
  
 
 

 

Maria Gunnarsson och Elin Strinnlund 

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp 

Självständigt arbete i vårdvetenskap, 15 hp, VKGV51, HT2015 

Kandidatexamen 

Handledare: Mona Söderlund  

Examinator: Vera Dahlqvist  

 

 

 

 

 

 

Från sjuksköterskestudent till legitimerad sjuksköterska  

En litteraturöversikt om upplevelser av transition från utbildning till 

profession i Sverige 

 

From nursing student to registered nurse 

A literature review of experiences in transition from education to 

profession in Sweden 

 



  
 
 

 

Sammanfattning 

 

Bakgrund: Sjuksköterskeyrket kräver såväl teoretisk som praktisk kunskap, 

värderingsförmåga och ett kritiskt förhållningssätt. Arbetet som sjuksköterska i en 

ständigt föränderlig vårdkontext, kan upplevas som påfrestande och transitionen 

från student till färdig sjuksköterska kan bli en verklighetschock. För att ge 

sjuksköterskan en trygg grund att stå på med förutsättningar för att kunna ge en 

god och säker vård, har förslag gällande utbildning och yrkesintroduktion tagits 

fram i syfte att minska gapet mellan utbildningen och yrkesutövningen. 

 

Syfte: Att beskriva sjuksköterskestudenters och sjuksköterskors upplevelser av 

transition från utbildning till profession. 

 

Metod: En litteraturöversikt baserad på tolv vetenskapliga artiklar, varav nio 

kvalitativa och tre kvantitativa.  

 

Resultat: I resultatet framkom tre huvudteman; Utvecklande av personliga 

förutsättningar och egenskaper med två underteman: Identitet och självkänsla i 

yrkesrollen samt Problemhantering och prioriteringsförmåga, Träning och 

förberedelser inför sjuksköterskeyrket med två underteman: Att vara tränad för att 

ge en god och säker vård samt Att vara tränad och förberedd för en ledarroll och 

slutligen Den psykosociala arbetsmiljön med tre underteman: Förutsättningar i 

organisationen, Stöd och handledning samt Ett accepterande arbetsklimat. 

 

Diskussion: Resultatet diskuterades med utgångspunkt i arbetsmiljön och 

tillsammans med Benners (1984/1993) modell om sjuksköterskestudentens och 

sjuksköterskans utveckling från novis till expert. Resultatet jämfördes med annan 

relevant litteratur som berör transitionen och hur den skulle kunna underlättas 

genom stöd, handledning och reflektion.  

 

Nyckelord: sjuksköterskestudent, sjuksköterska, upplevelse, transition, yrkesroll, 

förberedelse, stöd 

 

 



  
 
 

 

Abstract 

 

Background: The nursing profession requires both theoretical and practical knowledge, 

judgment and critical thinking. The work as a nurse in a constantly changing health care 

context, can be troublesome and the transition from student to registered nurse may become a 

reality shock. To give the nurse a solid base and conditions to be able to provide good and safe 

care, suggestions have been made regarding training and professional induction in attempt to 

reduce the gap between the education and professional practice. 

 

Aim: To describe nursing students and registered nurses' experiences in transition from 

education to profession.  

 

Method: A literature review with a result based on twelve scientific articles, of which nine 

were qualitative and three quantitative.  

 

Results: The results revealed three main themes: Developing personal prerequisites and 

characteristics, with two subthemes: Identity and self-esteem in the professional role and 

Problem solving ability and ability to prioritize, Training and preparation before the nursing 

profession with two subthemes: Being trained to provide good and safe care and To be trained 

and prepared of the leadership role and The psychosocial working environment with three sub-

themes: Preconditions of the organization, Support and mentoring and An accepting working 

environment.  

 

Discussion: The results were discussed on the basis of the working environment and 

together with Benner's (1984/1993) model of nursing students´ and registered nurses´ 

development from novice to expert. The results were compared with other relevant literature 

related to the transition and how it can be facilitated by support, mentoring and reflection.  

 

Keywords: nursing student, nurse, experience, transition, professional role, preparation, 

support 
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Inledning 

Sjuksköterskeutbildningens verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har för oss synliggjort 

betydelsen av färdighetsträning och den breda kompetens som yrkesverksamma 

sjuksköterskor behöver inneha. Detta har varit både inspirerande och något skrämmande, då 

förväntningarna på oss som blivande sjuksköterskor framträder och bidrar till en medvetenhet 

i att vi, efter avslutad utbildning, ska stå redo att axla det ansvar som sjuksköterskerollen 

innebär. Samtidigt undrar vi hur mycket av förväntningarna och prestationskraven som ligger 

hos individen själv, respektive hur mycket som förväntas av blivande kollegor och patienter. 

Den historiska bilden av sjuksköterskan vittnar om att sjuksköterskeyrket ansetts vara ett kall 

och detta i kombination med idén om den perfekta människan, tror vi kan prägla den enskilde 

individens uppfattning om vad sjuksköterskans roll innebär och kanske orsaka onödig stress 

hos den nya sjuksköterskan. Förmågan till reflektion och problemhantering varierar mellan 

olika individer och detta anser vi spelar roll för hur väl den nya sjuksköterskan bemästrar 

kommande praktiska, etiska och personliga utmaningar.  

 

Bakgrund 

I bakgrunden beskrivs sjuksköterskeyrkets historik, sjuksköterskeutbildningens utformning 

samt professionens ansvarsområden. Vidare jämförs den nya sjuksköterskans kompetens med 

sjukvårdens behov och sedan lyfts några förslag som tagits fram för hur övergången kan 

underlättas för den nya sjusköterskan. Konsensusbegeppet miljö, med ett fokus på 

arbetsmiljön, utvecklas sedan och knyts an till det valda ämnesområdet. Bakgrunden mynnar 

avslutningsvis ut i en problemformulering.   

 

Sjuksköterskans yrkesutveckling i ett historiskt perspektiv 

Från att sjuksköterskeyrket på 1800-talet var ett lågstatusyrke där ingen formell utbildning 

krävdes och läkaren utförde många av de uppgifter som sjuksköterskan idag har som sitt 

ansvar, har sjuksköterskeprofessionens ansvars- och kompetensområde diskuterats flitigt 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Florence Nightingale lade på 1850-talet grunden för den 

moderna sjuksköterskeprofessionen och för vilka som kom att bli sjuksköterskans 

arbetsuppgifter och ansvar (Jakobsson & Lützen, 2009). Nightingale (1860/2008) utgav år 

1860 boken Notes on Nursing – What it is and what it is not, där hon formulerade 

professionella normer gällande hur omvårdnad skulle bedrivas. År 1899 bildades 

organisationen ICN, International Council of Nurses (Bentling, 2013). I början av 1900-talet 
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skedde en semiprofessionalisering i Sverige och sjuksköterskor organiserade sig både 

professionellt och fackligt som yrkesgrupp (Jakobsson & Lützen, 2009). År 1910 bildades 

Svensk sjuksköterskeförening och år 1920 bildades Sjuksköterskors samarbete i Norden, 

vilket bidrog till att en profession kunde utvecklas. Staten styrde då sjuksköterskeutbildningen 

och preciserade sjuksköterskornas arbetsuppgifter. I Sverige blev sjuksköterskeyrket ett 

legitimerat yrke år 1958. Att vara legitimerad betyder att ha laglig rätt att utföra en viss 

yrkesutövning (www.saol.se). Sedan högskolereformen år 1977 har utbildningen varit en 

högskoleutbildning (Dahlberg & Segesten, 2010). År 1993 blev utbildningen treårig och 

sedan dess erhålls både en yrkesexamen och en akademisk kandidatexamen efter avslutade 

studier. Bolognadeklarationen, som undertecknades år 1999, innebar att 29 europeiska länder 

gick samman med syftet att underlätta rörligheten för studenter och arbetssökande akademiker 

inom Europa. Idag är 40 länder anslutna till Bolognaprocessen och dessa arbetar kontinuerligt 

för att uppnå de gemensamma utbildningsmålen (www.uka.se).  

 

Sjuksköterskeutbildningens utformning 

Sjuksköterskeutbildningen styrs av högskoleförordningen (SFS 1993:100) och högskolelagen 

(SFS 1992:1434) samt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 

2014). Högskoleförordningen anger att sjuksköterskeutbildningen är treårig och att den ska 

uppfylla allmänna mål för högskoleutbildning, specifika mål för sjuksköterskans yrkesexamen 

samt mål för kandidatexamen i vårdvetenskap eller omvårdnad. Högskolelagen anger att 

utbildningen till sjuksköterska ska utveckla det kritiska förhållningssättet och förmågan att 

söka och värdera vetenskaplig kunskap. Vidare ska sjuksköterskestudentens förmåga att göra 

självständiga och adekvata bedömningar utvecklas liksom hennes färdigheter i att hålla sig 

uppdaterad samt förmåga att lösa problem och bemästra förändringar.  

     Utbildningens upplägg påverkas även av lärosätenas egna ämnesdefinitioner och riktlinjer 

samt utbildnings- och kursplaner som enligt Berglund och Ek (2015) delas upp i tre 

kunskapskategorier. Dessa benämns kunskap och förståelse, färdigheter och förmågor samt 

värderingsförmåga och förhållningssätt. Vikten av att se kunskapskategorierna som en helhet 

betonas eftersom sjuksköterskeprofessionens praktiska sysslor kräver såväl teorikunskaper 

som praktisk klokhet.  

 

Sjuksköterskans ansvar, etisk kod och värdegrund 

Sjuksköterskans ansvarsområde styrs av Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 1982:763) vilken 

reglerar hälso- och sjukvården och har ett mål som syftar till att förebygga ohälsa samt 
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erbjuda en god jämlik vård till alla medborgare. Socialtjänstlagen (SoL, 2001:453) beskriver 

att sjuksköterskor och annan personal inom socialtjänsten ska sträva mot att utveckla 

vårdtagarnas egna resurser och främja deras självbestämmande och integritet. 

Svensk sjuksköterskeförening (2010a) anger sjuksköterskans sex kärnkompetenser. Dessa 

är patientcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för 

kvalitetsutveckling, säker vård och informatik. ICN:s etiska kod för sjuksköterskor beskriver 

att sjuksköterskans främsta uppgifter är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa 

och lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Svensk sjuksköterskeförening 

(2010b) har även presenterat en värdegrund för omvårdnad, vars mål är att bidra till en 

gemensam etisk plattform och ett gemensamt förhållningssätt som skall ligga till grund för 

omvårdnadsarbetet. I värdegrunden poängteras respekten för personens värdighet, integritet 

och självbestämmande. Den belyser även personens sårbarhet och utsatthet i en vårdsituation 

samt betydelsen för hur vårdmötet upplevs för personen som trots sin ohälsa, skall kunna 

uppleva tillit, hopp och mening samt ett lindrat lidande. Värdegrunden beskriver också hur 

personliga värderingar påverkar hur vi interagerar. Medvetandegörandet av värderingarna är 

en förutsättning för förmågan till etisk medvetenhet, samt hur man agerar utifrån denna 

medvetenhet. Denna reflektion anses vara en form av träning för gemensamma värden, med 

en strävan att bli medveten och bibehålla empatisk förmåga samt medkänsla för människors 

sårbarhet och beroendeställning. Sjuksköterskans ansvarsområden måste ständigt omvärderas 

och anpassas efter hälso- och sjukvårdens nya krav och den verksamhet som framöver 

förväntas att bli ytterligare komplex, men även mer specialiserad (Furåker & Nilsson, 2013).  

 

Nya sjuksköterskors yrkeskunnande i förhållande till sjukvårdens behov 

Det har framkommit att det finns oklarheter gällande innehållet i sjuksköterskeprofessionen 

och detta kan bidra till svårigheter i att veta vad som förväntas i rollen och problem med att 

leva upp till detta (Furåker, Hellström-Muhli & Walldal, 2004). Socialstyrelsen undersökte 

2002, på regeringens uppdrag, hur väl nyexaminerade sjuksköterskors yrkeskompetens 

stämde överens med hälso- och sjukvårdens behov (Socialstyrelsen, 2002). Arbetsgivare, 

arbetsledare och nyexaminerade sjuksköterskor fick bedöma de nya sjuksköterskornas 

kompetens. Av arbetsgivarna uppgav hälften att det förekom brister i de nya 

sjuksköterskornas kompetens. Arbetsledarna svarade mera enhetligt positivt angående 

yrkeskunnandet, men uppgav vissa brister i t.ex. hantering av medicinteknisk utrustning samt 

i den arbetsledande funktionen. Sjuksköterskornas skattning av sin egen kunskap varierade. 

En grupp ansåg sitt yrkeskunnande tillfredsställande och en annan upplevde sig ha tillräckliga 
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generella kliniska kunskaper, men kände stor osäkerhet inför de yrkestekniska färdigheterna. 

Undersökningen visade också på en stress hos den nyexaminerade sjuksköterskan, beträffande 

att identifiera sig med rollen som ledare. De nya sjuksköterskorna uppgav att de inte 

diskuterade svårigheter gällande yrkesroll och arbetsledning med andra sjuksköterskor, medan 

det inte föreföll vara något problem att fråga en kollega angående praktiska problem såsom 

hantering av medicinsk utrustning och apparatur.  

     År 2010 genomförde Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), ett pilotprojekt där man 

genom enkäter undersökte huruvida sjuksköterskeutbildningen hade gjort nyexaminerade 

sjuksköterskor förberedda för yrket (SKL, 2010). Resultatet av pilotprojektet visade att 

utbildningen svarade an mot yrkeskraven med en grund att kunna arbeta evidensbaserat. 

Däremot hade de nya sjuksköterskorna problem med att agera som ledare samt vid komplexa 

och akuta situationer.  

I en populationsbaserad studie, Longitudinell Undersökning av Sjuksköterskestudenters 

Tillvaro (LUST) har hälsoutveckling och karriärval följts hos initialt cirka 3000 studenter 

under studietiden och upp till fem år efter examen via årliga enkätundersökningar 

(Gustavsson et al., 2007; Gustavsson, Frögéli, Dahlgren, Lövgren & Rudman, 2015). 

Rudman, Gustavsson och Hultell, (2014) presenterar i sin LUST-baserade studie att var femte 

legitimerad sjuksköterska under loppet av sina fem första arbetsår överväger att lämna yrket 

och hur detta kan relateras till utbrändhet. Sjuksköterskeyrket kan således beskrivas som 

påfrestande och även så kallad samvetsstress kan kopplas samman med risken för utmattning 

och utbrändhet (Glasberg, Eriksson & Norberg, 2007). Statens beredning för medicinsk 

utvärdering (SBU, 2015) fann genom en litteraturöversikt att upplevelsen av att inte ha 

kontroll, kunna påverka eller känna stöd på arbetsplatsen, hänger samman med stress och kan 

leda till en ökad risk för depression och utbrändhet.  

Även internationellt har diskussioner förts gällande huruvida yrkeskunnandet hos 

nyexaminerade sjuksköterskor överensstämmer med sjukvårdens behov (Maben, Latter, & 

Mcleod Clark, 2006; Mikkelsen Kyrkjebø, Mekki, & Rokne Hanestad, 2002; Sullivan-Bentz 

et al., 2010). I Canada fann Sullivan-Bentz et al. (2010) i sin studie att det saknades 

förberedelser för att kunna integrera de nya sjuksköterskorna i arbetsmiljön och yrkesrollen. I 

till exempel England och Norge har diskussioner förts, gällande huruvida utbildningens 

teoretiska inriktning stämmer överens med yrkets praktiska krav eller inte (Maben et al., 

2006; Mikkelsen Kyrkjebø et al., 2002).  
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Olika sätt att underlätta transitionen för nya sjuksköterskor  

Begreppet transition beskriver övergångar i personers liv och innebär samtidigt att personen 

blir sårbar och att identiteten utmanas (Meleis, 2010). Transitionen från sjuksköterskestudent 

till rollen som ny legitimerad sjuksköterska kan bli överväldigande och leda till att 

sjuksköterskan inte känner sig förberedd på vårdens utmaningar (Wieland, Altmiller, Dorr & 

Robinson Wolf, 2010). Kramer (1974), sjuksköterska och forskare i USA, myntade begreppet 

Reality Shock, som beskrev den nyexaminerade sjuksköterskans chockartade upplevelser den 

första tiden inom yrket och visar att det redan år 1974 fanns ett gap mellan teori och praktik. 

Kramer beskriver även en rollkonflikt som kan orsaka utbrändhet hos den nya sjuksköterskan. 

Även Gerrish (2000) belyser en verklighetschock för den nya sjuksköterskan och betonar 

vikten av handledning och introduktionsprogram för att skapa en naturligare övergång. 

För att underlätta transitionen och minska gapet mellan utbildning och arbetsliv i Sverige 

föreslog Socialstyrelsen (2002) olika förändringsförslag som innefattade bland annat 

införandet av ett obligatoriskt nationellt kunskapsprov vid examen, en sex månaders 

allmäntjänstgöring (AT) för sjuksköterskor efter utbildningen samt fortsatt utveckling av 

kompetensbeskrivningar med mätbara indikatorer. Även SKL (2010) föreslog i sitt 

pilotprojekt bland annat någon form av AT, tillsammans med ökad utbildningspraktik samt 

längre strukturerad individanpassad introduktion.  

Traineeprogram förekom enligt Vårdfokus kartläggning år 2013, i sex av 21 landsting och 

regioner och innebär en strukturerad introduktion för nya sjuksköterskor med arbete på olika 

avdelningar på ett sjukhus (Kallin, 2013). Inom ramen för traineeprogrammet har även tid 

avsatts för regelbunden reflektion kring yrkesrollen och kompetensutveckling. Identifierade 

behov av stöd och handledning har lett till satsningar med mentorskap för nya sjuksköterskor, 

vilket också förekommer på sjukhus runt om i Sverige. En ny modell med start hösten år 2015 

har tagits fram av Akademiska sjukhuset i Uppsala och lasarettet i Enköping (Olsson, 2015). 

Modellen innebär att nyexaminerade och nya redan anställda sjuksköterskor på de två 

sjukhusen, ska genomgå ett obligatoriskt, kliniskt utvecklingsår. Syftet är att få fler 

nyanställda att stanna kvar längre, då många endast arbetar ett år på grund av att de upplever 

arbetet som för krävande. Utvecklingsåret skall vara ett komplement till nuvarande 

introduktion och bestå av föreläsningar, diskussioner och kliniska övningar. Andra landsting 

och sjukhus runtom i Sverige har redan infört eller ligger i startgroparna för att införa 

liknande modeller (Olsson, 2015).  
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Vårdmiljön och att arbeta i en vårdkontext idag 

Vårdmiljön beskriver den fysiska miljön och relationen till andra människor men även 

kulturella, sociala och politiska villkor som påverkar vård och hälsa (Fawcett, 2005). En 

aspekt av vårdmiljön är relationer mellan sjuksköterskekollegor och andra vårdprofessioner 

och dessa interaktioner är viktiga för att säkerställa en god och säker vård och för att kunna 

uppnå målen för verksamheten (Kihlgren, Engström & Johansson, 2009). Vårdkulturen är en 

aspekt av miljön som påverkar hur transitionen upplevs för den nya sjuksköterskan (Fawcett, 

2005). Att som ny sjuksköterska få uppleva sig välkommen och känna sig sedd och inbjuden 

av kollegorna, har visat sig ha stor betydelse för hur vårdklimatet och miljön upplevs 

(Edvardsson, Sandman & Rasmussen, 2005). Förmågan att hantera omställningar och nya 

sociala kontexter varierar från person till person och påverkar även hur personen kommer att 

bemästra övergången (Lindfors, Hultell, Rudman & Gustavsson, 2014). 

Arbetsmiljön inom vården kan beskrivas som stressande och leder till att sjuksköterskor 

ofrivilligt går ner i arbetstid, då arbetet på heltid kan vara för krävande (Ejd, 2015). En 

sjuksköterskebrist och stängda vårdplatser kan leda till ohållbara arbetsförhållanden som i sin 

tur kan medföra att ännu fler sjuksköterskor säger upp sig för att de inte orkar mer. 

Sjukvården har problem med överbeläggningar och satellitpatienter, det vill säga patienter 

som på grund av platsbrist, placeras på annan avdelning än vad som var orsaken till 

sjukhusbesöket (Ejd, 2011; Hallin & Danielson, 2006). Detta leder till att personal måste 

vårda patienter med diagnoser och sjukdomar som de varken har specifik kunskap eller 

utbildning för, vilket kan skapa oro och stress för personalen och äventyra patientsäkerheten 

(Hallin & Danielson, 2006). I takt med sjukvårdens snabba teknologiska utveckling, 

förkortade vårdtider, personalnedskärningar och krav på kostnadseffektivitet har 

sjuksköterskeyrket blivit alltmer komplext och arbetssituationen mer pressad. Vårdbehovet 

ökar på grund av att befolkningen blir äldre och kraven på sjuksköterskans kompetens 

förändras då allt mer avancerad sjukvård utförs i hemmet (Leksell & Lepp, 2013). Vidare 

ställer ständigt pågående kulturella förändringar i samhället krav på sjukvårdspersonalen och 

fordrar en mångkulturell kompetens i vårdandet (Lindstrand et al., 2006). 

     Ur ett övergripande perspektiv är det viktigt att ledning och chefer i vårdverksamheten 

systematiskt samordnar arbetsmiljö- och patientsäkerhetsfrågor (Lindh & Sahlqvist, 2012). 

AML, Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) innehåller stödåtgärder som kan tillämpas för att 

främja patientsäkerheten på arbetsplatsen, såsom till exempel gällande schemaläggning, 

arbetstider och anlitande av vikarier. Vidare anges att arbetsgivaren ska säkerställa att 

arbetstagaren har den utbildning som han eller hon behöver för att kunna undvika risker i 
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arbetet. Dessutom ska arbetsgivaren beakta och agera utifrån enskilda arbetstagares 

förutsättningar att kunna utföra arbetet, vilka varierar från person till person.  

Hälften av chefsmedlemmarna i en enkät från Vårdförbundet uppger en hög 

arbetsbelastning, samvetsstress och att de inte har rätt förutsättningar för sitt arbete (Ribeiro, 

2015). Cheferna är de som på en organisatorisk nivå har möjlighet att påverka introduktion 

och således underlätta transitionen för den nya sjuksköterskan. På grund av att chefernas 

administrativa arbete med att fylla vakanta arbetspass och rekrytera personal är alltför 

omfattande, kan dock tid och utrymme för reflektion samt vård- och medarbetarutveckling 

saknas. Därför anlitas ibland konsulter för att utföra chefernas utvecklingsarbete efter direktiv 

från vårdinstansens högsta ledning, vilket kan befästa ålderdomliga hierarkier i organisationen 

och minska chefens och arbetsgruppens inflytande på arbetsplatsen. Vårdenhets- och 

avdelningschefernas alltför höga arbetsbelastning har uppmärksammats av Arbetsmiljöverket 

som år 2015 fortlöpande genomför inspektioner kring de pressade arbetsförhållandena.   

  

Problemformulering  

Sjuksköterskeprofessionens utveckling har lett fram till ett yrke vars utbildning ger både en 

akademisk kandidatexamen och yrkesexamen. Yrket kräver såväl teoretisk som praktisk 

kunskap, värderingsförmåga och ett kritiskt förhållningssätt och sjuksköterskans främsta 

ansvarsområden beskrivs som att främja och återställa hälsa, förebygga sjukdom och lindra 

lidande. Vidare ska sjuksköterskan vårda med hänsyn till personens värdighet, integritet och 

självbestämmande. Arbetsmiljön i vården, med den snabba teknologiska utvecklingen, 

förkortade vårdtider och personalbrist beskrivs som stressande. Sjuksköterskeyrket har visat 

sig kunna vara påfrestande och transitionen från student till färdig sjuksköterska kan te sig 

som en verklighetschock. Att lyckas överbrygga gapet mellan utbildningen med de teoretiska 

kunskaperna och yrkesutövningen, som delvis inkluderar en ledande roll, kan för den nya 

sjuksköterskan verka ovant och stressande. För att underlätta transitionen har olika förslag på 

förändringar gällande utbildning och arbetsplatsintroduktion lagts fram. Enligt tidigare 

forskning inom ämnesområdet har förekomsten av stöd och vägledning genom transitionen 

visat sig kunna vara bristfällig. Därför är det relevant få en djupare förståelse inom 

ämnesområdet, då kunskap kring detta kan bidra till en smidigare transition samt skapa 

förutsättningar så att sjuksköterskan kan känna sig trygg och förberedd inför sin uppgift. 
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Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskestudenters och sjuksköterskors upplevelser av transition 

från utbildning till profession. 

 

Teoretisk utgångspunkt 

Den teoretiska utgångspunkten valdes för att den beskriver de olika stadierna från 

sjuksköterskestudent till färdig sjuksköterska, vilket ansågs relevant då litteraturöversiktens 

syfte var att beskriva sjuksköterskestudenters och sjuksköterskors upplevelser i 

transitionsprocessen. Benners modell används i resultatdiskussionen och kan vara ett stöd för 

att förstå de olika stadierna i transitionen (Benner, 1984/1993). Modellen kan hjälpa 

arbetsgivare, kollegor och sjuksköterskan själv att ge honom eller henne rätt förutsättningar 

för att kunna utvecklas i yrkesrollen.   

 

Benners modell om utvecklingen från novis till expert 

Omvårdnadsteoretikern Patricia Benner (1984/1993) har utifrån Dreyfusmodellen, som är 

utvecklad av matematikern och systemanalytikern Stuart Dreyfus och filosofen Hubert 

Dreyfus, anpassat en modell för att beskriva färdigheter och kunskapsbehov i olika faser 

genom sjuksköterskans utveckling. Modellen består av fem stadier vilka benämns: novis, 

avancerad nybörjare, kompetent, skicklig och expert. I det första stadiet som novis är 

studenten eller sjuksköterskan oerfaren gällande situationer och arbetsuppgifter. Han eller hon 

behöver struktur, riktlinjer och stöd. I det andra stadiet, avancerad nybörjare, har 

sjuksköterskan stött på vissa situationer tidigare och hon kan således i vissa fall agera utifrån 

erfarenhet. Hans eller hennes prestation är godtagbar, men inte mer än så. Stadie tre, 

kompetent, infaller då sjuksköterskan arbetat två till tre år och kan se med perspektiv på sitt 

eget agerande och koppla detta till övergripande vårdplaner och mål. I nästa stadie, skicklig, 

uppfattas händelser och problem som helheter, vilket grundar sig i tidigare upplevelser och 

igenkänning. Valen för hur sjuksköterskan ska agera i olika situationer, känns i detta stadie 

naturliga och den holistiska förståelse som han eller hon nu innehar, hjälper honom eller 

henne att ytterligare utvecklas och bli ännu bättre på beslutsfattande. I det sista stadiet, expert, 

kan sjuksköterskan med sin erfarenhet fatta adekvata, situationsanpassade och snabba beslut. 

Ibland kan sjuksköterskor på expertnivån ha svårt att förmedla alla sina kunskaper, då deras 

erfarenhet har gett dem en förmåga att kunna lita på sin egen känsla på ett sätt som inte alltid 

kan uttryckas eller kommuniceras vidare. Benner beskriver hur utvecklingsstadierna ställer 
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olika krav på sjuksköterskan och omgivningen samt betonar även vikten av att kombinera 

teori och praktik för att tillsammans med reflektion uppnå en bredare kompetens.  

 

Metod 

En litteraturöversikt genomfördes enligt Friberg (2012). En litteraturöversikt är en översikt 

och sammanfattning av befintlig forskning inom ett visst kunskapsområde.  

 

Datainsamling 

Databaser som användes var Cinahl complete, Pubmed, Psycinfo samt Medline, vilka lämpar 

sig för sökningen då de mestadels innehåller artiklar med inriktning på omvårdnad, psykologi 

och medicin (Karlsson, 2012). Initialt genomfördes en inledande litteratursökning enligt 

Friberg (2012). Detta för att få en övergripande bild om huruvida det fanns tillräckligt med 

material kring ämnesområdet samt vilka begränsningar som kunde vara lämpliga i de senare 

sökningarna. Både fritext- och ämnesordssökningar genomfördes enligt Friberg (2012) och 

Karlsson (2012). Cinahl Headings och Medical Subject MeSH i Pubmed användes och 

genererade adekvata ämnesord. Sökningarna genomfördes utifrån syftet, med sökorden: newly 

graduated, novice nurses, transition, experiences, nurs*, phenomen*, identity, Sweden, future 

care, nursing students, professional role, research use,”nursing education” och role. 

Sökorden kombinerades sedan med AND, som är en booelsk operator som används för att 

koppla ihop sökorden och på så vis maximera sökningen (Östlundh, 2012). Trunkering 

användes och innebar exempelvis att istället för nurse som sökord användes nurs* vilket 

genererade ett bredare sökresultat, då metoden tar hänsyn till olika böjningsformer av ord. 

Frassökningar genomfördes enligt Karlsson (2012) för att söka begrepp som inkluderar minst 

två ord, vilket innebär att sökningen skedde på begreppet i sin helhet. För att undvika 

feltolkningar och felaktiga översättningar från engelska till svenska, samt för att få fram 

sökord som genererade användbart resultat och som stämde överens med databasernas 

ordlistor, användes Swedish MeSH som är en översättningsfunktion med sökning efter 

medicinska ämnessökord (Friberg, 2012). Sekundära sökningar genomfördes för att få 

tillgång till övrig relevant litteratur som upptäcktes i samband med granskning av text och 

referenslistor.  

 

Urval 

Enligt Östlundh (2012) används avgränsningar vid sökningar för att få fram ett bra urval i 

databaserna. Avgränsningar som tillämpades i denna litteraturöversikt var begränsning av 
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tidsintervallet från och med januari 2000 till och med september 2015, samt Europa som 

geografisk avgränsning, eftersom Sverige inte fanns att välja. Dock användes endast 

vetenskapligt granskade artiklar från studier genomförda i Sverige, då litteraturöversikten 

fokuserade på sjuksköterskeutbildningen samt yrket i en svensk kontext då upplägg och 

utformning av dessa kan variera mellan olika länder. Rubrikerna lästes på samtliga sökträffar 

och abstrakt lästes på främst svenska artiklar (se Bilaga 1). Två artiklar valdes genom 

granskning av referenslistor och sökning på författarnamn (se Bilaga 2). Totalt tolv artiklar 

valdes ut som föreföll relevanta för litteraturöversiktens syfte, varav nio var kvalitativa och tre 

kvantitativa (se Bilaga 3). 

 

Analys 

För att få en övergripande bild om studiernas innehåll och förstå sammanhangen, lästes 

artiklarna ett flertal gånger med fokus på resultatet enligt Friberg (2012). Först lästes 

artiklarna individuellt för att sedan gemensamt analyseras. För att säkerställa att all relevant 

data hade identifierats, genomfördes sedan en sammanfattning av varje studies resultat och en 

översiktstabell upprättades. Detta gjordes även för att kunna jämföra studierna och identifiera 

dess likheter och skillnader gällande teoretiska utgångspunkter, metoder, analyser samt 

syften. Därefter färgkodades likheterna och i detta steg utkristalliserade sig samtidigt 

skillnaderna. Slutligen gjordes en sammanställning genom att materialet sorterades utifrån 

identifierade likheter och skillnader och således skapades en ny helhet, som sedan sorterades 

in i slutliga huvudteman och underteman. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Ett vetenskapligt förhållningssätt bör alltid eftersträvas och detta karaktäriseras av en 

objektiv, systematisk och kritisk syn inför litteraturöversikten (Forsberg & Wengström, 

2013). För att litteraturöversikten skulle genomföras så objektivt som möjligt har författarna 

regelbundet reflekterat och diskuterat för att undvika att subjektiva upplevelser skulle kunna 

påverka arbetet samt kontinuerligt arbetat noggrant och systematiskt i litteraturöversiktens 

olika delar. Eftersom litteraturöversiktens syfte fokuserade på ett ämnesområde som är 

aktuellt för författarna, har det under arbetets gång gemensamt reflekterats kring hur detta 

omedvetet skulle kunna styra valet av artiklar och hur den egna förförståelsen skulle kunna 

påverka arbetets gång och även dess resultat. Stenbock-Hult (2004) framhåller att författarna 
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ska iaktta och aktivt försöka hålla förförståelsen på avstånd för att kunna göra en objektiv 

tolkning. 

Forsberg och Wengström (2013) menar också att artiklar vid urval skall väljas med ett 

innehåll av etiskt godkänt material och som studerats genom etiska överväganden. Därför 

undersökte och säkerställde författarna att samtliga artiklar var antingen etiskt godkända eller 

etiskt granskade. Etiska överväganden gällande självbestämmande förekom i samtliga artiklar 

genom att deltagarna själva fick välja om de ville medverka i studien. Författarna var 

noggranna och använde lexikon vid översättning från engelska till svenska, men var samtidigt 

medvetna under arbetets gång om att risken för feltolkning förelåg.   

 

Resultat 

Granskning av artiklarna genererade tre huvudteman: Utvecklande av personliga 

förutsättningar och egenskaper, Träning och förberedelser inför sjuksköterskeyrket samt Den 

psykosociala arbetsmiljön. Temat Utvecklande av personliga förutsättningar och egenskaper 

har två underteman: Identitet och självkänsla i yrkesrollen samt Problemhantering och 

prioriteringsförmåga. Träning och förberedelser inför sjuksköterskeyrket har två underteman: 

Att vara tränad för att ge en god och säker vård samt Att vara tränad och förberedd för en 

ledarroll. Temat Den psykosociala arbetsmiljön har tre underteman: Förutsättningar i 

organisationen, Stöd och handledning samt Ett accepterande arbetsklimat. Samtliga teman har 

en anknytning till syftesformuleringen och omfattar faktorer som påverkar upplevelser hos 

sjuksköterskestudent och sjuksköterska i transitionsprocessen. I resultatet redovisas 

upplevelser av transitionen från starten på sjuksköterskeutbildningen till fem år efter examen, 

denna tidsperiod var också ett inklusionskriterium för deltagarna i alla resultatartiklar. 

 

Utvecklande av personliga förutsättningar och egenskaper 

Här beskrivs hur sjuksköterskestudenten och sjuksköterskan upplevde sin identitet och 

självkänsla och hur dessa två kunde förändras över tid med erfarenhet. Vidare lyfts vikten av 

att använda sig av den egna personligheten i vårdandet och att våga lita på sin egen förmåga. 

Sedan presenteras sjuksköterskans upplevelser gällande prioriterings- och 

problemhanteringsförmåga och dess relevans i yrket. 
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Identitet och självkänsla i yrkesrollen 

Upplevelsen av identiteten som sjuksköterska bestod enligt Fagerberg och Kihlgren (2001) av 

olika delar, exempelvis att vara lyhörd inför och kunna möta patientens och kollegors behov, 

vara trygg i att utöva ledarskap samt att kunna prioritera. Dessa olika delar kvarstod över tid 

för deltagarna, men deras innehåll förändrades och fördjupades på vägen genom transitionen.  

Nya sjuksköterskor som under sin utbildning upplevt en oro och osäkerhet gällande 

huruvida deras kunskaper inför kommande arbetsuppgifter var tillräckliga, hade ändrat sin 

uppfattning och upplevde under sista terminen att de hade en tillräcklig grund att stå på och en 

insikt i att det var omöjligt att som ny kunna allt (Lilja Andersson & Edberg, 2010a).  

Björkström, Athlin och Johansson (2008) fann i sin studie om sjuksköterskors utveckling 

av det professionella jaget från student till erfaren sjuksköterska att de som noviser skattade 

sig som väl förberedda gällande de traditionella sjuksköterskeområdena, såsom ett holistiskt 

förhållningssätt och att kunna garantera god och säker vård. Dock framkom en osäkerhet inför 

sjukvårdens villkor och förväntningar idag, vilka inkluderar ledarskap, reflektion och ett 

kritiskt och kreativt tänkande, samt en medvetenhet gällande forskningens plats i en 

vårdkontext.   

Likheter och skillnader i upplevelsen av sjuksköterskeidentiteten framträdde i en studie av 

Björkström, Johansson och Athlin (2006) där såväl sjuksköterskestuderande, nyexaminerade 

och sjuksköterskor (med tre till fem års erfarenhet) menade att sjuksköterskerollens fokus var 

att göra gott för andra. Sjuksköterskor med längre erfarenhet uppgav i större utsträckning än 

mindre erfarna att rollen innebar ansvar, ledarskap samt kunskap och 

problemlösningsförmåga. Fagerberg (2004) fann att självmedvetenhet och självkänsla hos 

sjuksköterskan är en förutsättning för god vård och betonar vikten av etisk reflektion kring 

vårdsituationer. Sjuksköterskor med god självkänsla visade sig fördelaktigt kunna använda sig 

av den egna personligheten i mötet med nya patienter och detta medförde mindre stress. Med 

låg självkänsla flyttades fokus från patienten till sjuksköterskans egen osäkerhet, varför han 

eller hon upplevde rädsla för att göra fel och undvek att fatta beslut. När sjuksköterskorna 

upplevde sig trygga i sin yrkesroll, stärktes även förmågan att kunna förmedla trygghet till 

andra såsom patienter, anhöriga och kollegor (Lilja Andersson & Edberg, 2010b). När de 

blivit trygga i sin yrkesroll, blev det även lättare för dem att delegera ansvar till andra. 

Sjuksköterskorna upplevde även i detta stadium att de kunde agera som handledare och stöd 

till nya kollegor, vilket gav dem en insikt i att de själva också hade utvecklats. 

Vikten av att lita på den egna känslan och intuitionen, vara modig och stå upp för sina 

åsikter även som ny, beskrevs av Ekström och Idvall (2015). Att våga lita på sig själv i 
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kombination med erfarenhet bidrog till ökat mod och tilltro till den egna kompetensen samt 

förmågan att förmedla sin kunskap och stå upp för sig själv i situationer när den nya 

sjuksköterskans mandat ifrågasattes av exempelvis undersköterskor.  

Nya allmänsjuksköterskor på en pediatrisk avdelning upplevde att det var viktigt att ha 

självförtroende att agera snabbt och säkert i oväntade situationer, vara socialt kompetenta och 

ha en öppenhet mot patienter, anhöriga och kollegor (Andersson, Cederfjäll & Klang, 2005). 

Att vara känslig och följsam gällande sig själv och andra upplevdes också relevant, likväl 

betydelsen av reflektion.  

Etiska och moraliska dilemman kunde orsaka stress hos sjuksköterskan (Andersson et al., 

2005; Löfmark, Smide & Wikblad, 2006; Fagerberg & Kihlgren, 2001). Den nya 

sjuksköterskan tvingades exempelvis att ta beslut och stå till svars för dessa, inför patienters 

och anhörigas klagomål och samtidigt värna om patientens bästa (Andersson et al., 2005). 

Mod, stolthet, självkännedom och öppenhet för ny kunskap var egenskaper som ansågs 

viktigare i rollen desto längre erfarenhet sjuksköterskorna hade (Björkström, Johansson & 

Athlin, 2006).  

 

Problemhantering och prioriteringsförmåga 

Sjuksköterskestudenter som intervjuades en gång per studieår under utbildningen, beskrev 

under det första studieåret att prioriteringar under VFU skedde i samråd med sjuksköterskan 

(Fagerberg & Kihlgren, 2001). Studenterna upplevde att det var svårt att veta hur de skulle 

prioritera de olika arbetsuppgifterna. Under det andra studieåret upplevde 

sjuksköterskestudenterna att arbetssysslorna reglerades av olika rutiner som skulle följas. De 

deltog i olika arbetsuppgifter men uppgav att de saknade en helhetssyn kring vad som ingick i 

sjuksköterskans arbetsfält. Under det tredje och sista studieåret upplevde studenterna att de 

började kunna hantera sjuksköterskeuppgifterna som sitt egna kunskapsfält med det ansvar 

som det innebar. De upplevde även att de då kunde skapa sig en uppfattning av en patient och 

sedan genomföra överrapportering, ta över arbetsuppgifter som morgonpersonalen hade 

lämnat över, samt genomföra dessa arbetsuppgifter tillsammans med det egna arbetsskiftet. 

Studenterna upplevde att de under sista studieåret förstod vikten av god planering och 

prioritering, samt att konstruktiv kritik var viktigt för dem för att veta vad som gick bra 

respektive mindre bra i vårdplaneringen. Efter avslutad utbildning och efter att de arbetat i två 

år som sjuksköterskor, intervjuades dessa igen och då upplevde de att vården av patienterna 

påverkades av hur arbetsuppgifterna organiserades på förhand och att det var viktigt att 

prioritera de mest elementära åtgärderna för att säkerställa vårdkvalitén. 
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Nyexaminerade sjuksköterskor ansåg att de var medvetna om yrkets innebörd av daglig 

hantering och planering av arbetsuppgifter, samt att de måste vara förberedda på att kunna 

hantera snabba förändringar (Andersson et al., 2005; Löfmark et al., 2006). Sjuksköterskor 

som arbetat ett år menade att förmågan att kunna hantera tiden och få tid över vid 

arbetspassets slut var en aspekt som stärkte deras självförtroende och bidrog till att de inte 

längre kände sig som nybörjare (Lilja Andersson & Edberg, 2010b). Vidare upplevde dessa 

sjuksköterskor att förmågan att kunna prioritera arbetsuppgifterna medförde en känsla av 

tillfredställelse gällande den egna arbetsinsatsen, trots att de inte hunnit med alla lägre 

prioriterade uppgifter. En strävan om att bli självständig och inneha förmågan att kunna göra 

egna prioriteringar upplevdes som en drivkraft, men också svårt, eftersom sjuksköterskorna 

tidigare hade haft en handledare som hjälpt dem att prioritera. 

 

Träning och förberedelser inför sjuksköterskeyrket  

Här beskrivs hur väl förberedd och rustad sjuksköterskan upplevde sig under och efter 

avslutad utbildning för att kunna utföra en god och säker vård. Vidare lyfts upplevelser 

gällande förberedelserna inför ledarrollen samt förmågan att agera som koordinator och 

teamledare. 

 

Att vara tränad för att ge en god och säker vård 

Samtliga studier belyste sjuksköterskestudenters och sjuksköterskors upplevelser gällande 

förväntningarna på dem som yrkesprofessionella angående att garantera en god och säker vård 

med patienten i fokus. Sjuksköterskor menade två år efter examen att de, som studenter, 

upplevde att deras handlingar var meningsfulla såväl för dem själva som för patienten 

(Fagerberg & Kihlgren, 2001). Under det sista året på sjuksköterskeutbildningen upplevde 

studenterna att det var viktigt arbeta nära patienten och att de hade kompetens att ge vård 

utifrån patienternas uttalade och outtalade behov. Vidare uttryckte studenterna en önskan om 

att ansvara för färre patienter, detta för att kunna säkerställa en god och individanpassad vård. 

Sjuksköterskor i novisstadiet upplevde en känsla av att vara ansvarig för patienten och dennes 

vårdplanering samt att denne fick rätt information (Andersson et al., 2005). Vidare upplevde 

sjuksköterskan ett ansvar för att skapa en atmosfär som gynnade patientens välmående.  

Studenterna i studien av Holmström och Larsson (2005) önskade att utbildningen skulle 

vara mindre teoretisk och upplevde ett behov av att istället fokusera mer på det holistiska 

förhållningssättet samt öva på praktiska göromål, såsom exempelvis att ta blodprover och 

sätta urinkateter. Deltagarna uttryckte att de praktiska omvårdnadskunskaperna i utbildningen 
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hade för liten plats och att fokusen på evidensbaserat lärande var för stor. Att använda sig av 

vetenskapliga metoder ansågs viktigare som yrkesverksam sjuksköterska än som student 

(Lilja Andersson & Edberg, 2010a). De nya sjuksköterskorna kände sig inte förberedda eller 

rustade att möta kraven på att kunna använda sig av forskning och inte heller i att vara 

delaktiga i att utveckla vården (Björkström et al., 2008). Viljan att utvecklas professionellt, 

använda sig av ny kunskap och införliva forskning i verksamheten var aspekter som framkom 

tydligare hos erfarna sjuksköterskor än hos nya (Björkström et al., 2006).  

 

Att vara tränad och förberedd för en ledarroll 

Att leda har en framträdande roll i sjuksköterskeyrket (Andersson et al., 2005; Björkström et 

al., 2006, 2008; Danielson & Berntsson, 2007; Ekström & Idvall, 2015; Fagerberg & 

Kihlgren, 2001; Fagerberg, 2004) och upplevelser som framkom inför ledarrollen var att 

studenter och nya sjuksköterskor upplevde sig oförberedda på att inta en ledande roll och att 

det fanns ett gap mellan utbildning och yrke gällande ledarskapet (Danielson & Berntsson, 

2007; Ekström & Idvall, 2015). Dessa sjuksköterskor uttryckte även ett behov av att bli ledd 

snarare än att på egen hand leda andra varför behovet av handledning och stöd var påtagligt i 

detta skede. Björkström et al. (2008) fann att tredjeårsstudenter på sjuksköterskeprogrammet 

skattade sig högt gällande ledarskapsrollen, men att de efter tre till fem års yrkeserfarenhet 

skattade sin förmåga till ledarskap lägre än då de var nya. Antal års erfarenhet visade sig ha 

en betydelse för hur naturligt det upplevdes för sjuksköterskan att ta ansvar och att leda 

(Björkström et al., 2006). Responsen och förtroendet från kollegor visade sig ha en betydelse 

för hur sjuksköterskan genom transitionen upplevde sig trygg och accepterad i sin yrkesroll 

och roll som ledare (Ekström & Idvall, 2015; Fagerberg & Kihlgren, 2001; Fagerberg, 2004; 

Lilja Andersson & Edberg, 2010b). Att vara koordinator och en teamledare som ser till att 

vårdarbetet fortlöper smidigt och effektivt ingick i sjuksköterskestudenternas och 

sjuksköterskornas uppfattning om ledarrollen (Andersson et al., 2005; Björkström et al., 2008; 

Ekström & Idvall, 2015; Fagerberg & Kihlgren, 2001). 

 

Den psykosociala arbetsmiljön  

Här presenteras förutsättningar i organisationen och hur exempelvis personalbrist och stress 

på grund av organisationsförändringar kunde påverka upplevelser genom transitionen. Sedan 

beskrivs betydelsen av stöd och handledning samt hur den nya sjuksköterskan upplevde 

kollegornas bemötande och hur detta påverkade hans eller hennes acklimatisering på 

arbetsplatsen.  
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Förutsättningar i organisationen 

Blivande sjuksköterskor upplevde att utbildningen befäste hierarkier i vården och menade att 

detta faktum riskerade att ta fokus från patienterna och omvårdnaden (Holmström & Larsson, 

2005). Brist på resurser och organisatoriska problem upplevdes av studenterna som hinder för 

ett gott och säkert vårdutövande. Sjuksköterskor som beskriver sina fem första år i yrket 

upplevde att personalbrist, för låga kunskapsnivåer hos personal, tillsammans med brist på tid 

för exempelvis rapportering, gjorde dem stressade och ledde till att de inte kunde säkerställa 

en god och säker vård (Fagerberg, 2004). Vid personalnedskärningar och förändring till ett 

mer uppgiftsorienterat arbetssätt, upplevde sjuksköterskorna en konflikt mellan de yttre 

kraven och förändringarna och sin egen holistiska människosyn och viljan att kunna göra gott 

för patienten. I denna situation upplevde de att deras kreativitet, det egna jaget och på vilket 

sätt de använde sig av dessa, var viktigt för att kunna behålla fokus på patienten. Nya 

sjuksköterskor som arbetade på en pediatrisk avdelning ansåg att det var viktigt för dem att få 

tid och utrymme för reflektion och stöd med uppgiftshantering under arbetspasset med 

kompetenta handledare, detta för att de skulle kunna utveckla och fördjupa sina kunskaper 

(Andersson et al., 2005).  

 

Stöd och handledning 

VFU med adekvat stöd och handledning visade sig vara av betydelse för såväl studenter som 

sjuksköterskor, då det gällde att lägga en trygg grund för yrkeskompetens (Lilja Andersson & 

Edberg, 2010a; Löfmark et al., 2006). Genom VFU kunde studenterna få bekräftat att de valt 

rätt yrke och de upplevde vidare att gapet mellan utbildning och yrke på detta sätt 

minskade. Lämpliga bedömningsinstrument hade under VFU en synliggörande effekt, där 

sjuksköterskestudenterna blev medvetna om sina styrkor respektive svagheter (Löfmark et al., 

2006).  

Av deltagarna i studien av Danielson och Berntsson (2007) fick 40 % en veckas 

introduktion, 33 % fick en till två veckor och cirka 16 % fick mer än två veckor. Av alla 

deltagarna ansåg hälften, oberoende av introduktionens längd, att denna var tillfredställande. 

Lilja Andersson och Edberg (2010b) fann att sjuksköterskor som jobbat i tolv månader var 

nöjda med sin introduktion och upplevde att det var tryggt att ha en handledare att luta sig 

emot. De menade att det fick självförtroende av detta och att det hjälpte dem så att de efter 

introduktionsperioden ansåg sig redo att arbeta självständigt. Vid brist på stöd och 

handledning uppkom upplevelser av att arbetet och ledarskapet blev lidande och kraven på 

sjuksköterskan svåra att hantera (Fagerberg & Kihlgren, 2001). Det framkom att nyanställda 
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sjuksköterskor främst strävade efter att bli accepterade av kollegorna som person och i sin 

yrkesprofession (Lilja Andersson & Edberg, 2010b). Dessa nya sjuksköterskor upplevde att 

de, först efter att de känt sig accepterade, kunde slappna i sin yrkesroll och således lägga fullt 

fokus på vårdandet samt förmedla trygghet till patienterna. För att kunna hitta sin identitet och 

våga agera som sjuksköterska upplevde tredjeårsstudenter att bekräftelsen och förtroendet av 

kollegorna var betydelsefullt (Fagerberg & Kihlgren, 2001). Realistiska förväntningar från 

chefer och kollegor visade sig vara väsentligt för huruvida den nya sjuksköterskan kunde 

uppleva trygghet i sin yrkesidentitet (Pennbrant et al., 2013; Löfmark et al., 2006). 

Reflektion och feedback visade sig vara relevant för de nya sjuksköterskorna (Andersson et 

al., 2005; Fagerberg & Kihlgren, 2001; Löfmark et al., 2006). I reflektionen fick de möjlighet 

att lyfta tankar och funderingar, men det var däremot vanligt förekommande att tid och 

utrymme för reflektion saknades (Andersson et al., 2005). I början av den nya anställningen 

upplevde sjuksköterskorna att de även på sin fritid reflekterade över upplevda 

arbetssituationer (Lilja Andersson & Edberg, 2010b). 

 

Ett accepterande arbetsklimat 

Sjuksköterskestudenter uttryckte inför sin kommande anställning att de önskade att 

sjuksköterskeyrket hade en högre status och lön, men samtidigt poängterade de betydelsen av 

goda arbetsförhållanden (Holmström & Larsson, 2005). En stimulerande arbetsmiljö som 

inkluderar mentorskap och stöd framkom enligt Danielson och Berntsson (2007) som den 

tydligaste faktorn för att ge den nya sjuksköterskan chans att utvecklas och växa in i sin roll. 

Vidare betonades vikten av att chefen var lyhörd inför och kunde identifiera de nya 

sjuksköterskornas förmågor och önskemål, samt stötta deras utveckling. Då nya 

sjuksköterskor upplevde stöd och uppmuntran från sina chefer blev de mer motiverade och 

kände sig tryggare i sin roll (Pennbrant et al., 2013). Då sjuksköterskorna genomgick sin 

introduktion framkom att de uppskattade chefer som arbetade för att skapa en stödjande 

arbetsmiljö under introduktionen. Vidare uppskattade de nya sjuksköterskorna då chefen hade 

förståelse för sjuksköterskeprofessionens ansvar och utmaningar. Självförtroende och en 

känsla av att vara kompetent framkom också som personliga faktorer och de nya 

sjuksköterskorna framhöll efter några år i yrket att en stödjande organisation, ledning och 

stöttande kollegor bidrog till ökad självsäkerhet. Sjuksköterskorna upplevde även att det var 

viktigt med en tillåtande atmosfär på avdelningen som ny på arbetet, där han eller hon tilläts 

ställa frågor och uttrycka sin osäkerhet inför en arbetsuppgift. När sjuksköterskan fick hjälp 

med detta skapades förutsättningar för att utveckla självförtroende och växa in i rollen. När 
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klimatet inte var stödjande och kollegorna kritiska eller ifrågasättande, påverkade det 

självsäkerheten negativt och sjuksköterskan upplevde sig värdelös, fumlig och inkompetent 

(Ekström & Idvall, 2015; Pennbrant et al., 2013).  

Sjuksköterskor som arbetat ett år upplevde att det var önskvärt att arbetsgivare och 

kollegor var medvetna om på vilken mognadsnivå de nya befann sig och ge dem 

arbetsuppgifter anpassade efter deras kunskap (Lilja Andersson & Edberg, 2010b). Vidare 

betonade nya sjuksköterskor med två och fyra års erfarenhet vikten av att cheferna förstod 

sjuksköterskornas specifika kompetens och hade realistiska förväntningar på dem, samt 

uppskattade chefer som tillät dem att vara nybörjare och som bidrog med stöd och tid 

(Pennbrant et al., 2013).  

 

Diskussion 

I metoddiskussionen beskrivs och diskuteras styrkor och svagheter gällande 

litteraturöversiktens valda metoder. I resultatet framkom tre huvudteman som beskriver olika 

faktorer som påverkar hur transitionen upplevs: Personliga förutsättningar och egenskaper, 

Träning och förberedelser inför sjuksköterskeyrket och Den psykosociala arbetsmiljön. För 

att bidra med en djupare förståelse för resultatet kommer detta att diskuteras med 

utgångspunkt i arbetsmiljön och tillsammans med Benners modell som beskriver fem 

utvecklingsstadier i transitionen från sjuksköterskestudent till legitimerad sjuksköterska, vilka 

benämns: novis, avancerad nybörjare, kompetent, skicklig och expert (Benner, 1984/1993). 

Avslutningsvis presenteras kliniska implikationer och förslag till fortsatt forskning. 

 

Metoddiskussion 

Litteraturöversikten är genomförd med svenska studier, vilket författarna ser som en styrka då 

avsikten var att beskriva upplevelserna av att vara ny i en svensk sjukvårdskontext samt för 

att överförbarheten blir större. Det kan ses som en svaghet att begränsa urvalet från och med 

år 2000 till och med september 2015, då strävan var att använda så aktuella studier som 

möjligt, men fem till tio års begränsning gav inte ett tillräckligt resultat. Författarna ansåg 

ändå att svagheten med att tidsbegränsa från år 2000 övervägdes av styrkan i att fokusera på 

en svensk kontext. I resultatdiskussionen ansåg författarna däremot att det var intressant att 

jämföra upplevelserna med hur sjuksköterskestudenter och sjuksköterskor i andra länder, med 

andra utbildnings- och sjukvårdssystem än det svenska, upplevde transitionen. Sökorden som 

användes visade sig vara passande för syftet och genererade relevanta artiklar. Analysen av 
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det insamlade datamaterialet genomfördes utan nämnvärda problem och författarna arbetade i 

alla steg noggrant och systematiskt.  

Känslan av att vara ny kan vara universell, därför ansåg författarna att amerikanska 

Benners (1984/1993) modell från novis till expert är applicerbar även i en svensk kontext. 

Benner preciserar inte hur många år sjuksköterskan måste ha varit yrkesverksam för att uppnå 

nivån expert. Författarna har därför undvikit att benämna någon sjuksköterska i 

litteraturöversikten som expert, då deltagarna i resultatartiklarna arbetat i högst fem år.  

I litteraturöversikten användes mestadels kvalitativa artiklar, då syftet var att undersöka 

upplevelser i transitionsprocessen. Tre kvantitativa artiklar användes, vilket författarna inte 

såg som en nackdel eftersom dessa bidrog med statistisk information kring övergången från 

sjuksköterskestudent till sjuksköterska, samt att de redovisade hur deltagarna skattade sig 

gällande sin kompetensnivå.   

En artikel av Andersson, Cederfjäll och Klang (2005) handlade om hur det var att vara 

nyexaminerad sjuksköterska på en specialistavdelning på ett barnsjukhus. Denna artikel 

valdes dels för att deltagarna i studien var nya sjuksköterskor utan vidareutbildning och dels 

och för att författarna ville undersöka om det jämfört med övriga artiklar, fanns något som 

visade att det var svårare att genomgå en transition på en specialistavdelning.  

Samarbetet mellan författarna har fungerat bra och reflekterade diskussioner har 

kontinuerligt förts gällande arbetets utformning och struktur. Författarna har på så vis 

synliggjort varandras erfarenheter, tankar och synpunkter och således har styrkor respektive 

svagheter identifierats och respekterats. Samarbetet har varit stimulerande och det har 

upplevts positivt att vara två som kan granska arbetet och gemensamt förtydliga eventuella 

oklarheter. Det har även varit bra att vara två som läst och granskat exempelvis artiklar, vilket 

medför mindre risk för feltolkning. Författarna har skrivit hela arbetet gemensamt och båda 

två har kritiskt övervägt formuleringarna. Handledningarna både i grupp och individuellt har 

varit till stor hjälp och bidragit med en mer objektiv syn på arbetet. 

 

Resultatdiskussion 

De huvudteman som framkom i resultatet, kan övergripande ses som novisens eller 

sjuksköterskans vilja att vårda, förmågan att kunna vårda men även att han eller hon ges 

rimliga förutsättningar i transitionsprocessen för att således kunna utföra ett gott vårdande och 

axla det ansvar som yrket innebär. En rimlig förutsättning kan exempelvis vara en det finns en 

stabil organisation (Thrysoe, Hounsgaard, Bonderup Dohn & Wagner, 2011). I de fall då 
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sjuksköterskan inte upplever sig ha kontroll över situationen kan en känsla av stress och 

otillräcklighet uppstå. Detta tillsammans med arbetsmiljön och det stöd och den handledning 

som den nya sjuksköterskan erhåller har en betydande roll för hur han eller hon kommer in i 

sin yrkesroll, vilket diskuteras nedan.  

 

Stress och känsla av otillräcklighet  

Tydligt framträdande upplevelser i resultatgranskningen var känslor av att som ny inte ha 

kontroll gällande ansvar och situation, vilket medförde stress och en känsla av att inte kunna 

erbjuda patienterna den vård som sjuksköterskan önskade att ge, vilket i sin tur kunde 

medföra en moralisk stress. Även sjuksköterskans yrkesroll att leda, kunde orsaka stress och 

känsla av att inte vara redo. Aspekter som visade sig vara gynnsamma för den nya 

sjuksköterskan var reflektion, stöd, handledning och ett accepterande arbetsklimat.  

Möjligheterna och förmågan att kunna ta ansvar beror på delvis på nivån av kunskap och 

erfarenhet (Berggren, 2014). Benner (1984/1993) belyser det faktum att novisen saknar 

erfarenhet och att handledning, regler och riktlinjer därför krävs för att han eller hon ska 

kunna agera. Dessa regler och riktlinjer beskrivs kunna stå i vägen för ett framgångsrikt 

handlande, då de kan te sig generella och inte tar hänsyn till vad som är relevant i en specifik 

situation. Sjuksköterskan har en skyldighet att följa lagar och riktlinjer men samtidigt ett 

moraliskt ansvar för sina beslut och bedömningar (Berggren, 2014). Det moraliska ansvaret 

belyses även i ICN:s etiska kod (Svensk sjuksköterskeförening, 2014).  

Litteraturöversiktens resultat visade stress hos sjuksköterskan, dels över att vara ny och 

dels över att komplexa situationer kunde upplevas övermäktiga. När sjuksköterskan upplever 

stress, kan detta påverka vårdandet och i sin tur uppfattas av patienterna, vilket kan medföra 

att de känner sig i vägen och börjar reflektera över hur de kan störa sjuksköterskan så lite som 

möjligt (Dahlqvist, 2008). Detta kan skapa ett onödigt lidande för patienten. Bullington 

(2007) beskriver bra och dålig stress och att det är hur individen själv uppfattar situationen 

som avgör hur han eller hon klarar av att hantera den. I de fall där individen upplever att 

situationen inte är hanterbar, kan den upplevas som hotfull och stressande. Bullington 

poängterar vikten av att vara rustad med copingstrategier för att kunna hantera sådana svåra 

och komplexa situationer. Även Whitehead och Holmes (2011) beskriver copingstrategiernas 

betydelse, men belyser även den egna karaktären och personligheten som relevant för att 

framgångsrikt möta svåra situationer och hitta sitt eget sätt att vårda. I litteraturöversiktens 

resultat framkom vikten av att kunna använda sig av sin personlighet i vårdandet, särskilt hos 

de mest erfarna sjuksköterskorna.  
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I resultatet framkom även att etiska och moraliska dilemman kunde orsaka en moralisk 

stress hos sjuksköterskorna. Moralisk stress, även kallad samvetsstress, beskrivs av Dahlqvist 

(2008) och kan uppstå då individen inte kan leva upp till sin inre idealbild av yrket och 

förverkliga denna i handling utifrån sina inre värderingar. I litteraturöversiktens resultat 

framkom att möjligheten till reflektion och att bli bekräftad som person kan vara ett stöd då 

det gäller samvetsstressen. 

 

Arbetsmiljö 

Benner (1984/1993) betonar att sjuksköterskan i utvecklingens andra stadie, som avancerad 

nybörjare, behöver stöd och prioriteringshjälp i kliniska situationer. Även flera studier i 

resultatet visade att nya sjuksköterskor har ett stort behov av stöd i början av sitt yrkesliv, då 

det är vanligt förekommande att övergången från student till sjuksköterska kan upplevas 

överväldigande och att ansvaret blir till en börda. Skovdahl (2004) beskriver vikten av en 

balans mellan krav och kontroll i arbetsmiljön och hur en eventuell obalans kan lindras genom 

att personen får aktivt socialt stöd. Likaså Wangensteen (2010) redogör för hur 

nyexaminerade sjuksköterskor kan uppleva första tiden som tuff och betonar därför behovet 

av en stöttande arbetsmiljö. Arbetsmiljön och klimatet på arbetsplatsen är väsentligt för att 

den nya sjuksköterskan smidigt ska kunna komma in i arbetet (Whitehead & Holmes, 2011). 

Benner (1984/1993) beskrev att de olika utvecklingsstadierna förändrar 

sjuksköterskestudentens och sjuksköterskans behov över tid, men att hans eller hennes 

utveckling även påverkar vad arbetsmiljön och kollegor behöver stötta och hjälpa personen 

med under utvecklingen. För att introduktion och acklimatisering ska falla väl ut ligger också 

ett ansvar på sjuksköterskan och dennes attityd, som bör vara ödmjuk gällande rutiner och 

lyhörd och kommunikativ gentemot chefer, kollegor, handledare samt patienter och deras 

anhöriga (Leong & Crossman, 2015). En ömsesidig positiv och öppen inställning är viktig då 

den nya sjuksköterskan befinner sig i en beroendeställning med behov av stöd och 

handledning från kollegor samtidigt som kollegorna har ett intresse av att den nya snabbt 

kommer in i rutiner och arbetsteam. Arbetsklimatet bör i hela vårdorganisationen genomsyras 

av gemensamma värderingar och gott bemötande för att främja goda samarbeten.  

Resultatet visade att sjuksköterskor med några års yrkeserfarenhet poängterade att 

egenskaper som mod, stolthet och självkännedom var viktiga i vården. Lindberg (2015) menar 

att ha mod innebär att våga följa och agera efter sina egna värderingar och för patientens 

bästa, även om det kan vara lättare att göra det som anses vara det rätta enligt kollegorna. För 

att våga agera självständigt och fatta beslut, krävs en atmosfär på arbetsplatsen som består av 
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acceptans och ett arbetsteam som innehar en motiverande och bekräftande hållning 

(Ekebergh, 2009). Även litteraturstudiens resultat visade att noviserna upplevde att 

bekräftelse och positiv kritik var utvecklande för dem. I resultatet framkom att nya 

sjuksköterskor upplevde att strävan efter att bli accepterad på arbetsplatsen av kollegor, kunde 

göra så att fokus på patienten blev sekundärt, vilket kan påverka vårdkvalitén. Även i Leong 

och Crossmans (2015) studie, som genomfördes i Singapore, belyses den initiala strävan efter 

kollegornas acceptans och viljan att utveckla sin professionella identitet samt kunna ta till sig 

organisatoriska rutiner. Strävan efter acceptans och identitet beskrivs av Leong och Crossman 

som en del i en läroprocess där det sociala stödet ses som viktigt. Benner (1984/1993) menar 

att kollegors inställning till nya sjuksköterskor kan te sig stereotyp och att det därför behövs 

en ökad förståelse och acceptans för varje ny sjuksköterskas specifika kunskap och 

personlighet.  

 

Stöd och handledning 

Handledning visade sig vara betydelsefull för sjuksköterskestudenten och den nya 

sjuksköterskan i resultatet. Även Arvidsson et al. (2008) fann att sjuksköterskor som 

genomgick grupphandledning under utbildningen, upplevde att detta medförde en känsla av 

trygghet och stöd även senare som yrkesprofessionell sjuksköterska. Att inför gruppen våga 

ställa frågor och prata om begångna misstag, bidrog i sin tur till ökad kunskap för samtliga 

gruppmedlemmar. McNiesh, Benner och Chesla (2011) fann att noviser under 

sjuksköterskeutbildningens praktik lärde sig mycket genom att först följa en erfaren 

sjuksköterska för att sedan utföra uppgiften själv, vilket bidrog till mod och självständighet. 

Detta medförde även att de fick ett ökat förtroende från personalen. Dewey (1922/1936) var 

en teoretiker inom pedagogiken och han lade grunden till begreppet learning by doing, där 

han kopplade ihop teori, praktik, handling och reflektion. Han menade att lärande genom 

praktisk handling och att lära av sina misslyckanden bidrog till personlig utveckling. Även 

Benner (1984/1993) och Bisholt (2012) betonade vikten av att kombinera teori och praktik för 

att tillsammans med reflektion uppnå en bredare kompetens. Deltagarna i litteraturöversikten 

upplevde att det var först när de fick implementera sina teoretiska kunskaper i praktiken som 

de förstod innebörden och fick en fördjupad kunskap. Wangensteen (2010) framhåller att 

svåra, utmanande situationer kan leda till utveckling och bidra till en ökad kompetens hos den 

nya sjuksköterskan. Detta styrks även av Whitehead och Holmes (2011) som fann att 

utmaningen i att ta sig an svåra uppgifter och lösa dessa, bidrog till en ökad analytisk förmåga 

samt stärkt självförtroende. Bisholt (2012) riktar kritik mot dagens introduktionsprogram och 



  23 (39) 
 

menar att de nya sjuksköterskorna inte får tillräckligt med praktisk övning och därför saknar 

handlingsberedskap. Bisholt hävdar att man som ny blir pressad i processen i att hitta sig själv 

som sjuksköterska, samt att det behövs ökad förståelse mellan den akademiska och den 

professionella miljön. 

 

Reflektion 

Resultatet i litteraturöversikten visade att sjuksköterskor, genom hela transitionen, ofta ställs 

inför situationer som kan upplevas svåra att hantera. Skovdahl (2004) poängterar vikten av att 

förutsättningar skapas för kritisk reflektion för att kunna lyfta uppkomna tankar och 

funderingar på arbetsplatsen. Reflektion framkom också vara betydelsefullt för deltagarna, 

som genom att få analysera vad som gått bra respektive mindre bra, därigenom kunde ta 

lärdom och utvecklas vidare. Benner (1984/1993) beskrev hur noviser och avancerade 

nybörjare har svårigheter med att uppfatta helheter i situationer, vilket också visade sig i 

litteraturöversiktens resultat på så sätt att uppgifter kunde te sig övermäktiga för nya 

sjuksköterskor när de inte kände att de hade kontroll. Då kunde de uppleva en rädsla för att 

göra fel, vilket kunde leda till att de inte vågade fatta beslut och valde att inte agera. 

Sjuksköterskor i det fjärde stadiet, skicklig, har däremot en holistisk erfarenhetsbaserad 

förståelse som underlättar deras förmåga att fatta beslut (Benner, 1984/1993).  

Reflektion upplevdes som en central del i början av karriären och även senare, men 

deltagarna menade att det var svårt att få tid och utrymme för reflektion, då detta inte 

prioriterades på arbetsplatsen. Reflektion framkom i litteraturöversikten vara än mer relevant 

för nya sjuksköterskor utan specialistkompetens, som arbetat en månad på en pediatrisk 

specialistavdelning. Vid reflektion och ett kritiskt förhållningssätt gällande sina egna 

handlingar, tankar och känslor, ges förutsättningar att synliggöra vårdandet och således bli 

medveten om sina egna erfarenheter (Rydlo, 2015). Utan erfarenhet är det svårt att sätta sig in 

i patientens situation, därför skapar den egna erfarenheten en trygghet och grund för vårdande. 

Å andra sidan är det viktigt att understryka att patientens perspektiv inte ska reduceras på 

bekostnad av perspektivet utifrån sjuksköterskans egen erfarenhet. Kontinuerlig reflektion bör 

därför ske över vårdandet i relation till patientens perspektiv (Rydlo, 2015).  

 

Kliniska implikationer  

För att övergången från student till sjuksköterska ska bli så bra som möjligt bör samarbetet 

mellan utbildning och klinisk verksamhet utökas och utvecklas. Genom att erbjuda en 
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individanpassad introduktion där varje nyexaminerad sjuksköterska får vara delaktig i att 

utforma inskolningen kan bättre förutsättningar för en lyckad övergång skapas för såväl 

sjuksköterskan som patienter och kollegor. Detta kräver dock en prestigelöshet och att 

sjuksköterskan är medveten om sina styrkor och svagheter samt vågar stå för dessa vid en 

anställningsintervju. För att bli medveten om sina egna förmågor skulle ökat fokus behöva 

läggas på utformningen av bedömnings- och självskattningsinstrument i såväl de teoretiska 

som de praktiska delarna av utbildningen. För en ökad handlingsberedskap behövs 

grupphandledning och reflektion i grupp, både under studietid och som yrkesverksam. Vidare 

bör sjuksköterskeutbildningen tydligare och mer konkret introducera och träna studenten för 

det ledarskap som yrket innebär. Författarna föreslår ett kontinuerligt förbättringsarbete om 

hur transitionen kan underlättas och som inkluderar arbetsmiljö- och medarbetarutveckling 

där målet är en ökad kunskap och förståelse för transitionen. Transitionen kan underlättas 

genom stöd, handledning och reflektion som skapar trygghet för den nya sjuksköterskan och 

kan vara en förutsättning för att han eller hon ska kunna utföra en god och patientsäker vård, 

varför detta bör prioriteras. Såväl sjuksköterskan själv, kollegor, chefer, ledningen och 

politiska beslutsfattare behöver förstå och ta ansvar gällande detta.  

 

Förslag till fortsatt forskning  

Författarna föreslår fortsatt forskning kring hur utbildningen kan möta kraven i yrket och vad 

som saknas för att kunna minimera risken att som ny sjuksköterska hamna i en eventuell 

verklighetschock samt vad som behövs för att minska gapet mellan teori och praktik. Ett 

annat forskningsområde kan vara kring hur personer i olika åldrar eller med varierande 

erfarenheter behöver olika lång introduktion eller upplever olika behov gällande stöd och 

handledning och hur introduktionen kan individanpassas. Vidare föreslås nya longitudinella 

studier inom ämnesområdet samt att tidigare insatser gällande introduktions- och 

traineeprogram utvärderas. 

 

Slutsats  

Förberedelserna som sjuksköterskestudenten erhåller under utbildning och praktik påverkar 

hur han eller hon upplever verkligheten som ny sjuksköterska. Denna upplevelse påverkas 

även av arbetsklimatet och hur mycket stöd och handledning som erhålls genom 

transitionsprocessen. I resultatet framkom att både studenter och nya sjuksköterskor upplevde 

att de själva först måste få vägledning i sin roll, innan de var mogna att leda sig själv och 



  25 (39) 
 

andra. Arbetsgivaren bör prioritera och se till att tid och utrymme för reflektion skapas för den 

nya sjuksköterskan både individuellt och i grupp, då detta visade sig vara relevant i 

transitionen från student till sjuksköterska. Reflektionen visade sig minska stress, skapa 

trygghet och acceptans i att vara ny samt hjälpte till att utveckla copingstrategier inför svåra 

situationer. Den nya sjuksköterskan behöver vara ödmjuk och öppen samt ha mod att våga be 

om hjälp och vägledning. Det är även viktigt att som ny sjuksköterska ha en realistisk 

ambitionsnivå och insikt i att inte behöva kunna allt direkt, vilket är lättare i ett accepterande 

arbetsklimat där sjuksköterskan ges förutsättningar att utvecklas.  
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Bilaga 1. Sökmatris  

Databas Sökord Antal 

träffar 

Begränsningar Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Valda artiklar till 

resultat, se bilaga 2. 

CINAHL Complete 

 

Newly graduated 

nurses 

AND experiences 

AND transition  

37 Peer reviewed, jan. 2000- 

sept. 2015, Europe 

10 4 Andersson, N., Cederfjäll, 

C., & Klang, B. (2005) 

Ekström, L., & Idvall, E. 

(2015)  

 

CINAHL Complete Novice nurses 

AND transition 

 

21 Peer reviewed, jan. 2000-

sept. 2015, Europe 

6 2 Björkström, M.E., Athlin, 

E.E., Johansson I.S. (2008) 

CINAHL Complete Novice nurses (MH) 

AND transition 

AND experiences 

29 Peer reviewed, jan 2000-

sept. 2015, Europe 

6 3 Lilja Andersson, P., & 

Edberg, A.-K. (2010b) 

MEDLINE Newly graduated 

nurses 

AND transition 

43 Jan. 2000- sept. 2015  9 4 Löfmark, A., Smide, B., & 

Wikblad, K. (2006) 

Pennbrant, S., Skyvell 

Nilsson, M., Öhlén, J., & 

Rudman, A. (2013) 

 

Pubmed Nurs* 

AND phenomen* 

AND identity 

AND Sweden 

34 Jan. 2000- sept. 2015 4 2 Fagerberg, I. (2004) 

Fagerberg, I., & Kihlgren, 

M. (2001) 

Pubmed Future care 

AND nursing 

students 

AND professional 

role 

AND research use 

AND Sweden  

8 

 

Jan. 2000- sept. 2015 6 1 Holmström, I., & Larsson, 

J. (2005) 

PsycINFO “Nursing education” 

AND transition  

AND role 

41 Scholarly (peer reviewed), 

Jan. 2000- sept. 2015 

3 1 Björkström, M.E., 

Johansson, I.S., & Athlin, 

E.E. (2006) 
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Bilaga 2. Sökmatris sekundärsökning 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Begränsningar Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Valda artiklar till 

resultat, se bilaga 2. 

CINAHL Complete Manuell sökning: 

Referenslista från 

Ekström, L., & 

Idvall, E. (2015)  

 

1 Peer reviewed, jan. 2000-

sept. 2015, Europe 

1 1 Danielson, E., & Berntsson, 

L. (2007) 

CINAHL Complete Manuell sökning: 

Via författarnamn 

Lilja Andersson, P., 

& Edberg, A.-K. 

(2010b) 

2 Peer reviewed, jan. 2000-

sept. 2015, Europe 

1 1 Lilja Andersson, P., & 

Edberg, A.-K. (2010a) 
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Bilaga 3. Matris över urval av artiklar till resultat  

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

 

Resultat 

Andersson, N., 

Cederfjäll, C., & 

Klang, B.  

The novice 

general nurses 

view of working 

in a paediatric 

setting: a Swedish 

experience 

2005, Sverige, Nurse 

Eduacation in Practice 

Beskriva upplevelser och 

uppfattningar om 

rolltransitionen hos 

nyexaminerade 

sjuksköterskor på ett 

barnsjukhus i Sverige. 

Metod: Kvalitativ studie. 

Urval: 18 sjuksköterskor som 

arbetat en månad efter sin 

sjuksköterskeexamen och 

deltog i ett 

introduktionsprogram på ett 

barnsjukhus i Stockholm. 

Datainsamling: 

Intervjuer med öppna frågor. 

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Upplevelsen delades in i tre teman: 1) 

ansvaret för sig själv, patient och moraliskt 

2) hantering av dagliga sysslor och snabba 

förändringar samt 3) vikten av tid och 

utrymme för reflektion. 

Björkström, M.E., 

Athlin, E.E.,   & 

Johansson, I.S. 

Nurses´ 

developement of 

professional self – 

from being a 

nursing student in 

a baccalaureate 

programme to an 

experienced nurse 

2008, Sverige, Journal 

of Clinical Nursing 

Undersöka hur 

sjuksköterskor över tid 

erhåller sitt professionella jag 

från student till några år efter 

examen. 

Metod: Kvantitativ 

longitudinell studie. 

Urval: 163 

sjuksköterskestudenter som 

påbörjade 

sjuksköterskeprogrammet 

1993-1995 i Sverige.  

Datainsamling: 

Enkätundersökningar vid tre 

tillfällen; i början av 

utbildningen (novice), innan 

examen (senior) samt tre till 

fem år efter examen samt the 

Nurse Self Description Form 

(NSDF).  

Analys: Cronbachs Alpha 

användes för att validera 

NSDF-skalan.  

Multivariatanalys,allmän linjär 

modell, upprepade mätningar 

och Friedmans Test användes. 

Wilcoxon Signed Ranks Test 

gav signifikansnivån  P ≤ 0.05. 

Bakgrundsdatans signifikans 

Signifikanta skillnader framkom mellan 

novis-, senior studenter och erfarna 

sjuksköterskor gällande sju färdigheter. 

Erfarna sjuksköterskor skattade sig ha 

signifikant högre driv jämfört med när de var 

novisstudenter. Från novisstudent till 

seniorstudent, skattade de sig signifikant 

högre gällande objektivitet, att kunna 

undervisa, kommunikationsförmåga, social 

kompetens och kunskapsnivå. Flexibilitet 

skattades signifikant högre som sjuksköterska 

än som seniorstudent. Kunskapsnivån hos 

sjuksköterskorna skattades signifikant lägre 

än hos novis- och seniorstudenterna. 

Signifikanta skillnader fanns när NSDF och 

bakgrundsdata jämfördes mellan grupperna. 

Männen skattade sig signifikant högre inom 

vissa områden.  
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testades med Mann-Whitney 

U-test.  

Björkström, M.E., 

Johansson, I.S., & 

Athlin, E.E.  

Is the humanistic 

view of the nurse 

roll still alive – in 

spite of an 

academic 

education? 

2006, Sverige, Journal 

of Advanced  Nursing 

Undersöka innebörden av att 

”vara en god sjuksköterska” 

för deltagarna som ny 

sjuksköterskestudent, vid sin 

examen samt tre till fem år 

efter examen. 

Metod: Kvalitativ longitudinell 

studie. 

Urval: 164 

sjuksköterskestudenter som 

började utbildningen, 123 före 

examen och 77 tre till fem år 

efter examen. 

Datainsamling: 

Enkätundersökningar med 

öppna frågor skedde mellan 

1993-2002. 

Analys: Manifest och latent 

kvalitativ innehållsanalys. 

Resultatet visade fyra teman: 1) göra gott för 

andra 2) vara kompetent och skicklig 3) att ha 

professionellt mod och yrkesstolthet och 4) 

att vilja utvecklas i professionen. 

Danielson, E., & 

Berntsson, L. 

Registered 

nurses´perceptions 

of educatinal 

preparation for 

professional work 

and development 

in their profession 

2007, Sverige, Nurse 

Education Today 

Beskriva 

upplevelsen/uppfattningen 

hos sjuksköterskor av hur 

förberedd 

sjuksköterskeutbildningen 

gör dem för arbete och 

utveckling i 

sjuksköterskeprofessionen.  

Metod: Kvantitativ studie med 

deskriptiv design. 

Urval: 339 sjuksköterskor med 

tre års erfarenhet, urval från 

examinationslistor från 

sjuksköterskeprogrammet på 

olika universitet och högskolor 

i Sverige. 

Datainsamling: 

Enkätundersökning. 

Analys: Reliabiliteten på den 

användna skalan bekräftades 

med hjälp av Cronbach´s alpha. 

Pearsons chi-squared test (X
2 ) 

användes för jämförelser med 

en signifikans  P < 0.05.  

Sjuksköterskerollen innehöll olika 

kunskapsdomäner. Sjuksköterskor visade sig 

behöva en stimulerande arbetsmiljö som 

inkluderar mentorskap, handledning och stöd. 

Det var viktigt med en anpassad introduktion.  

40 % hade fått en veckas introduktion, 33 % 

en till två veckor och 16 % mer än två veckor. 

23 deltagare hade inte fått någon introduktion 

alls. Majoriteten av sjuksköterskorna kände 

sig förberedda, dock inte gällande ledarrollen. 

Det fanns ett gap mellan utbildningens 

förberedelser och att aktivt inta en ledande 

roll. Resultatet visade att betydelsen av 

medicinsk vetenskap ansågs signifikant lägre 

inom öppenvården och akutvården jämfört 

med andra vårdrelaterade yrkesområden. 

Ekström, L., & 

Idvall, E. 

Being a team 

leader: newly 

registered nurses 

relate their 

experiences 

2015, Sverige, Journal 

of Nursing Management 

Utforska hur nyexaminerade 

sjuksköterskor upplever sin 

ledarskapsroll i vårdteamet 

på en sjukhusavdelning. 

Metod: Kvalitativ studie med 

explorativ design. 

Urval: Tolv sjuksköterskor 

som arbetat sex till 24 månader 

på ett universitetssjukhus i 

södra Sverige. 

Datainsamling: 

Intervjuer med öppna frågor. 

Den nya sjuksköterskans roll som ledare 

innefattade: 1) känsla av övergivenhet 2) vilja 

att forma fungerande team 3) vilja att lära sig 

att leda 4) ha mod, styrka och vilja att leda 

och 5) strävan mot att ge god och säker vård. 
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Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys.  

Fagerberg, I. Registered nurses´ 

work experiences: 

personal accounts 

integrated with 

professional 

identity 

2004, Sverige, Journal 

of Advanced Nursing 

Förstå sjuksköterskors 

berättelser kring 

upplevelserna av yrket de 

första fem åren 

Metod: Kvalitativ studie. 

Urval: 16 sjuksköterskor fem 

år efter examen. 

Datainsamling: Intervjuer. 

Analys: Fenomenologisk 

hermeneutisk metod. 

Resultaten delades upp i tre teman:  

1) vårdande och skyddande av patienter  

2) organisationens betydelse för 

sjuksköterskans arbete och 3) innebörden av 

att använda det egna jaget i den professionella 

rollen. 

Fagerberg,I., & 

Kihlgren, M. 

Experiencing a 

nurse identity: the 

meaning of 

identity to 

Swedish 

registered nurses 2 

years after 

graduation 

2001, Sverige, Journal 

of Advanced Nursing 

Förstå hur sjuksköterskor 

upplever betydelsen av sin 

identitet som sjuksköterska, 

dels som studenter och som 

sjuksköterskor två år efter 

examen.  

Metod: Kvalitativ longitudinell 

studie.  

Urval: 27 studenter under 

studietiden samt 20 av dessa 

två år senare då de var 

sjuksköterskor. 

Datainsamling: Intervjuer en 

gång per år (tre gånger) under 

studietiden och 

dagboksanteckningar från VFU 

(under utbildningens sista två 

år) samt uppföljningsintervjuer 

två år efter examen.  

Analys: Fenomenologisk 

hermeneutisk metod.  

Deltagarna ändrade inte uppfattning om de 

fyra teman som identiteten innehöll men en 

transition gällande på vilket sätt deltagarna 

erfor innehållet i dessa teman framkom över 

tid. Dessa fyra teman var: 1) Betydelsen av 

att ha patienten och dennes behov i fokus, 

vara lyhörd inför både verbal och icke-verbal 

kommunikation 2) Betydelsen av att vara 

teamledare och kunna möta såväl personal 

som patienters behov och problem 3) 

Handledning och praktiska övningar under 

utbildning och i arbetet ledde till trygghet och 

insikt i yrket 4) Betydelsen av att veta vad 

som ingår i rollen, kunna prioritera, förstå 

ansvaret och kunna hantera såväl personal 

som vårdsituationer.  

Holmström, I., & 

Larsson, J.   

A tension between 

genuine care and 

other duties: 

Swedish nursing 

students´views of 

their future work  

2005, Sverige, Nurse 

Education Today 

Undersöka 

sjuksköterskestudenters 

uppfattning gällande sin 

framtida profession. 

Metod: Kvalitativ studie. 

Urval: Tolv svenska 

sjuksköterskestudenter under 

deras sista utbildningsår. 

Datainsamling: Skriftliga 

narrativa berättelser. 

Analys: Empirisk 

fenomenologisk psykologisk 

metod. 

Fyra teman framkom i resultatet:  

1) Professionell status, arbetsförhållanden och 

stress 2) Evidensbaserad vård kontra holistisk 

vård 3) Teamarbete, samarbete och 

problematiken i organisationens 

underliggande struktur med exempelvis 

hierarkier som kan ta fokus från vården 4) 

Många nya sjuksköterskor väljer hellre att 

arbeta med yngre patientgrupper, samtidigt 

som ett ökat vårdbehov råder hos allt fler 

äldre, multisjuka patienter.  
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Lilja Andersson, 

P., & Edberg, A.-

K.  

The nursing 

programme in the 

rear-view mirror. 

Interviews with 

Swedish nurses 

one year after 

their graduation 

2010a, Sverige, Nurse 

Education Today 

Beskriva sjuksköterskors 

uppfattning gällande sin 

utbildning ett år efter 

examen.  

Metod: Kvalitativ uppföljande 

studie. 

Urval: 8 sjuksköterskor, ett år 

efter avslutad utbildning, 

Utvalda från tidigare studie 

(Lilja Andersson, 2007) på 97 

sjuksköterskestudenter. Urval 

baserat på olika bakgrund och 

varierande tidigare erfarenhet 

från vården och varierande 

förmåga uttrycka tankar och 

känslor.  

Datainsamling: Narrativa 

intervjuer. 

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys. 

VFU upplevdes viktig under och efter 

utbildning. Vetenskapliga metoder ansågs 

mer viktiga som yrkesverksam sjuksköterska, 

än som student. Sjuksköterskorna upplevde 

sin kunskap i medicinsk vetenskap som 

tillräcklig, vilket de som studenter tvivlat på 

att den skulle vara.  

Lilja Andersson, 

P., & Edberg, A.-

K. 

The transition 

from rookie to 

genuine nurse: 

narratives from 

Swedish nurses 1 

year after 

graduation 

2010b, Sverige, Journal 

of Continuing Education  

Beskriva upplevelserna hos 

nyexaminerade svenska 

sjuksköterskor under deras 

första år i den nya 

professionella rollen. 

Metod: Kvalitativ uppföljande 

studie. 

Urval: 8 sjuksköterskor, ett år 

efter avslutad utbildning, 

Utvalda från tidigare studie 

(Lilja Andersson, 2007) på 97 

sjuksköterskestudenter. Urval 

baserat på olika bakgrund och 

varierande tidigare erfarenhet 

från vården och varierande 

förmåga uttrycka tankar och 

känslor.  

Datainsamling: Narrativa 

intervjuer. 

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Upplevelsen av att vara ny delades upp i två 

steg, där sjuksköterskan först strävar efter att 

bli accepterad av kollegor och vårdteam, för 

att sedan kunna lägga allt fokus på patienten. 

Detta innefattar ansvar, prioriteringar och att 

inge förtroende hos patienten. Transitionen 

från rookie till erfaren sjuksköterska verkar 

uppstå oavsett om stöd erhålls i denna process 

eller inte. Resultatet visar vikten av att 

kolleger har förståelse för den nya 

sjuksköterskan och är medvetna om hennes 

begränsningar i ansvarsfördelningen. 
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Löfmark, A., 

Smide, B., & 

Wikblad, K. 

Competence of 

newly-graduated 

nurses – a 

comparison of the 

perceptions of 

qualified nurses 

and students  

2006, Sverige, Journal 

of Advanced Nursing  

Jämföra uppfattning hos 

avgångselever på 

sjuksköterskeprogrammet 

om deras kompetens med 

erfarna sjuksköterskors  

uppfattning om 

nyexaminerade 

sjuksköterskors kompetens. 

Metod: Kvantitativ studie. 

Urval: 106 

sjuksköterskestudenter som 

gick sista veckan på 

utbildningen och 136 

sjuksköterskor med erfarenhet 

av studenthandledning. 

Datainsamling: 

Enkätundersökningar med 

frågor utifrån 18 

ämnesområden. 

Analys: De psykometriska 

egenskaperna i enkäterna 

kvalitetsgranskades och 

validitet och reliabilitet 

bekräftades. Cronbach´s alpha 

användes. Grupperna i studien 

jämfördes med hjälp av 

Student´s t-test och chi-squared 

test (X
2 ). Signifikansnivån var 

P < 0.05. Deskriptiv analys: %, 

medelvärde och 

standardavvikelse.  

Signifikanta data som framkom var att 

sjuksköterskor som arbetat mindre än fem år 

skattade sig själva högre än mer erfarna 

sjuksköterskor gällande omsorgsarbete. 97 % 

av de nyexaminerade uppgav god eller väl 

utvecklad förmåga gällande att utföra vård, 

alla uppgav god eller välutvecklad förmåga 

gällande etisk medvetenhet. 87 % uppgav god 

eller välutvecklad förmåga gällande 

prioriteringar och planering. Inom samtliga 

18 undersökta områden så skattade de erfarna 

de nya lägre än vad de gjorde själva. Vikten 

av självskattning, bedömning och att använda 

relevanta bedömningsinstrument under VFU 

framkom i studien.  

Pennbrant, S., 

Skyvell Nilsson, 

M., Öhlén, J., & 

Rudman, A.  

Mastering the 

professional role 

as a newly 

graduated 

registered nurse 

2013, Sverige, Nurse 

Education Today 

Utveckla en modell som 

beskriver utvecklingen hos 

nya sjuksköterskor under 

deras första år i yrket. 

Metod: Kvalitativ studie. 

Urval: 330 sjuksköterskor från 

två kohorter från LUST-studien 

(Rudman & Gustavsson, 2011) 

Den ena gruppen hade två och 

den andra fyra års erfarenhet. 

Datainsamling: 

Enkätundersökning med både 

öppna och slutna frågor.  

Analys: Konstant jämförande 

metod. 

Hantering av den professionella rollen var 

resultatet av en pågående process som bygger 

på sjuksköterskans erfarenhet och interaktion 

med arbetsmiljön. Den professionella 

utvecklingen visade sig även innehålla 

utvärdering och omvärdering av utbildningen 

samt utvecklandet av självkänsla och klinisk 

kunskap. 

 

 

 

 


