och öka erfarenhetsbaserad kunskap. 

 Intressant att nämnas är att inga av de nyutexaminerade sjuksköterskorna 

verkade ha varit beredda, eller speciellt informerade om att de troligtvis skulle 

gå igenom en transition. Schumacher och Meleis (1994) menar att just hur 

mycket planering som sker före och under transitionen är ett villkor som 

påverkar transitionens framgång.    

 Det fanns en del skillnader i studiernas resultat värda att ta upp till 

diskussion, exempelvis i studien från Australien som behandlade 

nyutexaminerade sjuksköterskor på landsbygden, där en liten arbetsstyrka med 

hierarkiska sociala klickar, resulterade i att kraven som ställdes på de 

nyutexaminerade sjuksköterskorna upplevdes som extra tuffa. I artiklarna från 

USA stod det klart att landet har en stor sjuksköterskebrist, därför handlade 

studierna ofta om vad hälso- och sjukvården kan göra för att behålla de 

nyutexaminerade sjuksköterskorna i verksamheten. Det intressanta för 

litteraturstudiens resultat är att trots att de nyutexaminerade sjuksköterskorna 

började på vitt skilda arbetsplatser, från en akutavdelning i Canada till medicin 

och kirurgiavdelningar i USA, Norge och Storbritannien eller på ett 

landsortssjukhus i Australiens bush, hade de alla liknande upplevelser av 

transitionen från studenter till praktiserande sjuksköterskor.     
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8.38.38.38.3 Förslag till fortsatta studierFörslag till fortsatta studierFörslag till fortsatta studierFörslag till fortsatta studier    

Att klarlägga vilka faktorer som kan underlätta transitionen från 

sjuksköterskestudent till yrkesarbetande sjuksköterska. 

 

9999 SlutsatserSlutsatserSlutsatserSlutsatser    

Ett tätare samarbete, och en större förståelse för respektive systems kultur 

behövs för att övergången från student till praktiserande sjuksköterska 

ska kunna bli så smidig som möjligt. Exempelvis skulle kunskaper om 

övergången från student till sjuksköterska kunna inhämtas under sista 

terminen i grundutbildningen. Detta skulle kunna gynna de 

nyutexaminerade sjuksköterskorna, arbetskollegorna, arbetsgivaren samt 

patienterna. 
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Författare Titel År, land och 

tidskrift 
Syfte Metod och 

urval 
Resultat 

Delaney C. Walking a fine line: 
graduate nurses´ 
transition experiences 
during orientation 

2003, USA, 
Journal of 
Nursing 
Education 

Att undersöka 
nyutexaminerade 
sjuksköterskors upplevelser 
under en 12-veckors 
inskolning/orientering. 

Kvalitativ 
studie, 
fenomenol
ogisk 
metod, 
n: 10. 
 

De nyutexaminerade sjuksköterskorna anlände till 
sina nya arbeten med blandade känslor, både glädje 
och ångest. Handledarna spelade en stor roll vad 
gällde transitionen och utfallet av denna. Stress var 
den största gemensamma faktorn. 

Etheridge 
A.S.  

Learning to think like 
a nurse: Stories from 
new nurse graduates 

2007, USA, The 
Journal of 
Continuing 
Nursing 
Education 

Att studera meningen med att 
göra kliniska bedömningar 

Kvalitativ 
studie, 
deskriptiv, 
longitudine
ll, 
fenomenol
ogisk 
metod, 
semistruktu
rerade 
intervjuer, 
n: 6. 
 

De nyutexaminerade sjuksköterskorna var 
omedvetna om hur mycket ansvar som förväntades 
av dem. De saknade självförtroende i sin förmåga att 
göra kliniska bedömningar. Att börja tänka som en 
sjuksköterska karaktäriseras av: att bygga 
självförtroende, acceptera ansvar, anpassa sig till 
förändrade relationer med andra och att tänka mer 
kritiskt. I transitionen var många kliniska 
erfarenheter, stöd från erfarna sjuksköterskor samt 
dela sina upplevelser med kollegor viktiga faktorer.  
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Gerrish, K. Still fumbling along? 
A comparative study 
of the newly qualified 
nurse´s perception of 
the transition from 
student to qualified 
nurse. 

2000, 
Storbritannien, 
Journal of 
Advanced 
Nursing. 

Att studera nyutexaminerade 
sjuksköterskors uppfattning 
av transitionen från student 
till kvalificerad sjuksköterska, 
samt jämföra dessa 
uppfattningar med de 
sjuksköterskor som 
kvalificerade sig år 1985. 

Kvalitativ 
studie, 
individuell
a 
djupintervj
uer, 
n: 25. 

Även fast transitionen från student till kvalificerad 
sjuksköterska är stressfylld och de nyutexaminerade 
sjuksköterskorna inte kände sig tillräckligt 
förberedda, verkar transitionen inte vara lika svår 
som den var på åttiotalet. 

Cruickshank, 
L.J. 

The experience of 
new graduate nurses 
in rural practice in 
New South Wales. 

2008, Australien Syftet var att utforska och 
förstå den nyutexaminerade 
sjuksköterskans upplevelse av 
transition inom 
vårdverksamhet på 
landsbygden. Specifikt 
försökte forskaren identifiera 
aspekter av rolltransitionen 
som var unika för 
vårdverksamhet på 
landsbygden samt utforska 
nivån av stöd som ges till 
nyutexaminerade 
sjuksköterskor i 
vårdverksamhet på 
landsbygden.  

Kvalitativ 
studie. 
Hermeneut
isk 
fenomenol
ogisk 
metod. 
Individuell
a 
djupintervj
uer, 
n: 10. 
 

Ett stort tema framkom: Socialiseringen till 
legitimerad sjuksköterska på landsbygden. 
De nyutexaminerade sjuksköterskorna blev 
signifikant influerade av avdelningskulturen, av 
arbetsbördan, nivån av ansvar samt en avsaknad av 
stöd.   

Deppoliti, D. Exploring how new 
registered nurses 
construct professional 

2008, USA, The 
Journal of 
Continuing 

Att beskriva och utforska de 
upplevelser som bidrar till att 
konstruera en professionell 

Kvalitativ 
studie. 
Djupintervj

Undersökningen identifierade olika passager som 
sjuksköterskor går igenom när de fastställer sin 
professionella identitet. Dessa passager krävde 



 
 

3 (2) 
 

 

identity in hospital 
settings 

Education in 
Nursing 

identitet hos 
sjukhussjuksköterskor ett till 
tre år efter avslutad 
utbildning. 

uer,  
n: 16.  

anpassning till stress, att hitta sin egen nisch, 
orientering, konflikten kring omsorg, att ta licensiat-
tentamen etcetera. En känsla av ansvar och behovet 
av kontinuerligt lärande och perfektion var 
inneboende i alla passager. 
 
 

Whitehead, J. Newly qualified staff 
nurses´ perceptions of 
the role transition 

2001, 
Storbritannien, 
British Journal 
Of Nursing.  

Vilka är nykvalificerade 
sjuksköterskors upplevelser 
av rolltransition från student 
till kvalificerad 
sjuksköterska?  

Kvalitativ 
metod, 
utforskand
e ansats av 
ett speciellt 
fenomen,  
n: 6.  

Transitionen är en tid full av ängslan, med en 
upplevd kunskapsbrist samt brist på stöd. 

Wangensteen, 
S., Johansson, 
IS. & 
Nordström, G 

The first year as a 
graduate nurse – an 
experience of growth 
and development. 

2008, Norge, 
Journal of 
Clinical 
Nursing. 

Att belysa hur nyligen 
utexaminerade sjuksköterskor 
upplever sitt första år som 
sjuksköterskor. 

Kvalitativ 
design, 
individuell
a 
intervjuer,  
n: 12. 

Sjuksköterskornas beskrivningar resulterade i åtta 
kategorierer: osäkerhet och kaos, behov av 
introduktion, behov av en stödjande miljö, behov av 
erkännande, medvetenhet om ansvar, behov av 
positiva upplevelser, att bli erfaren och hantera 
utmaningar.   

Duchscher, 
J.E.B. 

A process of 
becoming: the stages 
of new nursing 
graduate professional 
role transition 

2008, Canada, 
The Journal of 
Continuing 
Education in 
Nursing. 

Att presentera en 
transitionsteori ”grounded 
theory research program”för 
hur nya sjuksköterskor 
upplevelser transition inom 
akutvård.   

Kvalitativ 
metod 

I teorin om transition, presenteras här tre stadier som 
de nya sjuksköterskorna utvecklas igenom; att göra, 
att vara och att veta.  
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