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Abstrakt 

Bakgrund: Efter avslutad sjuksköterskeutbildning kan en legitimation ansökas om från 

socialstyrelsen som garanterar tillräcklig kompetens och färdigheter för yrket. 

Sjuksköterskeutbildningen är i konstant behov av korrigering till följd av sjukvårdens 

kontinuerliga kunskapsutveckling samt stora krav på kvalité och effektivitet som 

samhället ställer. Gapet mellan verksamhetens krav och den förberedande kunskapen 

från utbildningen medför en stor omställning vid övergången.  

Syfte: Syftet är att beskriva hur nyutexaminerade sjuksköterskor upplever övergången 

från utbildning till yrkesverksam. 

Metod: Studien gjordes som en litteraturöversikt innehållande 18 artiklar med 

kvalitativa och kvantitativa data samt mixad metod. Artikelsökningar genomfördes i 

databaserna CINAHL och PubMed. 

Resultat: I resultatet framkom flertalet olika faktorer som påverkade nyutexaminerade 

sjuksköterskors upplevelser under övergångsperioden. Tre huvudtema uppdagades: 

utbildning, övergång och arbetsmiljö med respektive underteman. Huvudresultatet 

visade att gapet mellan utbildning och praxis, brist på handledarskap samt dålig 

arbetsmiljö var tre av de mest framträdande tillkortakommanden som bidrog till 

upplevelsen av övergångschock. 

Konklusion:  Övergångsperioden är en komplex process med flertalet bakomliggande 

påverkbara faktorer. Det krävs en djupare förståelse från utbildningsansvariga, 

yrkesverksamheten och andra nyckelaktörer för att kunna skapa förutsättningar för en 

lyckad och tillfredsställande övergång till yrkesrollen för nyutexaminerade 

sjuksköterskor.   

Nyckelord: Litteraturöversikt, nyutexaminerad sjuksköterska, upplevelse, övergång 

 

 

 



 

Abstract 

Background: Upon completion of nursing education, a certificate can be applied for 

from the National Board of Health and Welfare, which guarantees adequate competence 

and skills for the profession.  Nursing education is in constant need of correction as a 

result of the continuous development of health care and the high demands on quality and 

efficiency that society places. The gap between the operational requirements and the 

preparatory knowledge from the education entails a major change in the transition. 

Aim: The purpose was to describe how newly graduated nurses experience the transition 

from education to vocational practice. 

Method: The study was conducted as a literature review containing 18 articles with 

qualitative and quantitative data and mixed method. Article searches were performed in 

the databases CINAHL and PubMed. 

Results: In the result, a number of different factors emerged that affected newly 

graduated nurses' experiences during the transition period. Three main themes were 

discovered: education, transition and working environment with respective sub-themes. 

The main result showed that the gap between education and practice, lack of 

preceptorship and poor working environment were three of the most prominent 

shortcomings that contributed to the experience of transition shock. 

Conclusion: The transition period is a complex process with a number of underlying 

influences. A deeper understanding is required of education officers, the profession and 

other key players in order to create the conditions for a successful and satisfactory 

transition to the professional role of newly graduated nurses. 

Keywords: A literature review, experience, newly graduated nurse, transition 
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1 INLEDNING 

I samtal med handledare och andra sjuksköterskor under verksamhetsförlagd utbildning 

har litteraturöversiktens skribenter ofta fått höra att det första året som yrkesverksam blir 

en inlärningsperiod. Erfarna sjuksköterskor berättar om tiden som nyutexaminerad 

vilken präglas av ovisshet och nervositet över att inta en ny yrkesroll. Det påpekas bland 

annat att utbildningen och yrkesverksamhetens perspektiv skiljer sig åt. Att inte kunna 

hantera jobbet och ta likvärdigt ansvar som en erfaren sjuksköterska riskerar att skapa 

oro bland sjuksköterskestudenter. Detta väckte ett intresse kring hur nyutexaminerade 

sjuksköterskor upplever övergången från utbildning till att börja jobba. Med 

nyutexaminerad sjuksköterska syftar aktuell litteraturöversikt till sjuksköterskors första 

yrkesverksamma år. 

2 BAKGRUND 

2.1 Sjuksköterskeprofessionen 
För att kunna ta examen och erhålla examensbevis, krävs enligt svensk stadga, att 

studenterna besitter färdigheter och kunskap för att anta en självständig roll som 

sjuksköterska, likt majoriteten av länder i världen (Kapborg & Berterö, 2009). Efter 

avslutad utbildning ansöker personen om att erhålla en legitimation hos socialstyrelsen. 

Yrkestiteln är skyddad av legitimationen som garanterar att den yrkesverksamma besitter 

kunskaper, egenskaper och färdigheter som krävs för att utöva yrket (Socialstyrelsen, 

2017).  

Centralt för sjuksköterskan är omvårdnad i både teori och praxis, forskning, utveckling 

och utbildning samt ledarskap och tillämpningen ska ske med en etisk helhetssyn 

(Kapborg & Berterö, 2009; Sawatzky, Enns, Ashcroft, Davis, & Harder, 2009; Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskans roll är väsentlig där krav ställs på olika 

färdigheter samtidigt som ett ansvar föreligger att säkerställa att kompetenserna är 

relevanta och aktuella, vilket sker genom kontinuerligt lärande. Utvecklingen från 

nybörjare till expert har visats kunna ta lång tid efter avslutade studier där viktiga 

färdigheter, såsom kritiskt tänkande och prioritering blir svårhanterliga (Wilson, 

Harwood, & Oudshoorn, 2015). 
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2.2 Sjuksköterskeutbildning 
I Sverige är sjuksköterskeprogrammet en treårig akademisk utbildning som leder till 

både en yrkesexamen och kandidatexamen (Finnström 2014). Utbildningen regleras av 

Högskolelagen (SFS 1992:1434) som innehåller grundläggande bestämmelser för 

landets statliga universitet och högskolor. Liknande har sjuksköterskeutbildningen i 

Oman sedan 1970-talet utvecklats och frångått tidigare koncept som erbjöd ett tvåårigt 

utbildningsprogram till att erbjuda en treårig akademisk utbildning med kandidatexamen 

(Al Awaisi, Cooke & Pryjmachuk, 2015). Jämförelsevis är sjuksköterskeutbildningen i 

Irland fyra och ett halvt år lång och ligger på en kandidatnivå (Kumaran & Carney, 

2014). Den akademiskt utbildade sjuksköterskan kännetecknas av självständigt 

handlande och kritiskt tänkande med grunden i vetenskap och beprövad erfarenhet samt 

med utgångspunkt i etiskt förhållningssätt (Finnström 2014). Sjuksköterskeutbildningen 

är i konstant behov av uppdatering till följd av sjukvårdens kontinuerliga 

kunskapsutveckling samt stora krav på kvalité och effektivitet som samhället ställer 

(Kapborg & Berterö, 2009).  

Omsorg anses vara centralt inom omvårdnad och beskrivs som ett komplext begrepp 

med innebörden att saker, personer samt händelser är betydelsefulla. Begreppet används 

ofta i sjuksköterskans och patientens relation, men föreligger även mellan lärare och 

studenter. Omsorg är integrerat i omvårdnad som utgör sjuksköterskans verksamhet och 

kunskapsområde (Swenurse, 2014). God omsorg innebär äkta nyfikenhet, genuint 

lyssnande, konstruktiv utvärdering, noggranna förberedelser och kritiskt tänkande 

innebärande att etik är en väsentlig del för studierna (Sawatzky et. al., 2009). 

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utgör den praktiska delen av 

sjuksköterskeutbildningen och är förlagd på olika kliniska verksamheter inom sluten- 

och öppen hälso- och sjukvård. Under VFU ska sjuksköterskestudenter under 

handledning få möjlighet till praktisk färdighetsträning och tillämpning av teoretiska 

kunskaper inom huvudområdet omvårdnadsvetenskap (Vårdförbundet, 2016). 

Kopplat till kontinuerlig utveckling inom sjukvården förs ständiga diskussioner gällande 

tillämpning av kunskap samt kompetensbedömning för studenter och hur evidensbaserad 

kunskap ska kunna omvandlas och implementeras till färdighetsövningar inför det 

kommande yrkeslivet (Kapborg & Berterö, 2009). Sjuksköterskans 

omvårdnadsutbildning bygger på undervisning så att patientsäker vård kan bedrivas. 
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Genom kunskap och färdigheter grundat i etisk omsorg är syftet med utbildningen att 

nyutexaminerade sjuksköterskor ska besitta tillräcklig kompetens för att övergången till 

yrkeslivet ska underlättas (Sawatzky et. al., 2009). Studierna idag inom 

sjuksköterskeutbildningen baseras främst på att utbilda studenterna till att ge säker och 

effektiv vård till patienter som är fysiologiskt stabila i sin sjukdom (Murray, Sundin, & 

Cope, 2019). Enligt Finnström (2014) skapade sjuksköterskeutbildningen en god grund 

för att arbeta evidensbaserat. Däremot uppstod problematik kring hanterandet av akuta 

situationer och komplexa patientsituationer med exempelvis multipla sjukdomar (två 

eller fler kroniska sjukdomar) (Finnström, 2014; Hylen Ranhoff, 2010).  

2.3 Kompetens 
Kompetens är ett svårdefinierat och abstrakt begrepp som saknar en enhetlig definition, 

men begreppet behandlar självinsikt över kunskap och färdigheter (Wilson et al., 2015; 

Garside & Nhemachena, 2013). Kompetens används inom alla yrkesområden och 

framhävs i hög grad inom omvårdnadspraxis, framförallt vid mätning av effektiviteten 

inom omsorgen. Inom sjuksköterskeutbildningen är begreppet en integrerad del av 

utbildningens principer (Garside & Nhemachena, 2013). Begreppet kompetens 

inrymmer även kontinuerlig utveckling inom yrkesutförandet. Utöver kliniska 

handledare och lärare vars uppgifter innefattar att förenkla kunskaper och 

färdighetsutveckling, krävs att sjuksköterskan tar eget ansvar att förbättra individuella 

brister (Wilson et al., 2015). 

2.3.1 Utveckling av kompetens 
Benner's modell utgör ett sätt att bedöma praktisk kompetens för 

sjuksköterskeutbildningar (Figur 1.) där olika stadier av yrkeskompetens föreligger från 

nybörjare till expert (Garside Nhemachena, 2013). Enligt Benner (1993) är kompetens 

en framåtsträvande upplevelse som ställs in i fem olika stadier: novis, avancerad 

nybörjare, kompetent, skicklig och expert. En nyutexaminerad sjuksköterska kan 

jämföras med vad som beskrivs som avancerad nybörjare som ligger på en godtagbar 

prestationsnivå och klarar nätt och jämt att tas igenom tidigare kända situationer men 

saknar förståelse för den kontextuella helheten. För en sjuksköterska utvecklas 

kompetensen när medvetenhet om personliga handlingar har åstadkommits. När 

sjuksköterskan besitter en kompetent prestationsnivå erhålls förmågan att hantera 
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oförutsedda situationer och händelser som kan uppstå i arbetet. Däremot saknas snabbhet 

och anpassningsförmåga som den skicklige besitter (Benner, 1993). 

 

 
Figur 1: Benner's modell för sjuksköterskans utveckling (Murray et al., 2019). 

2.4 Klinisk praxis 
Grundutbildade sjuksköterskor är en bristvara sedan många år tillbaka och har varit 

tilltagande sedan 2009. Konkurrens om arbete bedöms därav som låg (Socialstyrelsen, 

2018) medan arbetsbelastningen blir tyngre (Lea & Cruickshank, 2015). Bristen av 

nyutexaminerade, erfarna grundutbildade samt specialistsjuksköterskor förväntas 

fortsätta relaterat till pensionsavgångar (Socialstyrelsen, 2018). Många 

sjuksköterskestudenter hoppar av utbildningen, ytterligare studenter upplever osäkerhet 

över yrkesvalet. Problematiken är världsomfattande (Murray et al., 2019). 

 

Ur ett världsomfattande perspektiv förväntas nyutexaminerade sjuksköterskor uppvisa 

färdigheter inom yrket samt hantera arbetsbelastningen och besitta ett omfattande 

kompetensområde efter utfärdad legitimation. Verksamhetens förväntningar på 

välutvecklade färdigheter och förmågor inom exempelvis självständighet, 

problemlösning och ledarskap är höga. Sjukhus med högre personalbrist innebär högre 
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förväntningar på nyutbildade sjuksköterskor. Relaterat till personalbristen förväntas 

nyrekryterade sjuksköterskor att hantera större arbetsansvar i ett tidigt skede utan 

adekvat vägledning av handledare eller tid för anpassning till arbetsmiljön (Lea & 

Cruickshank, 2015). 

2.5 Nyutexaminerad sjuksköterska & patientsäkerhet 
Patientsäkerhet är ett nyckelattribut inom sjuksköterskeprofessionen och därmed även en 

vital del att uppnå i undervisningen under utbildningen (Kapborg & Berterö, 2009). 

Enligt Murray et al. (2019) uppstår förebyggbara vårdrelaterade komplikationer årligen 

och har statistiskt sett inträffat i högre grad när nyutexaminerade sjuksköterskor anställs. 

Relaterat till en tidigare begränsad exponering inom diverse situationer med sårbara 

patienter så är det allmänna avvikelser inom personalen som påverkar patientvården. 

Tekniska färdigheter samt erfarenheter inom kritiskt tänkande saknas i tillräcklig 

utsträckning orsakande sämre vårdresultat (Murray et al., 2019). Yrkesutövningen ska 

grundas på vetenskap och välbeprövade erfarenheter och ska implementeras i enlighet 

med lagar, stadgar samt riktlinjer. För att bedriva säker patienthantering krävs 

skicklighet och god kompetensgrund (Kapborg & Berterö, 2009) med kombination av 

humanistisk människosyn vid patientnära arbete (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Bristande kunskap kan skapa minskat förtroende och ha förödande konsekvenser för 

patienter, närstående samt kollegor (Kapborg & Berterö, 2009). 

Att ha självinsikt samtidigt som arbetsplatsen är medveten om nybörjarförhållandena är 

vitalt för korrekta patientobservationer och åtgärder eftersom nyutexaminerade 

sjuksköterskor lägger fokus på att minnas regler och riktlinjer. Påföljden kan leda till att 

patienter försämras när viktiga detaljer över patientstatus missas och därav är stöd från 

mer erfarna sjuksköterskor av stor vikt. I nybörjarstadiet är nyutexaminerade 

sjuksköterskor främst uppgiftsfokuserade och förmåga att se helheten kring 

omvårdnaden av patienter saknas. Problematik över att prioritera patientsäkerhet i stället 

för tidshantering uppstår också (Murray et al., 2019). 

2.6 Teoretisk utgångspunkt 
Judy E. Boychuk Duchscher (2009) beskriver att nyutexaminerade sjuksköterskors 

övergång till professionell yrkesverksam involverar ett brett spektrum av emotionella, 

fysiska, intellektuella, sociologiska och kulturella förändringar. Duchschers teori om 

övergångschocken "transition shock" representerar rollövergången och reaktionen från 
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upplevelsen av att gå från en trygg akademisk miljö till det okända och förväntade 

sammanhanget i professionell verksamhet. Duchscher (2008) teori omfattar tre stadier. 

Första stadiet benämns som ”Doing” och innebär en preocess som involverar att lära, 

prestera, anpassa och att dölja. Andra stadiet ”Being” innefattar sökande, undersökande, 

ifrågasättande, tvivlande och uppdagande. Det tredje stadiet ”Knowing” handlar om att 

separera, utforska, kritisera, acceptera och att återhämta sig. Enligt Duchscher (2009) är 

övergången till nya rollen en icke-linjär process som driver nyutexaminerade 

sjuksköterskor genom intellektuella, känslomässiga, professionella, utvecklingsmässiga 

samt kompetens- och rollförändringar som också inrymmer erfarenheter, förväntningar 

och betydelser (Figur 2.). 

Övergångsperioden från student till nyutexaminerad sjuksköterska innehåller stressande, 

avskräckande och frustrerande faktorer. Övergångschock är det mest drastiska steget 

under övergångsperioden från student till yrkesverksam och representerar det förvirrade 

tillståndet av mellanstadie som existerar mellan “Doing, Being, Knowing”. 

Övergångschocken uppstår efter avslutade studier, vid klivet in till yrkeslivet där roller, 

ansvar, förhållanden, prestationsförväntningar och kunskap har stora olikheter från 

studietiden. Risken är stor att nyutexaminerade sjuksköterskor börjar tvivla på yrkesvalet 

under övergångsperioden, framför allt efter introduktionsperioden, när ingen handledare 

längre finns att tillgå. En fjärdedel av nyutexaminerade sjuksköterskor avråder andra att 

utbildas till sjuksköterskor och mellan 33–61% av utexaminerade byter avdelning eller 

yrke inom första året som yrkesverksam. För att sjuksköterskor ska stanna kvar inom 

yrket, krävs en förståelse från både utbildningen samt verksamheter så rätt åtgärder 

implementeras (Duchscher, 2009). Då det aktuella arbetet berör nyutexaminerade 

sjuksköterskor kommer Duchschers teori att utgöra en teoretisk referensram som 

författarna kopplar till de fenomen som diskuteras i resultatdiskussionen. 
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Figur 2:  Duchscher's övegångsshock modell (Duchscher, 2009).  

2.7 Problemformulering 
Efter sjuksköterskeexamen kan ansökan om sjuksköterskelegitimation ske hos 

Socialstyrelsen. Legitimationen bekräftar en förväntad kompetens inom det kommande 

yrkesverksamma livet. Sjuksköterskeutbildningen är formad för att utrusta studenter med 

nödvändiga färdigheter och kunskaper för att inta rollen som legitimerad 

yrkesprofessionell. Akademiska tryggheten försvinner och nyutexaminerade 

sjuksköterskor ska anta nya rollen som självständig sjuksköterska där tidigare erfarenhet 

saknas. Att gå från utbildning till att vara yrkesverksam innebär stora omställningar för 

nyutexaminerade sjuksköterskor. Det krävs en förståelse från utbildningsorganisationen, 

verksamheten samt övriga omgivningen för att tillgodose behovet av stöd som 

nyutexaminerade sjuksköterskor upplever för att kunna hantera rollen som självgående 

sjuksköterska. Att synliggöra problematiken är av vikt för att skapa förutsättningar och 

underlag för eventuella lösningar som vidare kan resultera i ökandet av attraktionskraft 

för professionen, tryggare vård och omsorg och ekonomisk lönsamhet för samhället. 
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2.8 Syfte 
Syftet är att beskriva hur nyutexaminerade sjuksköterskor upplever övergången från 

utbildning till yrkesverksam. 

3 METOD 

3.1 Design 
Studien har gjorts enligt Fribergs (2017) definition av allmänna litteraturöversikt för att 

få översikt om kunskapsläget i valt ämne. Tidigare forskning inom det studerade ämnet 

har kartlagts, granskats och sammanfattats. Avsikten var att undersöka befintlig 

forskning från systematiskt valda vetenskapliga artiklar och bilda en uppfattning om 

redan utforskade områden samt outforskad mark relaterat till sjuksköterskans 

kompetens- eller verksamhetsområde, samt även vilka metoder och teoretiska 

utgångspunkter som använts (Friberg, 2017). 

3.2 Urval & datainsamling 

Genom att tillämpa ett helikopterperspektiv skapades en övergripande bild på befintlig 

forskning kring det valda ämnet (Friberg, 2017). Sökningarna inleddes med fritext på 

databaserna CINAHL och PubMed. Databaser är ofta indelade efter ämnesområden, 

enligt Östlundh (2017). CINAHL innehåller omvårdnadsvetenskaplig information 

medan PubMed främst är medicinskt inriktad med viss omvårdnadinformation 

(Östlundh, 2017). Genom sökningar via fritext identifierades passande sökord som 

vidare användes för sökningar med boolesk sökteknik som använder AND och OR samt 

att trunkering användes för att koppla ihop sökord och söktermer, vilket ökade 

möjligheterna att finna relevanta artiklar till valt område i aktuell litteraturöversikt 

(Östlundh, 2017; Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström, 2016). Vid 

artikelsökning användes sökorden: Newly graduated nurse, Novice nurse, Newly 

registered nurses, New nurse, Junior nurse, New nursing graduates, New graduate 

transitions, Nurse*, Student, Experience, Feelings, Views, Preparation, Transitional, 

Transition, Workplace, Workforce och Qualitative. Sökorden användes i olika 

kombinationer som visas i sökmatrisen (Bilaga 10.1). 

 

Manuella sökningar genomfördes vid fynd av artiklar vars innehåll speglade 

litteraturöversiktens problemområde (Bilaga 10.2). De manuella sökningarna skedde 
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genom att studera aktuella artiklars referenslistor med relevans till litteraturöversiktens 

syfte. Forsberg och Wengström (2015) skriver att manuella sökningar är en variant av 

litteratursökning där relevanta artiklar kan påträffas genom andra artiklars referenslistor. 

  

Inklusionskriterier: I litteraturöversikten omfattades nyutexaminerade sjuksköterskor. 

Valda artiklar var skrivna på engelska, peer reviewed, innefattade abstrakt samt var 

publicerade mellan 2009 - 2019. 

  

Exklusionskriterier: Sjuksköterskestudenter och legitimerade sjuksköterskor som varit 

yrkesverksamma i över ett år. 

3.3 Värdering av artiklarnas kvalitet 
Tillämpade artiklar i litteraturöversikten kvalitetsgranskades med hjälp av en modifierad 

granskningsmall av kvantitativa och kvalitativa artiklar från Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2006) samt Forsberg och Wengström (2015) (Bilagor 10.3.1 och 10.3.2). 

Artiklar med mixad metod kvalitetsgranskades genom båda mallarna och fick därmed 

två olika procentuella värderingar. Maxpoäng för kvantitativa artiklar var 29 och för 

kvalitativa artiklar  var 25 poäng max. Poängen omvandlades till procent och angav om 

artikeln hade hög, medel eller låg kvalitet. 80 % eller högre värderades som hög kvalitet, 

60-79 % värderades som medel och 0-59 % värderades som låg kvalitet. Inkluderade 

artiklar i aktuell litteraturöversikt erhöll enbart hög kvalitet. 

3.4 Tillvägagångssätt 
Initialt bokades ett möte med en bibliotekarie för vägledning av sökstrategier i olika 

artikeldatabaser. Sökningar av relevanta vetenskapliga artiklar inom valt ämnesområde 

genomfördes. Valda artiklar granskades och analyserades med noggrannhet. 

Sökningarna skedde enskilt men i dialog med varandra beträffande sökord. Titlarna som 

verkade ändamålsenliga valdes ut och abstrakt lästes igenom. Abstrakten med relevans 

för syftet utsågs och hela artikeln lästes. Alla funna artiklar granskades av båda 

skribenter samt fastställandet av vilka artiklar som skulle användas i litteraturöversikten. 

Skrivandet av litteraturöversikten tillfogades gemensamt med hjälp av delade dokument 

i Google Drive, telefonsamtal samt chattkonversationer.  

3.5 Analys & tolkning av data 

Analysarbetet genomfördes enligt Friberg (2017) modell som innehåller fem steg. 
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Modellens fem olika steg möjliggör en systematisk analysprocess som inleds med att 

läsa valda artiklar flera gånger för att få en förståelse. Sedan läggs fokus på artiklarnas 

resultatdel där nyckelfynden identifieras och sammanställs. Vidare urskiljs likheter och 

skillnader av artiklarnas resultat som sedan fogas samman för att skapa nya övergripande 

teman. Metoden överensstämmer med innehållsanalys (Forsberg & Wengström, 2015) 

då syftet var att identifiera mönster i resultaten, sedan kategorisera dessa för att skapa 

teman. Kvantitativa och kvalitativa artiklar presenteras som områden respektive teman 

(Friberg, 2017). För en tydligare överblick över valda artiklar, gjordes en artikelmatris 

(Bilaga 10.4) där övergripande information om artiklarna anges, såsom författare, syfte, 

resultat och kvalitet. 

3.6 Etiska överväganden 
Helsingforsdeklarationen omfattar inom EU, Europeiska unionens stadga som 

upprätthåller grundläggande rättigheter. Stadgan inrymmer rätten till integritet, 

informerat samtycke samt att ingen ekonomisk vinning får utfärdas från deltagande 

individer. Forskning får endast bedrivas i beaktande av mänskliga rättigheter, 

fundamentala friheter samt människovärde. En etisk forskningskommitté bedömer och 

godkänner planerade forskningar och studier och ska vara oberoende av forskaren 

(World Medical Association, 2018). Forskningens intresse ska vara i enlighet med 

kravet att skydda deltagarnas integritet (Forsberg & Wengström, 2015). Skribenterna har 

haft i beaktande att skillnader i etiska förhållningssätt har kunnat förekomma beroende 

på land, lärosäten och organisation. Enligt Wallengren och Henricson (2012) ökas det 

vetenskapliga värdet genom att alla inkluderade artiklar i litteraturstudien har tillstånd 

från en etisk kommitté alternativt att noggranna etiska överväganden har utförts. 

Etiska överväganden är ett kvitto på att fusk och ohederlighet inte förekommer och utgör 

därmed ett krav på alla vetenskapliga studier (Forsberg & Wengström, 2015). Till 

arbetet har litteraturöversiktens skribenter endast valt vetenskapliga artiklar innehållande 

studier godkända av en etisk kommitté eller motsvarande att grundliga etiska 

överväganden var redovisat. Valda artiklar lästes upprepade gånger ömsesidigt och ett 

objektivt förhållningssätt har eftersträvats under hela processen för att i största mån hålla 

ett neutralt perspektiv och inte förvränga studiernas resultat. 
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4 RESULTAT 
Huvudresultaten i litteraturöversikten visar att sjuksköterskeutbildningen, 

övergångsperioden och arbetsmiljön är de främsta faktorerna för hur nyutexaminerade 

sjuksköterskor upplever övergången från utbildning till yrkesverksam. Resultatet 

grundas på 18 artiklar som var kvalitativa, kvantitativa samt mixad metod. Innefattande 

länder är Australien, Finland, Kanada, Nederländerna, Irland, Storbritannien, Sverige 

och USA. Olika kategorier samt subkategorier har urskiljts efter genomläsning av valda 

artiklars resultat som sedan sammanställdes och presenteras som huvudtema med 

undertema i tabellen nedan.  

Huvudtema och respektive undertema som framkommit presenteras i efterföljande 

tabell: 

Huvudtema Undertema 

Utbildning  -Kompetens & färdighet 
-Teori & reflektion 
-Verksamhetsförlagd utbildning 

Övergången 
  

-Tillhörande & acceptans 
-Stöd & handledning 
-Ansvar  
-Självförtroende & rädsla 

Arbetsmiljö -Utmaningar 
-Kommunikation 
-Patientsäkerhet 

 

4.1 Utbildning 

4.1.1 Kompetens & färdighet 
Det existerar ett gap mellan teoretisk utbildningen och den rådande 

samhällsutvecklingen som väntar nyutexaminerade sjuksköterskan (Regan, Wong, 

Laschinger, Cummings, Leiter & MacPhee, 2017). Nyutexaminerade sjuksköterskor 

beskriver i Suresh, Matthews & Coyne, (2012) studie att den verksamhetsförlagda 

utbildningen brister i anpassning gällande klinisk placering och möjligheter till 

utveckling av kliniska färdigheter. Nyutexaminerade sjuksköterskor upplever att 

utbildningsprogrammen inte innehåller tillräckligt med tillfällen till praktiskt lärande 

samt bristande förberedelse för kommande rollen yrkesrollen (Romyn et al., 2009; 
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Suresh et al., 2012). Nyutexaminerade sjuksköterskor upplever att 

sjuksköterskeutbildningen är teoretiskt dominerat, för lite praxis resulterade i känslor av 

att inte vara tillräckligt förberedd inför arbetslivet eftersom praktiska färdigheter och 

kompetenser brister (Romyn et al., 2009; Flinkman & Salanterä, 2015). Relaterat till en 

stor andel teoretisk kunskap med bristande praktisk kompetens, är praktiska utmaningar i 

yrket svårhanterliga (Flinkman & Salanterä, 2015). Upplevelsen av att inte besitta 

tillräcklig grundläggande färdigheter inom till exempel klinisk undersökning och 

provtagning förekommer (Romyn et al., 2009). Kopplat till utbildningen beskriver 

nyutexaminerade sjuksköterskor upplevelsen av stress på grund av att utbildningen inte 

är tillräckligt förberedande för den kliniska praxisen. Bristen på praktiska förberedelser 

gällande tidshantering påverkar helhetssynen i omvårdnadsarbetet hos nyutexaminerade 

sjuksköterskor (Clark & Springer, 2011; Regan et al., 2017). Önskemål yttras om att få 

djupare inlärning om exempelvis patientbedömning, prioritering, dokumentering, 

delegering, kommunikation, teamarbete och stresshantering (Clark & Springer, 2011). 

Två studier visade att nyutexaminerade sjuksköterskor upplever att helhetssyn och 

kvaliteten i omvårdnaden påverkas negativt av arbetsbelastning kombinerat med 

tidsbegränsning i arbetet samt svårigheter med tidshantering (Suresh et al., 2012; Cope, 

Murray & Sundin, 2019). 

I en artikel av Newton, Henderson, Jolly, & Greaves (2015) visar resultatet att 

nyutexaminerade sjuksköterskor hellre lär genom praxis än teori under studietiden och 

att teorin uppfattas helt annorlunda än klinisk praxis. Att utföra praktiska moment i 

skolans utrymmen visas också skilja från praxisen att utföra olika moment i 

sjukhusmiljö. Vidare menar Newton et al. (2015) att praktisk inlärning föredras av 

sjuksköterskestudenter och nyutexaminerade sjuksköterskor och fortgår under hela 

yrkesverksamma tiden. Att någon erfaren inom området där kompetensen brister som 

visar hur det utförs föredras av nyutexaminerade sjuksköterskor. En problematik med 

inlärning inom klinisk praxis, upplever nyutexaminerade sjuksköterskor kan vara att 

sjuksköterskestudenten blir osynlig om arbetsbelastningen är hög (Newton et al., 2015). 

4.1.2 Teori & reflektion 

För att lättare lära och kunna implementera teoretisk omvårdnadskompetens i klinisk 

praxis, upplever nyutexaminerade sjuksköterskor att frekventa reflektioner under 

studietiden bör ske tillsammans med lärare och kurskamrater (Monagle et al., 2018). 
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Diskussioner om komplexa upplevelser ges då utrymme och resulterar i meningsfulla 

inlärningstillfällen, vilket är av stor vikt för lärarna att ha insikt i, för att få kunskap om 

vilka färdigheter studenterna besitter och lättare kunna gynna studenternas övergång till 

det yrkesverksamma livet (Monagle, Lasater, Stoyles & Dieckmann, 2018). 

Egenvård gällande personlig fysisk- och psykisk hälsa förespråkas av 

utbildningsprogrammet men åsidosätts å andra sidan av lärarna under studietiden, enligt 

nyutexaminerade sjuksköterskor i studien av Dames (2019). Vidare beskriver Dames 

(2019) att nyutexaminerade sjuksköterskor upplever att sjuksköterskeutbildningen 

behöver bli mindre binär gällande sjuksköterskeidealen och istället fokusera mer på 

“gråzoner”, för att bättre återspegla personlig utveckling och arbetsmiljödynamik inom 

yrket. Vidare upplever nyutexaminerade sjuksköterskor att sjuksköterskeutbildningen 

borde maximera exponeringsmöjligheterna för studenterna så beredskapen för olika 

situationer ökas inom yrket. Genom att sjuksköterskestudenter utsätts för okända miljöer 

och individer kan disharmoniska erfarenheter belysas och samklang infinnas. 

4.1.3 Verksamhetsförlagd utbildning 
I två studier visas att nyutexaminerade sjuksköterskor upplever utanförskap som 

studenter under verksamhetsförlagd utbildning (Kumaran & Carney, 2014; Newton et 

al., 2015). Att inte bli bekräftad och inkluderad av personal i det multidiciplinära teamet 

gör att viktig information missas om patienter och upplevelsen av att bli ignorerad 

försämrar självförtroendet. Med lukrativ kommunikation skapas bättre relation och en 

mer avslappnad tillvaro. Vid större delaktighet från hela vårdteamet, får studenten en 

betydande roll och kompetensutvecklingen blir högre (Suresh et al., 2012; Kumaran & 

Carney, 2014; Newton et al., 2015).  

I en artikel av Hart (2019), upplevs VFU under utbildningen som positiv enligt 

nyutexaminerade sjuksköterskor. Att få erfara flertalet olika moment samt diverse 

patienter, under klinisk praxis, underlättar förståelsen för viss teoretisk kompetens. Att 

handledare är engagerade under VFU-perioderna upplever nyutexaminerade 

sjuksköterskor inger en känsla av sammanhang där delaktighet och inlärningsförmågan 

underlättades vilket resulterar i ökat förtroende och större inlärningsmöjligheter. 

Engagerade handledare bidrar enligt nyutexaminerade sjuksköterskor till en smidigare 

övergångsperiod. 
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4.2 Övergången 
4.2.1 Tillhörande & acceptans 
Som nybörjare är sjuksköterskor i behov av tid att bekanta sig med arbetsplatsens 

rutiner, policy, utrustning och personal för att uppleva tillhörighet till avdelningen. Det 

händer att behovet inte blir tillgodosett då nya sjuksköterskor inte alltid får en 

grundläggande introduktion (Hussein, Everett, Ramjan, Hu & Salamonson, 2017; Clark 

& Springer, 2012). I en studie av Andersson & Edberg (2010) beskriver 

nyutexaminerade sjuksköterskor behovet av erkännande, acceptans och sympati från 

kollegorna och strävan efter att få vara en del av teamet som kompetent och värdig 

medlem. Nyutexaminerade sjuksköterskor upplever att bli erkänd av kollegor är viktigt 

för utveckling av självförtroendet och döljer osäkerhet bakom en fasad av falsk 

självsäkerhet och kompetens som strategi för att bli en del av teamet. Strategin är 

energikrävande och adderat till energin som läggs på det dagliga arbetet blir effekten att 

nyutexaminerade sjuksköterskor upplever mindre tillhörande och mer ensamhet. 

Acceptans i sociala sammanhang är också eftersträvansvärt då nyutexaminerade 

sjuksköterskor upplever att barriären mellan olika professioner inte existerar vilket 

stärker känslan av att tillhöra. Som bekräftelse på acceptans upplever nyutexaminerade 

sjuksköterskor att de får respekt, gehör och tilltro av kollegorna vilket stärker deras 

självförtroende samt gynnar professionell utveckling (Andersson & Edberg, 2010). 

Erfarenheter kring relationer på arbetsplatsen och med patienter har stor betydelse enligt 

en studie av Hoeve, Kunnen, Brouwer & Roodbol (2018) gällande hur nyutexaminerade 

sjuksköterskor upplever och hanterar arbetsuppgifter. Positiva upplevelser med patienter 

ger ökat självförtroende- och begrepp och känsla av respekt samt ett främjande 

engagemang för yrket. Vidare upplevs relationen med läkare och övriga kollegor i 

teamet också vara viktigt. God relation till läkarna gynnar självförtroende och upplevs 

som en höjning i yrkeskompetensen. Däremot är sämre relation vanligare, orsakande 

upplevelser av förminskning, ignorans och att inte behandlas som legitimerad 

sjuksköterska av vårdteamet. Vidare beskriver Hoeve et al (2018) att 

erfarenhetsupplevelser inom yrket främst kretsar kring teamet. Ett bra arbetsteam skapar 

positiva upplevelser vilket är essentiellt för att ge god omvårdnad. Stöttning är också 

viktigt och att vara behjälplig till teamet vilket skapar upplevelser av gemenskap och 

patienternas omvårdnad förbättras. 
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4.2.2 Stöd & handledning 
För nyutexaminerade sjuksköterskor är en bra arbetsplats med positiv kultur där det 

finns ett tydligt åtagande för nyutexaminerade med avseende stöd och inlärningstillfälle. 

Stöd och mentorskap upplevs som viktiga beståndsdelar för en smidigare övergång till 

yrkeslivet. (Parker, Giles, Lantry, & McMillan, M., 2014; Flinkman & Salanterä, 2015). 

Vidare visas att många nyutexaminerade sjuksköterskor upplever en arbetsplats som 

ovannämnda men desto fler får erfara det motsatta. Upplevelsen av brist på åtaganden, 

minimalt med stöd och handledning samt att behov av inlärning inte blir adekvat bemött 

och löften om stöd inte uppfylldes, är en besvikelse (Parker et al., 2014). Bristfällig 

orientering, mentorskap och stöd orsakar känslor av övergivenhet, osäkerhet och rädslor 

över att göra misstag som kan få extrema konsekvenser, såsom allvarliga medicinska 

misstag. Otillräckligt stöd upplevs där nyutexaminerade sjuksköterskor förväntas utföra 

arbetet samtidigt som inget stöd ges vid försummelse. Varken chefer eller kollegor visar 

tillräcklig stöttning (Flinkman & Salanterä, 2015). 

Nyutexaminerade sjuksköterskor söker kunskap, rådgivning och stöd hos kollegor som 

jobbat längre och som har mer erfarenhet (Parker et al., 2014; Regan et al., 2017; Dyess 

& Sherman, 2009). Dyess & Sherman (2009) beskriver att nyutexaminerade 

sjuksköterskor upplever oklarheter i den givna handledningen, att frågor besvaras olika 

och att personalens personliga åsikter skapar förvirring samt att verksamhetens policy 

och förfarande som förlitas på inte alltid finns till hands. Positiva upplevelser där 

kollegor är behjälpliga och assisterar, skapar ökat självförtroende hos nyutexaminerade 

sjuksköterskor. Däremot upplevs känslor av oro och rädsla för att vara en belastning för 

erfarna kollegor vid tillfällen där hjälp behöver efterfrågas. Konflikt mellan att våga 

ifrågasätta och uppleva förlägenhet och därmed kunna ge god omvårdnad uppstår i 

kombination med känslan av genans. Många nyutexaminerade sjuksköterskor betvivlar 

besittande kompetens och upplever oro över att bli förlöjligad vid behov av stöd (Romyn 

et al., 2009; Hoeve et al., 2018). Däremot visar Parker et al. (2014) studie att många 

nyutexaminerade sjuksköterskor inte upplever svårigheter med att uppsöka råd och stöd 

men tror att ett strukturerat handledningsprogram är viktigt och underlättande för 

utveckling av kompetens och självförtroende. Handledning och mentorskap med 

möjlighet till stöd, vägledning och positiv feedback med kommunikation om olika 

erfarenheter upplevs bland nyutexaminerade sjuksköterskor som bidragande faktorer för 

utveckling av kompetens och självförtroendet samt etablering av kontakt med experter. 
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Möjlighet till stöd och handledning upplevs som ovärderligt och avgörande för 

självförtroendet och arbetsglädjen (Regan et al., 2017; Hoeve et al., 2018). Omvänt 

orsakar negativ eller bristande stöd från handledare och andra kollegor upplevelser av 

upprördhet och ovälkomnande, samt att omvårdnadssituationer upplevs som kaotiska 

och stressfyllda (Hoeve et al., 2018). 

Nyutexaminerade sjuksköterskor upplever att grundläggande introduktion, strukturerad 

handledning och stödprogram tillfogade tillfällen för utveckling av klinisk kompetens 

som är nödvändigt för en lyckad övergång till rollen som sjuksköterska (Flinkman & 

Salanterä, 2015; Hussein et al., 2017). Möjligheter till grundläggande introduktion och 

handledning vid övergångsperioden varierar däremot beroende på verksamhet och 

tillgänglig resurs. Nyutexaminerade sjuksköterskor upplever att specialiserade 

verksamheter förfogar över mer stödjande resurser och tillfogar mer tid för inlärning 

(Parker et. al., 2014; Hussein et. al., 2017). Fortsatt professionell utveckling är något 

som många nyutexaminerade sjuksköterskor upplever behov av för att senare utvecklas 

inom karriären genom exempelvis olika specialistutbildningar inom sjuksköterskeyrket. 

För att förbättra självförtroende och kompetens upplever nyutexaminerade 

sjuksköterskor att utveckling inom yrket är en nödvändighet och bidrar till professionell 

tillväxt. Däremot är utveckling av kompetens omöjligt relaterat till bristande vägledning 

från handledare och kollegor som inte är villiga att hjälpas åt ordentligt, enligt en del 

nyutexaminerade sjuksköterskor (Hoeve et al., 2018). 

4.2.3 Ansvar 
Nyutexaminerade sjuksköterskor beskriver den första tiden som yrkesverksam som 

stressande och påfrestande (Romyn et al., 2009; Cope et al., 2019; Flinkman & 

Salanterä, 2015). Kopplat till resursbrist och ökat patientantal förväntas 

nyutexaminerade sjuksköterskor att direkt kunna jobba självständigt och ta eget ansvar. 

Beskrivande av upplevelsen som ny i verksamheten är att försöka “hålla huvudet 

ovanför vattenytan” och “tagit sig vatten över huvudet” (Romyn et al., 2009). Tanken på 

ansvar som axlas gör att rädslan för att inte kunna utföra ett bra jobb och att göra 

misstag, ständigt gör sig påmind (Romyn et al., 2009; Flinkman & Salanterä, 2015). 

Halpin, Terry & Curzio (2017) beskriver att nyutexaminerade sjuksköterskors känslor 

och rädslor är associerat med yrkesansvaret som förväntas. Som ny i verksamheten 

upplevs det som skrämmande att helt plötsligt ha ansvar för egna patienter kopplat till 
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rädslan för att göra misstag och skada någon (Cope et al., 2019). I två studier beskrivs 

nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av ansvar och ansvarsskyldighet som 

stressande då säkerheten inte längre finns som sjuksköterskestudent med en handledare 

som bär på ansvaret (Kumaran & Carney, 2014; Cope et al., 2019). Att vara ansvarig för 

patienter utan handledare orsakar känslor av oro och rädsla över situationer som upplevs 

oförberedda och okända. Att inte uppfatta försämring av patienter är också ett starkt 

orosmoment med vetskapen att människors liv vilar på ens axlar (Cope et al., 2019). Att 

plötsligt axla ansvaret på egen hand framkallar känslor av sårbarhet. Ansvar upplevs till 

en början av karriären bland nyutexaminerade sjuksköterskor mer som en börda än 

professionella krav (Kumaran & Carney, 2014). Enligt Andersson & Edberg (2010) är 

nyutexaminerade sjuksköterskor kapabla att bära ansvaret på egen hand och förlitas på 

personlig förmåga först efter bekantskap med rutiner och arbetsuppgifter. Att bli 

behandlade som assistenter mer än som självständiga upplevs inledningsvis av 

nyutexaminerade sjuksköterskor. Med mer erfarenhet och ökat självförtroende började 

nyutexaminerade sjuksköterskor klargöra sjuksköterskans ansvar för andra professioner, 

till exempel för läkare (Andersson & Edberg, 2010). 

4.2.4 Självförtroende & rädsla 
Erfarenheter relaterat till autonomi uppkommer i Hoeve et al. (2018) studie, och 

inkluderar både positiva och negativa upplevelser. Många nyutexaminerade 

sjuksköterskor upplever tillfredsställelse relaterat till känslan av kontroll över arbete, 

patientomvårdnad samt kliniskt beslutsfattande. För många är upplevelserna det motsatta 

och domineras av bristande kontroll, bortglömmande av viktiga åtgärder, osäkerhet och 

inadekvat omvårdnad av patienterna med en rädsla att göra fel (Hoeve et al., 2018). 

Enligt Cope et al. (2019) visar resultatet även att nyutexaminerade sjuksköterskor får en 

mer holistisk syn på patientvården efter att den initiala chocken lagts. Fokus läggs inte 

längre lika mycket på uppgifterna eller tidseffektivitet. Självförtroendet växer och 

självsäkerheten med att tala ut och ställa frågor, bidragande till ökad patientsäkerhet med 

säkrare omvårdnad (Cope et al., 2019). Genom gott självförtroende i yrkesrollen 

upplever nyutexaminerade sjuksköterskor förmågan att kunna uttrycka självförtroende 

för omgivningen. Med ökat självförtroende blir möten med patienter tillfredsställande 

och underlättar delegering av arbete till andra kollegor (Andersson & Edberg, 2010). 
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Enligt Hoeve et al. (2018) upplever nyutexaminerade sjuksköterskor otillräcklighet trots 

korrekt utförande av olika omvårdnadsmoment. Majoriteten upplever sådana situationer 

som positivt där teori kan överföras och appliceras i praxis. Flertalet uttalar bristande 

kompetens i form av felaktig utförande vid medicinadministrering med negativ inverkan. 

Samtidigt visar resultatet i Hoeve et al. (2018) studie att majoriteten av nyutexaminerade 

sjuksköterskor upplever ansvaret över att hantera ett helt skift med flertalet patienter som 

utmanande och självförtroendehöjande. En stor andel av nyutexaminerade 

sjuksköterskor upplever känslor av otillräcklighet vid utförande av olika moment där 

kompetensen brister och känslor av att inte vara tillräckligt förberedd uppstår. Relaterat 

till begränsad kunskap uppstår rädslor över försummelse som orsakar stress och ångest. 

Upplevelserna framkommer även när nyutexaminerade sjuksköterskor inte kan upptäcka 

försämring på patienter på grund av för lite erfarenhet, orsakande upplevelser av att inte 

kunna ge god omvårdnad (Hoeve et al., 2018). Att göra misstag som kan leda till 

förödande konsekvenser, är en rädsla som många nyutexaminerade sjuksköterskor 

besitter. Att omvårdnadskompetensen brister tillräckligt för att resultera i att patienter 

försämras, att försämring missas eller att patienter dör som följd, är frekvent upplevda 

oroskänslor (Cope et al., 2019). 

4.3 Arbetsmiljö 
4.3.1 Utmaningar  
Enligt Hoeve et al. (2018) kräver hög arbetsbelastning, komplexitet inom vården samt 

orealistiska förväntningar ansvarstagande som nyutexaminerade sjuksköterskor upplever 

inte kan uppfyllas direkt. Övergångsperioden under första yrkesverksamma månaderna 

präglas av känslan av tidspress och hantering med att hinna slutföra alla uppgifter. 

Oroskänslor dominerar under tiden balansen mellan tidshantering och säkerhet försöker 

finnas (Cope et al., 2019). 

Majoriteten av nyutexaminerade sjuksköterskor upplever att kraven som ställs är 

orimliga. Personalbrist är ofta ett faktum och utmattning samt motvilja att gå till jobbet 

en realitet (Hoeve et al., 2018; Flinkman & Salanterä, 2015). Adekvat patientvård kan 

inte erbjudas, nyutexaminerade sjuksköterskor tvingas ta hand om svårt sjuka patienter 

på egen hand och arbetsbelastningens intensitet orsakar ofrivilligt övertidsarbete. Ett 

missförhållande mellan förmåga att prestera och förväntningar från andra, upplevs ofta 
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och resulterar i oro, ångest, överväldighet och beskrivs som "en rutin i kaos" (Hoeve et 

al., 2018). 

Bemanningsbrist och hög arbetsbelastning orsakar sämre vårdkvalitet och är grunden till 

upplevd moralisk stress och byte av arbetsplats (Flinkman & Salanterä, 2015; Halpin et 

al., 2017). Nyutexaminerade sjuksköterskor upplever yrket som upprepande och 

konstant och att det är både fysiskt och psykiskt krävande med okontrollerbara, orimliga 

och ansträngande arbetsbelastningar (Flinkman & Salanterä, 2015). En annan aspekt av 

påfrestningar är att verbalt, icke-verbalt och fysiskt våld är vanligt förekommande mot 

nyutexaminerade sjuksköterskor från patienter och kollegor. Relaterat till alla ovan 

nämnda faktorer, sjukskrivs nyutexaminerade sjuksköterskor till följd av 

utmattningssyndrom och fatigue. Fatigue innebär fysiskt och/eller mental utmattning 

som kan utlösas av bland annat stress (Flinkman & Salanterä, 2015; Heove et al., 2018). 

Nyutexaminerade sjuksköterskor byter arbetsplats eller karriär ofta och upplever etisk 

problematik inom arbetet med en maktlöshet att ändra otillfredsställande arbetsmiljöer, 

enligt Flinkman & Salanterä (2015). Rudman, Gustavsson & Hultell (2014) studie visar 

att studietiden har stor inverkan på nyutexaminerade sjuksköterskors initiala avsikt att 

lämna yrket inom första året. Det beror främst på utbrändhet från studietiden samt 

utmattning under första verksamma året. Nyutexaminerade sjuksköterskor som aktivt 

söker nya jobb visar en procentuell siffra på 30 % (Rudman et. al., 2014). En annan 

aspekt är identifiering med yrket som uppkommer för nyutexaminerade sjuksköterskor 

och innefattar både positiva och negativa upplevelser. Till det positiva tillhör att göra 

skillnad i människors liv, känslor av att vara väl anpassade till yrket och 

arbetstillfredsställelse. Negativa erfarenheter med kollegor, känslor av missnöje samt 

osäkerhet skapar tvivel över yrkesvalet (Hoeve et al., 2018). 

4.3.2 Kommunikation 
Rädsla för att kommunicera med det multidiciplinära teamet upplevs av många 

nyutexaminerade sjuksköterskor eftersom osäkerhet infinns över när och hur diverse 

personal ska kontaktas. Vid hjälp från mer erfarna sjuksköterskor upplevs känslor av 

vördnad eftersom erfarna sjuksköterskor vet vad som ska sökas efter samt vilka som ska 

kontaktas (Cope et al., 2019). I Dyess & Sherman. (2009) studie beskriver 

nyutexaminerade sjuksköterskor upplevelsen av multidisciplinära kommunikationen som 

icke-ideal. Exempelvis är det problematiskt att få gehör hos läkare som oftast har dålig 
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och icke-professionell attityd vilket orsakar osäkerhet hos nyutexaminerade 

sjuksköterskor. Problematiken inverkar på patientsäkerheten då kontakt med läkare ofta 

fördröjs. Nyutexaminerade sjuksköterskor upplever även problematik gällande 

arbetsledning och delegering. Personal som inte är samarbetsvilliga gör att 

nyutexaminerade sjuksköterskor hellre ignorerar individerna och utför arbetet på egen 

hand. Nyutexaminerade sjuksköterskorna undviker att konfrontera situationer eftersom 

upplevelsen av att inte vara förberedd att hantera den specifika konflikten, uppkommer 

(Dyess & Sherman, 2009). 

4.3.3 Patientsäkerhet 

Förekomsten av bristfällig patientvård med ökade felsteg, blir tilltagande under perioder 

när övergång från sjuksköterskestudent till yrkesverksam sker. Kunskapsgapen i relation 

till komplexiteten i praxis är en bidragande orsak till stegring i nyutexaminerade 

sjuksköterskors misstag. Resultatet kan leda till allvarliga konsekvenser och är enligt 

Cope et al. (2019) den 14:e ledande dödsorsaken inom vården världen över. 

Nyutexaminerade sjuksköterskor upplever att komplexa situationer som kräver kritiskt 

beslutsfattande även innebär kritiskt tänkande och noggrann bedömning för att kunna 

leverera kvalitativ och säker vård, vilket upplevs som utmanande och oförberett (Dyess 

& Sherman, 2009). Nyutexaminerade sjuksköterskor upplever att patientsäkerhet innebär 

att inte göra skada genom att förebygga skada med en medvetenhet om patientsituationer 

samt omgivningen. Övriga upplevelser inkluderar att arbeta enligt sjukhusets policy, 

medicinsk- och personlig kompetens, att kunna prioritera och vissa upplever även att 

insikt om risker samt att förebygga risker, ingår i patientsäkerheten (Cope, et al., 2019). 

I Cope et al. (2019) studie inser majoriteten att pågående lärande och 

kunskapsimplementering i kombination med inlärd teori från utbildningen är under eget 

ansvar. Under det första yrkesverksamma året för nyutexaminerade sjuksköterskor, 

upplever en del förmågan att känna igen när ytterligare kunskap behövdes för att kunna 

utföra säker omvårdnad. Enligt Cope et al. (2019) uppger resultatet att nyutexaminerade 

sjuksköterskor ofta upplever konflikt över mer erfarna sjuksköterskors läkemedelspraxis 

kopplat till patientsäkerheten. Säkerheten i yrkesutövande upplevs hanteras olika 

avseende sjuksköterskor och avdelning och tycks inte följa utbildningens ideal (Cope et 

al., 2019). Nyutexaminerade sjuksköterskor upplever stress vid 

läkemedelsadministration och osäkerhet kopplat till lägre kunskapsnivå och arbetstempo 
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gentemot erfarna sjuksköterskor (Halpin et al., 2017; Cope et al., 2019). Enighet bland 

nyutexaminerade sjuksköterskor utfärdar att utbildningstiden främst genereras av att 

upprätthålla patientsäkerhet och inte tidseffektivitet eller tillräcklig medicinsk 

kompetens. Till följd upplevs stress som orsakar att säkerheten inte alltid följs och 

omvårdnadsarbetet blir därför lidande (Cope et al., 2019). 

5 DISKUSSION 

5.1 Sammanfattning av huvudresultaten 
Litteraturöversiktens syfte var att beskriva hur nyutexaminerade sjuksköterskor upplever 

övergången från utbildning till yrkesverksam. Resultatet grundas på tre huvudteman med 

respektive underteman. Resultaten belyste att utbildningen, övergången samt 

arbetsmiljön var betydande för hur övergångsperioden upplevdes samt sannolikheten för 

nyutexaminerade sjuksköterskor att fortsätta som yrkesverksamma inom 

sjuksköterskeprofessionen. 

5.2 Resultatdiskussion 
Litteraturöversiktens resultat kommer framförallt att diskuteras i ljuset av huvudteman 

utbildning, övergång och arbetsmiljö för att åskådliggöra aspekter och perspektiv som 

kan generera kunskap och förståelse kring upplevelser av rubrikerna: Gapet mellan 

utbildning och yrkesverksam, En nybörjares behov och Den nya yrkesrollen. 

5.2.1 Gapet mellan utbildning & yrkesverksam 
I litteraturstudiens resultat framkommer gapet mellan utbildning och yrkesverksam som 

en bidragande faktor till ökad upplevelse av övergångschock under övergångsperioden 

(Romyn et al., 2009; Regan et al., 2017; Suresh et al., 2012; Flinkman & Salanterä, 

2015; Newton et al., 2015; Clark & Springer, 2012). Enligt Kapborg & Berterö (2009) är 

sjuksköterskeutbildningen i konstant behov av korrigering relaterat till kontinuerlig 

kunskapsutveckling och höga krav på omvårdnadskvalitet. 

Myers, Reidy, French, McHale, Chisholm & Griffin (2010) och Pennbrant, Nilsson, 

ÃhlÃ & Rudman (2013) studier påtalade att nyutexaminerade sjuksköterskor behöver 

förbättra psykomotoriska färdigheter, djupare kunskap om juridiska och etiska 

hälsovårdsfrågor, bredare kompetens inom anatomi och fysiologi samt ökad kunskap 

inom kritiskt tänkande. Pennbrant et al. (2013) menade att teoretisk och praktisk 

kompetens inte alltid är uppdaterat för lärarna på sjuksköterskeutbildningen. 
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Utbildningen består av teoretiska resonemang vilket medför att gapet mellan 

utbildningen och praxis uppstår när teorin måste omvärderas mot kliniska erfarenheter. 

Vissa gånger uppgavs en omöjlighet att omvandla teoretisk kompetens till praxis och 

många upplever att utbildningen är oväsentlig för arbetet på grund av bristande 

beredskap och kompetens (Pennbrant et al., 2013). Brister i utbildningen leder till osäker 

omvårdnad som kan resultera i att patientsäkerheten minskas och bör inkludera mer 

praktisk utbildning, simulering samt fallstudier (Myers et al., 2010; Pennbrant et al., 

2013). Beträffande utbildning och patientsäkerhet visade resultatet i en studie av Aiken 

et al. (2014) att dödlighet bland patienter på sjukhus är associerade med sjuksköterskans 

utbildning och nivån på arbetsbelastning. Mätningen indikerade att hög arbetsbelastning 

ökade sannolikheten för dödlighet hos patienter men i kontrast med ökningen av 

sjuksköterskor med kandidatexamen så minskade dödligheten. Mätningen visade också 

att dödligheten bland patienter var lägre på sjukhusen med högre antal sjuksköterskor 

med kandidatexamen samt lägre antal patienter att vårda per sjuksköterska (Akien et al., 

2014). 

Omsorg är centralt inom omvårdnad och används i relationer mellan sjuksköterska och 

patient samt student och lärare där etiskt framförande är väsentligt (Swenurse, 2014; 

Sawatzky et. al., 2009) Inom utbildningen diskuteras hur kompetens och tillämpning av 

kompetens samt hur evidensbaserad kunskap ska kunna implementeras till 

färdighetsövningar inför yrkeslivet så att patientsäker vård kan bedrivas och övergången 

till yrkeslivet underlättas (Kapborg & Berterö, 2009; Sawatzky et. al., 2009). 

Övergångschock uppenbaras enligt Duchscher (2009) när rollen som yrkesverksam 

yttras och säkerhetsnätet från studietiden försvinner. Förväntningarna som axlas på en 

nyutexaminerad sjuksköterska skapar stor kontrast från studietiden och ett stort ansvar 

uppenbaras inom professionella praxisen. Duchscher (2008) menade att förväntningarna 

hos nyutexaminerade sjuksköterskor var mer idealistiska än realistiska under 

övergångsperioden och ansåg att anledningen grundades på brister i utbildningen. 

Att ett gap mellan utbildning och praxis ännu existerar tror litteraturöversiktens 

skribenter beror delvis på ny evidens inom forskning, ökat antal multisjuka patienter och 

underbemanning som då medverkar till att studieklimatet skiljs åt från det 

yrkesverksamma klimatet. Bekräftande ovanstående beskrev Brisholt (2012) i sin studie 

att omvårdnadsideologi och utveckling av kritisk tänkande var framträdande inom 
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sjuksköterskeutbildningen medan yrkesverksamheten tyngdpunkt låg på praktiska och 

tekniska färdigheter, därför uppstår gapet mellan teori och praxis. För att minska gapet 

anser litteraturöversiktens skribenter att utbildningen bör lägga större fokus på praktiska 

moment och VFU där studenterna får erfara mer verklighetsbaserade fall för att lära hur 

kritiskt tänkande bör implementeras. Litteraturöversiktens skribenter anser även att 

studenter under VFU bör få se och erfara olika situationer under uppsikt för att 

övergångsupplevelsen ska underlättas. Simulering är ett verktyg som 

litteraturöversiktens skribenter anser kunna bidra till en säkrare vård och ett minskat gap 

mellan utbildning och praxis, vilket är i linje med studierna från Nevin, Neill & 

Mulkerrins (2014), McCaughey & Traynor (2010) och Rossler, Hardin, Hernandez-

Leveille & Wright (2018). Simulatorer med hög trovärdighet utvecklade kliniska 

färdigheter, kompetens och förtroende för klinisk praxis vilket bör ha en positiv inverkan 

på den kliniska effektiviteten hos nyutexaminerade sjuksköterskor då det är en behjälplig 

metod att koppla teori till praxis vilket stärker självförtroendet och övergångens 

upplevelser blir därmed inte lika påtagligt negativa samtidigt som omvårdnaden och 

säkerheten stärks (Nevin et al., 2014; McCaughey & Traynor, 2010). 

Vidare anser litteraturöversiktens skribenter att att VFU-placeringarna under studietiden 

är väsentliga för utvecklandet av kommunikationsförmågan både teoretiskt samt i 

praxisen och att studenters förutsättningar skiljs åt beroende på VFU-handledarens 

engagemang. Litteraturöversiktens skribenter menar att nyutexaminerade 

sjuksköterskors välmående kan drabbas relaterat till osäkerhet inom kommunikation 

under övergångsperioden. Newton et al. (2015) och Hart (2019) studier korresponderar 

med litteraturöversiktens skribenters begrundande och menade att nyutexaminerade 

sjuksköterskor upplevde kommunikationssvårigheter mellan handledare på VFU 

placering under studietiden. Kommunikationen ansågs som en viktig del i lärandet men 

nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde att teoretisk- och praktisk tillämpning av 

kommunikation var bristfälligt och kunde skiljas åt under VFU placeringen. Skillnaden 

anses grunda sig på verksamhetens olika förutsättningar och bristande engagemang från 

handledare och andra involverade personal. Beroende på vilken klinisk verksamhet VFU 

var placerad så erhölls olika kompetensnivåer gällande kommunikation (Newton et al., 

2015, Hart, 2019). Enligt Duchschers (2008, 2009) upplever nyutexaminerade 

sjuksköterskor osäkerhet gällande att kommunicera med och förhållas till nya kollegor 

inledningsvis under övergångsperioden. Osäkerheten i sin tur upplevs som 



 

 24 

överväldigande och har en negativ inverkan på fysiska- och psykiska välmåendet. Vidare 

belyser Duchscher (2009) med sin teori vikten av bland annat interprofessionell samt 

generationsöverskridande kommunikation och föreslår vidareutveckling av redan 

existerande introduktionsprogram som täcker behovet av kommunikationskompetens.  

5.2.2 En nybörjares behov 
Resultatet i föreliggande studie visar att nyutexaminerade sjuksköterskor uttrycker ett 

behov av stöttning i startskedet av yrkeskarriären. Upplevelser av adekvat stöd och 

handledning beskrivs som positiv för självförtroendet och utvecklandet av yrkesrollen. 

Negativa upplevelser av stöd och handledning inverkar inte enbart hämmande på det 

ovannämnda utan påverkar dessutom säkerhetsaspekter kring nyutexaminerade 

sjuksköterskors yrkesutövande och utfallet av övergångsperioden (Dyess & Sherman, 

2009; Romyn et al., 2009; Parker et al., 2014; Flinkman & Salanterä, 2015; Hussein et 

al., 2017; Regan et al., 2017; Hoeve et al., 2018). 

Litteraturöversiktens skribenter anser att det är väsentligt för nyutexaminerade 

sjuksköterskor att få en grundlig introduktion samt stöd under övergångsperioden för att 

underlätta intagandet av yrkesrollen och förbättra kompetensutvecklingen, vilket styrks 

av resultatet från två studier av Pennbrant, Nilsson, Öhlén & Rudman (2013) och Al 

Awaisi et al. (2015) som bekräftade den positiva upplevelsen av stöd. Det framkom att 

nyutexaminerade sjuksköterskor uppskattade stöd och uppmuntran från arbetsplatsen. 

Chefer och kollegor med en förståelse för behovet av stöd och som bidrog till att skapa 

en stöttande miljö under introduktionen värderades högt bland nyutexaminerade 

sjuksköterskor och hade en avgörande roll för kompetensutvecklingen för 

nyutexaminerade sjuksköterskor (Pennbrant et al., 2013). 

Grundlig introduktion med adekvat stöd upplevs som motiverande och skapade mer 

självtillit i yrkesrollen hos nyutexaminerade sjuksköterskor (Pennbrant et al., 2013). 

Beträffande stöd visade resultatet i en studie av Duchsher (2009) att nyutexaminerade 

sjuksköterskors upplevelser i inledande fasen av övergångsperioden präglades av 

varierande och intensiva känslor under processen av att upptäcka, lära, genomföra och 

anpassa. Parallellt gavs nyutexaminerade sjuksköterskor likvärdigt patientansvar som 

erfarna kollegor och det med avsaknaden av adekvat stöd. Nyutexaminerade 

sjuksköterskor upplevde tillgången till emotionellt- och intellektuellt stöd och möjlighet 

till konsultation med lärare och medstudenter som även kunde ge feedback från 
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studietiden. Avsaknaden av liknande stöd som nyutexaminerad sjuksköterska under 

övergångsperioden framkallade upplevelser av självtvivel och isolering (Duchscher, 

2008). 

Litteraturöversiktens skribenter anser att bristande stöd under övergångsperioden leder 

till bristande självförtroende, vilket stöds av Duchscher (2008, 2009). Duchscher (2009) 

beskrev att övergångschocken är den initiala och mest dramatiska fasen i processen av 

anpassning till yrkesrollen för nyutexaminerade sjuksköterskor. Vidare menade 

Duchscher (2009) att en förståelse för övergångsprocessen för nyutexaminerade 

sjuksköterskor bidrar till att lärare, handledare och erfarna kollegor på ett ändamålsenligt 

sätt kan stödja och underlätta övergången till yrkesrollen. Resultatet i Gellerstedt, 

Moquist, Ross, Bergkvist & Gransjön Craftman (2019) studie bekräftade det 

ovanstående och visade att övergången till yrkesrollen är en krävande process för 

nyutexaminerade sjuksköterskor. Vidare menade Gellerstedt et al. (2019) att gapet 

mellan teori och praxis kan minskas genom strukturerad introduktion, lärlingsprogram 

och stöd från organisationen. Tillgängligheten av faktorerna är avgörande för 

nyutexaminerade sjuksköterskor under övergångsperioden och kan resultera i ökad 

arbetstillfredsställelse och bibehållande av yrket (Gellerstedt et al., 2019). En rapport av 

Socialstyrelsen (2019) visade att majoriteten av Sveriges landsting redovisade brist på 

grundutbildade sjuksköterskor. Som åtgärd erbjuder vissa landsting 

introduktionsprogram för att rekrytera och behålla fler personal. 

5.2.3 Den nya yrkesrollen 

Ansvar ses till en början av karriären som en börda och nyutexaminerade sjuksköterskor 

är kompetenta att axla ansvaret först efter bekantskap med rutiner och arbetsuppgifter, 

vilket upplevs som stressande och påfrestande (Kumaran & Carney, 2014; Andersson & 

Edberg, 2010; Cope et al., 2019; Flinkman & Salanterä, 2015). Duchscher (2009) teori 

går i linje med ovannämnda och redogör hur övergångschocken domineras av en 

utvecklingsprocess bestående av utvecklingsmässigt, sociokulturell, intellektuell och 

fysisk omställning. Anpassningsprocessen motiveras och förmedlas genom byte av roll 

från student till yrkesverksam, ansvar, kompetensnivåer samt relationer. 

Litteraturöversiktens skribenter anser att övergångsperioden präglas av upplevelser av 

stress och ångest till följd av de plötsliga förväntningarna att stå på egna ben samtidigt 

som vården blir mer komplex med ett ökat antal multisjuka patienter. Lea & 
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Cruickshank (2015) studie bekräftade skribenternas tankar med att arbetsbelastningen 

blir tyngre samtidigt som nyutexaminerade sjuksköterskor förväntas uppvisa färdigheter 

inom yrket och hantera tung arbetsbelastning. I linje med Lea & Cruickshank (2015) 

menar Hill & Sawatzky (2011) och Walton, Lindsay, Hales & Rook (2018) att 

övergångsperioden är en stressande tid där nyutexaminerade sjuksköterskor förväntas 

arbeta på en avancerad nivå trots upplevelser av osäkerhet, oförbereddhet och höga 

förväntningar, något som även styrks av Duchscher (2008). 

Litteraturöversiktens skribenter anser att omvårdnadens säkerhet hotas när 

kompetensgap och orealistiska förväntningar på nyutexaminerade sjuksköterskor 

föreligger, vilket stärks av Hill & Sawatzky (2011), Walton et al. (2018), Benner (1993), 

Murrey et al. (2019), Kapborg & Berterö (2009), Hoeve et al. (2018), Cope et al. (2019) 

och Flinkman & Salanterä (2015). Vidare beskrev Hill & Sawatzky (2011) och Walton 

et al. (2018) att nyutexaminerade sjuksköterskor upplever det utmanande att ge 

kompetent och säker vård till patienter i samband med kompetensgap. Benner (1993) 

bekräftade Hill & Sawatzky (2011) och Walton et al. (2018) fakta och påvisade att 

nyutexaminerade sjuksköterskor nätt och jämnt klarar att tas igenom tidigare kända 

situationer samtidigt som förståelsen för den kontextuella helheten saknas. Murrey et al. 

(2019) bekräftade Benner (1993) studie och beskrev även att fler förebyggbara 

vårdrelaterade komplikationer uppstår vid anställning av nyutexaminerade 

sjuksköterskor. Murrey et al. (2019) menade att komplikationerna grundas på bristande 

tekniska färdigheter och erfarenheter inom kritiskt tänkande. Kapborg & Berterö (2009) 

menade att bristande kunskap kan ha negativa konsekvenser för patienter, närstående 

samt kollegor. Hoeve et al. (2018), Cope et al. (2019) och Flinkman & Salanterä (2015) 

beskriver hur komplexitet inom vården och orealistiska förväntningar medverkar till 

upplevelser av tidspress, oroskänslor, ångest och utmattning som dominerar 

övergångsperioden orsakande sämre vårdkvalitet, utmattning, fatigue, sjukskrivning och 

byte av karriär. Hill & Sawatzky (2011) Walton et al. (2018) förmedlade att 

övergångsperioden präglas av press, stress och ångest relaterat till hög arbetsbelastning 

och höga förväntningar på kompetens och tidseffektivitet hos nyutexaminerade 

sjuksköterskor. Hill & Sawatzky (2011) menade även att nyutexaminerade 

sjuksköterskor skuldbelägger sig själva vilket har en negativ psykisk påverkan.  
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5.3 Metoddiskussion 

Det aktuella arbetet är en litteraturöversikt vars metod har bidragit till att skapa översikt 

på befintlig forskning och kartläggning av kunskapsläget inom det valda ämnet 

(Forsberg & Wengström, 2015; Friberg, 2017). Inledningsvis bokades ett möte med en 

bibliotekarie vilket litteraturöversiktens skribenter anser vara en styrka då ny kompetens 

inom sökstrategier erfordrades vilket ledde till att fler relevanta söktermer framkom, 

något Forsberg & Wengström (2015) bekräftar. CINAHL och PubMed var databaserna 

som användes vid artikelsökning. Att endast inkludera två databaser i litteraturöversikten 

kan betraktas som ett tillkortakommande eftersom relevant information från artiklar 

funna i andra databaser kan ha undkommit. Däremot fokuserar valda databaser på 

omvårdnadsvetenskaplig information, enligt Östlundh (2017) och Friberg (2017) där 

CINAHL främst riktas till omvårdnad och PubMed till medicinsk och 

omvårdnadsinformation. Risken att ha missat väsentlig information betraktas därför som 

liten och valda databaser ses istället som en styrka då det aktuella arbetet omfattar 

omvårdnad. Manuella sökningar har också förekommit i litteraturöversikten, vilket 

enligt Willman et al. (2016) kompletterar sökningarna i databaserna och kan genomföras 

genom att se över andra relevanta artiklars referenslistor. Manuella sökningar kan ses 

som en svaghet eftersom det lättare möjliggör vinkling av litteraturöversiktens resultat. 

Däremot anser litteraturöversiktens skribenter att det i aktuell litteraturöversikt är en 

styrka då ytterligare relevant information kan påvisas. Forsberg och Wengström (2015) 

menar att manuell sökning är ytterligare ett sätt att hitta information. Genom att studera 

referenslistan i redan funna artiklar kan ytterligare artiklar som berör det valda ämnet 

upptäckas. 

Samtliga artiklar till litteraturöversiktens resultat hade ett tidsspann mellan 2009–2019 

och var peer reviewed. Litteraturöversiktens skribenter anser att det är en styrka 

eftersom den mest relevanta uppdaterade och nyaste aktuella informationen framkommit 

genom att avgränsa publiceringsår. Däremot går det inte att utesluta att innehåll från 

forskning innan avgränsade publiceringsår hade kunnat bidra med relevant material. 

Vidare var alla artiklar engelskspråkiga. Trots att ena skribenten till litteraturöversikten 

har engelska som modersmål går inte feltolkning att utesluta. Det kan därför ses som en 

svaghet. Litteraturöversiktens skribenter anser att genom diskussion med varandra och i 

vissa fall användandet av lexikon, att korrekt information inhämtats från artiklarna till 

bästa möjliga mån och ser därför inte språket som ett hinder. Resultatet i 
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litteraturöversikten omfattar artiklar från flertalet länder. Att använda artiklar från olika 

länder var ett medvetet val för att få ett bredare perspektiv och kunskap kring valda 

ämnet. Att enbart inkludera artiklar från Sverige ansågs som en svaghet då tillgänglig 

forskning inom valda ämnet är relativt smal. En annan aspekt som tagits i beaktande är 

att skillnaden på förutsättningar avseende utbildning och arbete mellan olika länder samt 

att artiklar på andra språk än engelska uteslöts kan ha inverkat på arbetets resultat. Detta 

anses som en svaghet. Några betydande skillnader gällande upplevelser kopplat till det 

ovannämnda har däremot inte identifierats. Litteraturöversiktens skribenter anser därmed 

att resultatet erhåller en god överförbarhet. 

I litteraturöversikten användes främst kvalitativa artiklar samt artiklar med mixad metod, 

vilket innebär att både kvalitativ och kvantitativ metod använts (Bilaga 10.1). 

Granskningen har genomförts utifrån modifierade granskningsmallar av Willman, Stoltz 

och Bahtsevani (2006) samt Forsberg och Wengström (2015). Mallarna graderar 

artiklarnas innehåll genom ett poängsystem som baseras på ett antal ja och nej-frågor. 

Summan av den sammanlagda poängen omvandlas till en procentenhet och kan sedan 

värderas som låg-, medel- respektive hög kvalitet (Bilagor 10.4.1 och 10.4.2.). I 

artiklarna som använde mixad metod granskades de kvalitativa och kvantitativa delarna 

separat utifrån respektive mallar. Mallarna medför systematisk och likvärdig granskning 

av inkluderade artiklar vilket litteraturöversiktens skribenter anser som en styrka. En 

svaghet med mallarna kan däremot vara att samtliga delar som granskas erhåller samma 

poäng men vara olika betydelsefulla.  

Litteraturöversiktens skribenter anser spridningen av ansatsen som en styrka då det 

enligt Forsberg och Wengström (2015) ökar trovärdigheten när både kvantitativa och 

kvalitativa studier inkluderas. Kvantitativ forskning är mer förklarande medan kvalitativ 

forskning ger en djupare förståelse för situationer av betydelse (Friberg, 2017). Att två 

personer läser och värderar de inkluderade artiklarna anses av litteraturöversiktens 

skribenter vara en styrka och minska risken för subjektivitet och feltolkning. 

Kontinuerlig diskussion fördes skribenterna sinsemellan kring förståelse för att försöka 

bibehålla ett neutralt förhållningssätt under analysprocessen samt att arbetet granskades 

kontinuerligt av tilldelad handledare vilket anses vara en styrka. Att vara två skribenter 

till litteraturöversikten ses även som en styrka då risken för feltolkning alltid föreligger 
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när andra författares arbeten analyseras och egna värderingar och uppfattningar kan 

påverka analysen (Willman et al., 2016). 

5.4 Etikdiskussion 
För att stärka litteraturöversikten har etiska överväganden genomförts vid artikelurvalet 

och beaktande över tillstånd från etisk kommitté. Enligt Wallengren & Henricson (2012) 

ökar det vetenskapliga värdet avsevärt om inkluderade artiklar har tillstånd av etisk 

kommitté alternativt kan påvisa att etiska överväganden undergåtts. Endast 

högkvalitativa artiklar, vilket innebär 80 % eller högre på procentuella ansatsen, har 

inkluderats för att öka litteraturöversiktens trovärdighet (Bilagor 10.3.1 och 10.3.2). Ett 

objektivt förhållningssätt har eftersträvats vid analys av valda artiklars innehåll. 

Plagiering har inte förekommit och källorna har tydligt angivits i både löpande text samt 

i referenslista. Personliga uppfattningar har åsidosatts för att inte förvränga artiklarnas 

kontenta.  

6 KLINISK BETYDELSE FÖR SAMHÄLLET 
Genom att belysa hur nyutexaminerade sjuksköterskor upplever övergången från student 

till yrkesverksam, kan svårigheter och brister synliggöras. Resultatet i aktuell 

litteraturöversikt kan bidra till ökad insikt över utmaningar och risker som finns vid 

otillräckligt stöd, handledarskap och mentorskap, såsom försämrad omvårdnad och 

patientsäkerhet, men även hur bristande beredskap från sjuksköterskeutbildningen kan 

påverka övergångsperioden. Att det råder brist om sjuksköterskor är faktum. För att 

skapa bättre rekryteringsmöjligheter och vilja från nyutexaminerade sjuksköterskor att 

stanna kvar inom yrket, krävs omtanke över psykisk hälsa, attraktivare arbetsvillkor med 

en säkrare och mer stöttande övergångsperiod.  Det krävs kunskap och förståelse kring 

övergångsperioden för att kunna uppmärksamma inverkande faktorer och konsekvenser 

för att kunna förbättra upplevelsen hos nyutexaminerade sjuksköterskor. För att kunna 

arbeta så patientsäkert och effektivt som möjligt i en trivsam miljö, krävs förändringar 

under övergångsperioden för att skapa trygghet, säkerhet och förbättrat psykiskt mående 

och arbetsglädje. Genom sådana förändringar skulle omvårdnaden och arbetsmoralen 

kunna förbättras samtidigt som det skulle kunna leda till ökad bemanning och medverka 

till en ökad trygghet för samhället.  
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7 KONKLUSION 
Övergångsperioden är en komplex process och ett världsomfattande problem med 

flertalet bakomliggande påverkbara faktorer. I föreliggande litteraturöversikt framkom 

det att övergångschock dominerar hos merparten av nyutexaminerade sjuksköterskor och 

bottnar i gapet mellan utbildning och praxis, bristande stöd och handledning samt 

arbetsmiljön vilket omfattades av kunskap och färdighet, tillhörande och acceptans, 

ansvar, självförtroende, kommunikation och utmaningar. Dåligt självförtroende och 

utmattning, upplevd stress, oro och ångest, sjukskrivningar samt karriärbyte präglar 

övergångsperioden. Litteraturöversikten belyser hinder, svårigheter och möjligheter att 

bemästra yrkesrollen. Ansvar för förberedelse och förståelse ligger ömsesidigt på 

utbildningen och yrkesverksamheten. Genom att ombesörja föreliggande utmaningar kan 

gapet mellan utbildning och praxis minskas samt underlätta övergången vilket då kan 

främja självförtroende, kompetensen och psykiska samt fysiska hälsan hos 

nyutexaminerade sjuksköterskor. Omvårdnadsmässigt kan det innebära att hälso- och 

sjukvården får trygga och kompetenta sjuksköterskor som effektivt kan leverera säker 

och högkvalitativ vård. 

8 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
Ett gap existerar mellan utbildning och yrkesverksamhet för sjuksköterskor. Bristande 

praktisk kompetens i kombination med bristfälligt stöd i en komplex arbetsmiljö 

framkallar upplevelser av stress, osäkerhet, rädsla och utmattning under 

övergångsperioden. Konsekvenser av upplevelserna inverkar negativ på omvårdnaden 

och hotar patientsäkerheten samt får sjuksköterskor att lämna eller byta yrke. Under 

skapandeprocessen av litteraturöversikten insåg skribenterna komplexiteten och 

omfattningen av befintlig forskning inom det valda området. Forskningen varierar 

mellan olika aspekter och perspektiv för att studera och skapa förståelse kring 

fenomenen. För att skapa säkrare hälso- och sjukvård, en trivsam och trygg arbetsmiljö 

samt attraktivt yrke och bibehållande av framtidens nyutexaminerade sjuksköterskor 

inom professionen, anser litteraturöversiktens skribenter att ytterligare forskning krävs. 

För att underlätta övergången och minska gapet mellan teori och praxis för 

nyutexaminerade sjuksköterskor kan fler interventioner genomföras för att ta reda på hur 

och vilken metod som bidrar till en gynnsammare övergång. Framtida forskning bör ha i 

beaktande att lärosäten samt verksamhet kan skiljas mellan exempelvis upplägg, rutin 
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och förutsättning, något som även skulle vara av essens att veta om olika upplägg gynnar 

övergångsperioden mer eller mindre än andra. Förslag till vidare forskning är att 

utforska om intervention liknande läkarutbildningens allmäntjänstgöring (AT) skulle 

underlätta övergångsperioden. Möjlighet att komplettera grundutbildningen med 

praktiska erfarenheter ges med stöd av ändamålsenligt handledarskap under en 

allmäntjänstgöringsperiod på ett och ett halvt år. Därmed skulle nyutexaminerade 

sjuksköterskors kliniska blick samt teoretiska och praktiska kompetens höjas ytterligare 

som vidare kan leda till en tryggare övergångsperiod med ökad arbetstrivsel och vilja att 

stanna kvar inom yrket. Ur ett samhällsperspektiv kan det innebära säkrare vård och 

ökad kostnadseffektivitet.  
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10. BILAGOR 
10.1 Sökmatris 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Urval 
efter 
lästa 
titlar  

Urval 
efter 
lästa 
abstrakt 

Antal utvalda 
artiklar till 
resultat efter 
genomläsning 
av artiklar, 
n=15 

CINAHL Novice nurse 
experience 
AND student to 
nurse transition 

27 13 11   3 

CINAHL Novice nurse 
experience 
AND in workforce 

20 10 7   1 

CINAHL New graduate 
transitions 
AND nurse* 
AND experiences 
or perceptions or 
attitudes or views 
or feelings or 
qualitative 

325 29 29   1 

CINAHL Novice nurse OR 
newly graduated 
nurse OR junior 
nurse or new nurse 
AND experiences 
or perceptions OR 
attitudes OR views 
or feelings AND 
preparation 

269 34 19   1 

CINAHL Newly graduated 
nurses OR new 
registered nurses 
OR new nurses 
AND experience 
AND 
perspectives 
AND transition to 
practice 

46 25 16 2 
  
   



 

   

CINAHL New nursing 
graduates AND 
transition AND 

workplace 

62 34 11 5 

CINAHL New graduated 
nurses AND 
novice nurses 
AND transitional 
AND experience 

13 11 11 2 

PubMed Newly graduated 
nurses AND 
experience AND 
transition 

29 17 8 1 

  
 
10.2 Sökmatris med manuell sökning 

Datakälla Titel på vald artikel till resultatet 
Författare till 
vald artikel till 
resultatet 

 

CINAHL Early career experiences and perceptions - a 
qualitative exploration of the turnover of young 
registered nurses and intention to leave the 
nursing profession in Finland.  

Flinkman, M., & 
Salanterä, S.  

 

CINAHL A prospective study of nurses’ intentions to leave 
the profession during their first five years of 
practice in Sweden. 

Rudman, A., 
Gustavsson, P., & 
Hultell, D. 

 

  



 

   

10.3 Granskningsmall 
10.3.1 Kvalitativ granskningsmall 

  
Fråga 

Ja Nej 

1. Motsvarar titeln studiens innehåll?     

2. Återger abstraktet studiens innehåll?     

3. Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?     

4. Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?     

5. Är studiens syfte tydligt formulerat?     

6. Är den kvalitativa metoden beskriven?     

7. Är designen relevant utifrån syftet?     

8. Finns inklusionskriterier beskrivna?     

9. Är inklusionskriterierna relevanta?     

10. Finns exklusionkriterier beskrivna?     

11. Är exklusionskriterierna relevanta?     

12. Är urvalsmetoden beskriven?     

13. Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?     

14. Är undersökningsgruppen beskriven avseende bakgrundsvariabler?     

15. Anges var studien genomfördes?     

16. Anges när studien genomfördes?     

17. Anges vald datainsamlingsmetod?     



 

   

18. Är data systematiskt insamlade?     

19. Presenteras hur data analyserats?     

20. Är resultaten trovärdigt beskrivna?     

21. Besvaras studiens syfte?     

22. Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 
studieresultatet? 

    

23. Diskuterar författarna studiens trovärdighet?     

24. Diskuterar författarna studiens etiska aspekter     

25. Diskuterar författarna studiens kliniska värde?     

Summa:       

 
Maxpoäng:                25 
Erhållen poäng:         ? 
Kvalitet:                    låg medel hög  



 

   

10.3.2 Kvantitativ granskningsmall 

  
Fråga 

Ja Nej 

1.      Motsvarar titeln studiens innehåll?     

2.      Återger abstraktet studiens innehåll?     

3.      Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?     

4.      Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?     

5.      Är studiens syfte tydligt formulerat?     

6.      Är frågeställningarna tydligt formulerade?     

7.      Är designen relevant utifrån syftet?     

8.      Finns inklusionskriterier beskrivna?     

9.      Är inklusionskriterierna relevanta?     

10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?     

11. Är exklusionskriterierna relevanta?     

12.  Är urvalsmetoden beskriven?     

13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?     

14.  Finns populationen beskriven?     

15.  Är populationen representativ för studiens syfte?     

16.  Anges bortfallets storlek?     

17.  Kan bortfallet accepteras?     

18.  Anges var studien genomfördes?     



 

   

19.  Anges när studien genomfördes?     

20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?     

21.  Anges vilka mätmetoder som användes?     

22.  Beskrivs studiens huvudresultat?     

23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?     

24.  Besvaras studiens frågeställningar?     

25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 
studieresultatet? 

    

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??     

27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?     

28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter     

29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?     

Summa: 
   

Maxpoäng:                29 
Erhållen poäng:         ? 
Kvalitet:                    låg medel hög 

  



 

   

10.4 Artikelmatris 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
  
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgr
ad 

Andersson PL, 
& Edberg 
A.      2010  
Sverige 
 

The Transition 
From Rookie to 
Genuine Nurse: 
Narratives From 
Swedish Nurses 
1 Year After 
Graduation 
 

Att beskriva 
nyutexaminerade 
svenska 
sjuksköterskors 
upplevelser under deras 
första år i den nya 
yrkesrollen   

Kvalitativ  
 
Beskrivande metod 
 
Semistrukturerade 
intervjuer. 
 
 

n=8 Huvudtema med 
undertema: 
- Att var en nybörjare: 
Strävan för acceptans, 
strävan för respekt 
 
- Att bli en riktig 
sjuksköterska: Att 
kunna bära ansvar, att 
kunna prioritera 
uppgifter, att kunna 
visa självförtroende 

Hög 
92 % 

Clark, C. M., & 
Springer, P. J. 
2012              US
A 

Nurse residents’ 
first-hand 
accounts on 
transition to 
practice 
 

Att studera 
nyutexaminerade 
sjuksköterskors 
upplevelser och 
arbetsglädje under 
första året som 
yrkesverksam 

Kvalitativ  
 
Beskrivande metod 
 
Semistrukturerade 
intervjuer. 
 
 

n=37 Huvudtema och 
undertema:  
- Tempot i röran: 
Komma tidigt för att 
komma in i matchen, ta 
emot rapport, 
bedömning av 
patienter, godkänna 
medicinering och 
administrera 
behandlingar 

Hög 
84 % 



 

   

- Känna uppskattning: 
Betraktas som viktig 
och bidragande del av 
teamet, göra skillnad 
och förbättringar för 
patienter, får erfarenhet 
och kompetens, arbeta 
med stöttande 
handledare 

Cope, V., 
Murray, M., & 
Sundin, D.  

2019  
  
Australien 

New graduate 
nurses’ 
understanding 
and attitudes 
about patient 
safety upon 
transition to 
practice. 

Att utforska 
övergångsupplevelsern
a för nyutbildade 
sjuksköterskor  

Kvalitativ och 
kvantitativ  
 
Mixad metod 
 
Semistrukturerad
e intervjuer.  

n=95 
(n=11 
intervjuades) 

Patientsäkerhet och 
insikter gällande 
tidsplanering, misstag, 
erfarenhetsinlärning 
samt övergång. 
Läkemedelsadministrat
ion orsakade stress 
resulterande i ångest 
över tidshantering. Att 
nyutexaminerade 
sjuksköterskors 
förståelse för 
patientvård- och 
säkerhet gick "två steg 
framåt, ett steg tillbaka 
". 

Kvalitativ 
Hög 
100 % 
 
Kvantitativ 
Hög 
96,6 % 



 

   

Dames, S. 
2019 
Kanada 

The interplay of 
developmental 
factors that 
impact 
congruence and 
the ability to 
thrive among 
new graduate 
nurses: A 
qualitative study 
of the interplay 
as students 
transition to 
professional 
practice. 

Att utforska hur 
livserfarenheter, 
grundutbildning och 
arbetsmiljö interagera 
för att påverka 
nyutexaminerade 
sjuksköterskors 
förmåga att främja sin 
egen framgång. 

Kvalitativ  
 
Upprepningsintervju
er 
 
 

n=8 Huvudtema och 
undertema: 
- Egenvårdsvanor 
- Karriärsråd: 
överensstämmelse och 
identitet. 
- Läroplan: relevans, 
ålder, målsättning. 
- Person som skapar 
inlärningstillfällen. 
- Egen medkänsla.  

Hög 
92 % 

Dyess, S. M. 
& Sherman, R. 
O. 
2009               U
SA 
 

The First Year 
of Practice: New 
Graduate 
Nurses’ 
Transition and 
Learning Needs 
 

Att undersöka 
nyutexaminerade 
sjuksköterskors behov 
gällande 
övergångsperioden och 
inlärning under första 
året som 
yrkesverksam.  

Kvalitativ  
 
Semistrukturerade 
intervjuer med 
förutbestämda 
frågor. 
 
 

n=81 Resultat presenteras 
med teman:  
- Självförtroende och 
rädsla 
- Icke-ideal 
kommunikation 
- Upplevelse av våld 
från medarbetare 
- Uppfattning av 
isolering inom yrket 
- Komplexitet kräver 
kritiskt och svåra 
beslutsfattande 

Hög 
88 % 



 

   

- Motsägande 
information 
 
Resultatet innehöll 
även tillhörande 
rekommendationer för 
respektive tema. 

Flinkman, M., & 
Salanterä, S.  
2015 
Finland 

Early career 
experiences and 
perceptions - a 
qualitative 
exploration of 
the turnover of 
young registered 
nurses and 
intention to 
leave the 
nursing 
profession in 
Finland. 

Att beskriva varför nya 
sjuksköterskor hade 
lämnat en organisation 
och varför de upplever 
att de vill lämna yrket. 

Kvalitativ  
 
Semistrukturerade 
intervjuer. 
 
 

n=15 Resultaten bygger på 
tre teman: dåliga 
omvårdnadsmiljöer; 
brist på stöd, 
orientering och 
mentorskap och 
omvårdnad som ett 
"näst bästa" eller 
serendipitösa 
karriärval. 

Hög 
92 % 



 

   

Halpin, Y., 
Terry, L. M., & 
Curzio, J.  
2017 
Storbritannien 

A longitudinal, 
mixed methods 
investigation of 
newly qualified 
nurses’ 
workplace 
stressors and 
stress 
experiences 
during 
transition. 

Att undersöka 
övergångsperioden hos 
nyutexaminerade 
sjuksköterskor genom 
utforskning av 
stressfaktorer och 
upplevelse av stress 
under första året efter 
sjuksköterskeutbildning
en. 

Kvantitativ och 
kvalitativ  
 
Mixad metod 
 
Frågeenkät och 
semistrukturerade 
intervjuer 
 
 

Kvantitativ: 
Fas 1: n=288 
Fas 2: n=107 
Fas 3: 
n=86 
 
Kvalitativ:  
Fas 4: n=14 

Delatagarna upplevelse 
av stress påverkades av 
en bred variation av 
stressfaktorer som hade 
potentiella negativ 
inverkan övergången.  
 
Tema: 
- Känsla av ansvar och 
rädsla 
- Det är inte jobbet 
utan människor som du 
jobbar med 
- Hantera arbetet och 
arbetsbelastningen  

Kvalitativ 
Hög 
100 % 
 
Kvantitativ 
Hög 
100 % 

Hart, E.  
2019 
Storbritannien 

The experience 
of preparing for 
and 
transitioning to 
registered 
practice. 

Det syftade till att 
undersöka hur 
nyutexaminerade 
sjuksköterskor upplevd
e den slutliga VFU-
placering som studenter 
och hur det påverkade 
deras uppfattningar / 
upplevelser av 
övergången. 

Kvalitativ ansats 
 
Fenomenologisk 
metod 
 
Individuella 
intervjuer och 
inspelning med 
riktade, 
halvstrukturerad
e frågor.  

n=6 Stödnivån som 
upplevdes under slutlig 
VFU var beroende av 
personalnivåer, 
engagemang från 
personal och deras 
passion för 
undervisning, vilket 
påverkade upplevelsen 
under 
övergångsperioden. 

Hög 
84% 



 

   

Hussein, R., 
Everett, B., 
Ramjan, L. M., 
Hu, W., & 
Salamonson, Y. 
2017  
Australien 

New graduate 
nurses’ 
experiences in a 
clinical 
specialty: a 
follow up study 
of newcomer 
perceptions of 
transitional 
support.  

Att undersöka 
förändring hos 
nyutexaminerade 
sjuksköterskors 
uppfattning av 12-
månaders 
övergångsprogram och 
identifiera hur 
organisatoriska faktorer 
av den kliniska 
handledningen har 
påverkat deras 
upplevelser.  

Kvantitativ- och 
kvalitativ  
 
Mixad metod 
 
slutna- och öppna 
frågor 
 
 

Kvantitativ: 
n=140 
Slutförde 
grundundersökni
ng: n=114 
Uppföljning: 
n=87 
 
Kvalitativ: 
n=72 

Huvudtema och 
undertema: 
- Orientering och 
övergångsprogram som 
grund för framgång: 
verktyg för support 
under 
övergångsperioden, 
förståelse för den 
kliniska förmågan hos 
nyutexaminerade, bli 
en i teamet. 
 
- Utveckling av klinisk 
kompetens: lämplig 
arbetsbelastning och 
arbete inom yrkets 
omfattning, otillräcklig 
komptensvariation, 
skapa klinisk 
kompetens och 
självförtroende 

Kvalitativ 
Hög 
92 % 
 
Kvantitativ 
Hög 
93,1 %  



 

   

Kumaran, S., & 
Carney, M.  
2014  
Irland 

Role transition 
from student 
nurse to staff 
nurse: 
Facilitating the 
transition period 

Att utforska 
upplevelsen av 
rollövergången för 
nyutexaminerade 
sjuksköterskor ur ett 
irländskt perspektiv 

Kvalitativ  
 
Intervjuer 
 
 

n=10 Huvudtema och 
undertema:  
- Initiala känslor och 
upplevelser samt 
ingående plus och 
minus gällande 
utbildningen: bli 
synlig, stärkande av 
självförtroende, 
sammansättning av oro 
och tillhörande stress 
 
- Stå på egna fötter: att 
vara ansvarsfull och 
ansvarsskyldig  

Hög 
88 % 

Monagle, J. L., 
Lasater, K., 
Stoyles, S., & 
Dieckmann, N.  
2018 
USA 

New Graduate 
Nurse 
Experiences in 
Clinical 
Judgment: What 
Academic and 
Practice 
Educators Need 
to Know.   

Syftet med studien var 
att bestämma om 
användning av en 
strukturerad 
reflektionsövning med 
hjälp av en klinisk 
bedömningsram skulle 
leda till mer praktiskt 
förberedda 
nyutexaminerade 
sjuksköterskor 

Kvantitativ- och 
kvalitativ ansats 
 
Mixad metod 
 
Frågeformulär och 
skriven 
självutvärdering 
 

  

n=74 Kvalitativa datan 
avslöjade fyra teman 
som presenterar 
utmaningar för att 
förbereda 
nyutexaminerade 
sjuksköterskor. Det 
var:  kommunikationen
, interprofessionellt 
stöd, vårdens 
komplexitet och 
uppskatta 
sjuksköterskans roll. 

Kvalitativ 
Hög 
88 % 
 
Kvantitativ 
Hög 
89,7 %  



 

   

Newton, J. M., 
Henderson, A., 
Jolly, B., & 
Greaves, J.  
2015  
Australien 

A contemporary 
examination of 
workplace 
learning culture: 
An 
ethnomethodolo
gy study. 

Syftade till att utforska 
inlärningsinteraktioner 
och erfarenheter i 
klinisk 
omvårdnadspraxis som 
förbättrar en god 
arbetslärarkultur för 
från 
sjuksköterskestudenter 
till nya och 
legitimerade 
sjuksköterskor. 

Kvalitativ  
 
Fältobservationer 
och individuella 
intervjuer  
 
 

n=95 Tre centrala teman: 
lärande genom att göra, 
navigera genom 
kommunikation och 
"tillförlitlighet", 
framkom med insikter i 
vanliga metoder som 
potentiellt kan förbättra 
eller försämra lärandet 
på arbetsplatsen. 

Hög 
88 % 

Parker, V., Giles, 
M., Lantry, G., 
& McMillan, M.  
2014  
Australien 

New graduate 
nurses’ 
experiences in 
their first year 
of practice.  

Att utforska 
nyutexaminerade 
sjuksköterskors 
upplevelser av att 
komma in i 
yrkesverksamheten i 
Australien och för att 
identifiera faktorer som 
påverkar övergången 
till yrkesverksamheten, 
samt tillfredsställelse 
och sannolikheten av 
att stanna kvar. 
  

Kvantitativ- och 
kvalitativ  
 
Online-enkät och 
fokusgrupp med 
intervjuer 
 
 

Kvantitativ: 
n=282 
 
Kvalitativ: n=55 

Faktorer som 
påverkade övergången: 
typen av arbetsmiljön, 
nivån och typen av 
tillgänglig stöd för 
nyutexaminerade, 
förmågan för inlärning 
och anpassning till 
kulturen på 
arbetsplatsen, anpassa 
den egna förväntningar 
gentemot andras. 
 
Överlag var 
respondenterna nöjda 
med rekryteringen och 
stöd för professionell 

Kvalitativ  
Hög 
88 % 
Kvantitativ 
Hög  
86,2 % 



 

   

utveckling men var 
missnöjd gällande 
arbetsglädjen. 

Regan, S., 
Wong, C., 
Laschinger, H. 
K., Cummings, 
G., Leiter, M., 
MacPhee, M., & 
Read, E. 
 2017  
Kanada 

Starting Out: 
qualitative 
perspectives of 
new graduate 
nurses and nurse 
leaders on 
transition to 
practice. 

Att beskriva 
nyutexaminerade 
sjuksköterskors 
upplevelse av övergång 
genom att utforska 
nyutexaminerade och 
handledarnas 
uppfattning av 
rollnivån på 
avdelningen 

Kvalitativ 
beskrivande 
ansats 
 
Fokusgrupp och 
intervjuer  

n=70 Liknande faktorer som 
underlättade 
övergången 
identifierades av både 
nyutexaminerade 
sjuksköterskor och 
handledarna. 
 
Faktorer som 
underlättade 
övergången: 
formell introduktion, 
mentorskap, 
regelbunden och 
konstruktiv feedback, 
stöttande och trygg 
arbetsmiljö. 
 

Hög  
84 % 



 

   

Faktorer som hotade 
övergången: tung 
arbetsbelastning och 
höga krav, brist och 
byte av handledare 
under introduktionen, 
status och position. 

Romyn DM, 
Linton N, Giblin 
C, Hendrickson 
B, Limacher LH, 
Murray C, & 
Zimmel CM. 
2009  
Kanada 

Successful 
transition of the 
new graduate 
nurse. 

Få en djupare förståelse 
av övergångsprocessen 
från student till 
utexaminerad 
sjuksköterska 

Kvalitativ 
beskrivande 
ansats 
 
Frågeformulär 
med öppna 
frågor och 
diskussionsgrup
per 

n=186 En enad uppfattning att 
det råder ett 
problematiskt gap 
mellan student och 
yrkesverksam 
sjuksköterska.  
 
Deltagarna upplever att 
högre och bättre klinisk 
beredskap från 
utbildningstiden är 
grunden till effektivare 
övergång. 

Hög  
88 % 



 

   

Rudman, A., 
Gustavsson, P., 
& Hultell, D.  
2014  
Sverige 

A prospective 
study of nurses’ 
intentions to 
leave the 
profession 
during their first 
five years of 
practice in 
Sweden. 

Syftena var bland annat 
att: undersöka 
förekomsten av 
nyutexaminerade 
sjuksköterskors avsikt 
att lämna yrket och 
deras upplevelse och att 
övervaka deras 
utvecklade upplevelser 
att vilja lämna yrket 
inom de första 
yrkesverksamma åren. 

Kvalitativ  
 
Observationer  

n=2331 
tillfrågades. 
n=1702 gav 
samtycke 
(utgjorde 
kohorten). 
n=1501 fortsatte 
att delta och 
n=1417 av dessa 
som 
sjuksköterskor 
efter examen.  

Var femte sjusköterska 
har starka planer på att 
lämna yrket inom de 
första yrkesverksamma 
åren. Nivåerna och 
upplevelserna ökade 
under de första 
anställningsåren och 
var relaterade till höga 
nivåer av utbrändhet. 

Hög 
92 % 

Suresh, P., 
Matthews, A., & 
Coyne, I.  
2013  
Irland 

Stress and 
stressors in the 
clinical 
environment: a 
comparative 
study of fourth-
year student 
nurses and 
newly qualified 
general nurses 
in Ireland. 

Att mäta och jämföra 
den upplevda nivån av 
jobbrelaterade stress 
och stressfaktorer för 
nyutexaminerade 
sjuksköterskor och 
fjärde årets 
sjuksköterskestudenter 
i den kliniska miljön 
för att utforska 
deltagarnas uppfattning 
om stress och 
stressfaktorer   

Kvalitativ och 
kvantitativ 
 
Mixad metod 
 
Självrapporterande 
frågeformulär med 
öppna frågor 
 
 

n=71 Nivån på upplevd 
stress och 
stressfaktorer var höga 
bland samtliga 
deltagare.  
 
Tema: 
- orimlig 
arbetsbelastning 
- besvärliga 
arbetsrelationer 
- uppdämda kliniska 
inlärningsbehov 
- kombinera 
akademiska krav med 
kliniska placeringar  

Kvalitativ 
Hög 
92 % 
Kvantitativ 
Hög 
93,1 %  



 

   

ten Hoeve, Y., 
Kunnen, S., 
Brouwer, J., & 
Roodbol, P. F.  
2018 
Nederländerna 

The voice of 
nurses: Novice 
nurses’ first 
experiences in a 
clinical setting. 
A longitudinal 
diary study. 

För att få större 
förståelse för vilka 
personliga och 
yrkesmässiga krav som 
nyutexaminerade 
sjuksköterskor står 
inför och vad som kan 
göras för att förbättra 
övergången från 
nybörjare till 
professionell 
sjuksköterska. 

Kvalitativ  
 
Skriftliga dagböcker  
 
 

18 Åtta teman uppkom: 
relaterbarhet, 
kompetens, utveckling, 
organisatoriskt 
sammanhang, 
existentiella händelser, 
mål, autonomi och 
passande. Studien 
uppdagar att behovet 
för relaterbarhet var det 
överlägset mest 
rapporterade temat. 
Stöd och positiv 
feedback från kollegor 
tycktes vara avgörande 
för nyutexaminerade 
sjuksköterskor att börja 
jobba i en mycket 
komplex miljö. 

Hög 
92 % 

 
 


