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Abstrakt 
Bakgrund: Tidigare studier redovisar att en stor del nyexaminerade sjuksköterskor 
(NS) överväger att lämna yrket inom det första året. NS uppger att det finns en 
märkbar kunskapsklyfta mellan grundutbildningen och den kliniska kontexten. Syfte: 
Syftet med studien är att belysa NS erfarenheter av transitionen in i 
sjuksköterskeprofessionen under deras första yrkesverksamma år. Metod: Studien är 
en icke-systematisk litteraturstudie som omfattar nio kvalitativa vetenskapliga artiklar. 
Resultat: Analysen utföll i fyra teman och 11 subteman. De NS uppgav att det fanns 
en kunskapsklyfta mellan teori och den kliniska verksamheten, främst gällande 
bristande professionellt självförtroende och kompetens. Verksamhetens introduktion, 
kollegor samt transitionsprogram var avgörande faktorer för utveckling av den nya 
professionen. Trots påfrestningar under transitionen upplevde de NS en vilja att lära 
sig, som bidrog till en inre motivation och drivkraft att utvecklas. Slutsats: NS 
behöver erhålla bättre stöd under transitionsprocessen från vårdorganisationen samt att 
lärosätet bör integrera de kliniska färdigheterna i större utsträckning under 
utbildningen, och på så sätt minska den upplevda kunskapsklyftan mellan teori och 
praktik. 
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Introduktion 
 
 
Problemområde 
 
Enligt Socialstyrelsen (2020) ökar efterfrågan på personal inom hälso- sjukvård samt social 

omsorg (vård och omsorg), relaterat till en åldrande- och ökande befolkning samt mer 

komplexa sjukdomstillstånd i Sverige. Enligt Benner (1993) bidrar det till att sjuksköterskans 

yrkesroll ökat inom hälso- och sjukvården. Ett av problemen hälso- och sjukvården står inför 

är att arbetsgivarna har svårt att behålla sjuksköterskor och därmed kompetens relaterat till en 

pressad arbetsmiljö (Socialstyrelsen, 2020). Efter sjuksköterskeexamen står den 

nyexaminerade sjuksköterskan (NS) inför förväntningen att behärska de kunskaper och 

färdigheter som finns relaterat till sjuksköterskeprofessionen och i synnerhet vara likvärdig 

sina kollegor inom sjuksköterskeprofessionen (Benner, 1993). Problemet är att NS under 

transitionen i sjuksköterskeprofessionen upplever en kunskapsklyfta mellan utbildningen och 

den kliniska professionen (Parker & Grech, 2018). I decennier har diskussion och forskning 

förekommit kring ämnet, dock kvarstår problematiken, vilket kräver ett fortsatt engagemang 

för att nå en lösning gällande att NS inte är tillräckligt förberedda inför sin yrkesroll 

(Kaihlanen et al., 2018). Föreliggande litteraturstudie utfördes med förhoppningen att belysa 

och lyfta ämnet ytterligare. Tidigare studier (Parker & Grech, 2018) uppger att NS upplever 

en klyfta mellan förväntan på den NS kompetensnivån i den kliniska verksamheten och 

utbildningen. Därav är förhoppningen att föreliggande litteraturstudie medför en ökad 

förståelse och medvetenhet gällande NS erfarenheter av transitionen. Litteraturstudien kan 

vara gynnsam för studenter på sjuksköterskeprogrammet, NS, vårdorganisationer samt som 

stöd i utvecklandet av sjuksköterskeutbildningen. Förhoppningen är att studiens resultat ska 

ge insikt och kunskap gällande övergångens struktur i relation till samhällsnyttan och bidra 

till en positiv förändring i NS övergång i professionen. Enligt Willman (2020) kommer 

kompetensutvecklingen gynnas inom vårdorganisationen om fler sjuksköterskor kvarstannar i 

yrket, med förhoppningen att de med tiden blir experter inom professionen. Vilket även bidrar 

till ökad patientsäkerhet och främjar den ekonomiska aspekten, då utbildningsplatsen 

genererar en yrkesverksam sjuksköterska som utvecklar adekvat kompetens, vilket gynnar 

samhället (Willman, 2020). Vidare forskning kan skapa förståelse för hur NS upplever 

transitionen i sjuksköterskeprofessionen och ta lärdom av deras erfarenheter, vilket möjliggör 

utveckling och minskning av den upplevda kunskapsklyftan. 
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Bakgrund 
 
Sjuksköterskans profession  
 
Enligt en rapport från World Health Organization (WHO, 2020) utgör sjuksköterskor den 

största yrkesgruppen inom hälso- och sjukvården ur ett globalt perspektiv. År 2020 fanns det 

totalt cirka 125 000 legitimerade sjuksköterskor i Sverige, varav 110 000 arbetade inom olika 

vårdorganisationer (Socialstyrelsen, 2020). Sjuksköterskeprofessionen präglas av omvårdnad, 

som är sjuksköterskans centrala kompetensområde (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). 

Svensk sjuksköterskeförening (2017a) menar att omvårdnad är ett komplext begrepp som 

innebär en helhetssyn på människan samt dennes behov och situation, grundat i en 

humanistisk människosyn. Sjuksköterskan arbetar enligt ICN:s etiska kod, som innebär att 

arbeta för att förebygga sjukdom, främja och återställa hälsa samt lindra lidande, samtidigt 

som sjuksköterskan upprätthåller patientens integritet, självbestämmande, värdighet och tar 

hänsyn till värderingar, tro och vanor samt visar respekt i sitt bemötande och handlingar 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). Vidare beskriver Benner (1993) att 

sjuksköterskekompetensen är komplex, och belyser att det är med hjälp av vetenskap och 

klinisk kunskap som sjuksköterskekompetensen upprätthålls och utvecklas. 

 

Sjukvården är ett komplext system och faller under diverse författningar i Svensk 

författningssamling (SFS). Författningarna styr för att främja en hög kvalitet på vården, vilket 

främst bidrar till en säker vård för patienter och en god arbetsmiljö för vårdpersonal. I det 

dagliga arbetet använder sjuksköterskan särskilda författningar som en del i sin profession 

(Lindh & Sahlqvist, 2012). Under lagen om yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvårdens 

område ([LYHS] SFS 1998:531) definieras de olika professionerna samt deras behörigheter 

relaterade till det specifika yrket. Yrkestiteln är skyddad, vilket betyder att den specifika 

utbildningen tillsammans med praktisk tjänstgöring krävs för den särskilda professionen och 

legitimation (SFS 1998:531). Sjuksköterska är ett legitimerat yrke och ett bevis på specifik 

kunskap, kompetens samt lämplighet att arbeta inom vården (Vårdförbundet, 2021). Lindh & 

Sahlqvist (2012) betonar sambandet mellan arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) och 

patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) genom att en god arbetsmiljö indirekt påverkar 

patientsäkerheten. Vidare beskriver Lindh och Sahlqvist (2012) att arbetsgivaren bär ansvar 

för sin nya medarbetare avseende den upplevda kunskapsklyftan samt att NS upplever en god 



 

 4 

transition in i sjuksköterskeprofessionen. Genom att värna om sin personal och deras 

arbetsmiljö bidrar det i förlängningen till en god och trygg vård för patienten.  

 

Det råder delade meningar i tidigare studier gällande definitionen NS, när och hur länge 

sjuksköterskan anses vara nyexaminerad. Flera studier anser att definitionen NS bör vara det 

första yrkesverksamma året, då den NS är i behov av utökat stöd i sin nya yrkesroll 

(Kaihlanen et al., 2018; Spector et al., 2013). Vidare beskriver Spector et al. (2013) att 

utbildningen ger en bred grundkunskap men att sjuksköterskan behöver ytterligare stöd vid 

introduktion på den nya arbetsplatsen. NS behöver utveckla sin kompetens inom 

arbetsplatsens specialisering relaterat till omvårdnad och sjukdomstillstånd för att kunna 

erbjuda patienten en säker vård (Spector et al., 2013). Var tredje NS har under det första året 

starka avsikter att lämna yrket relaterat till bristande stöd under transitionsprocessen (Rudman 

et al., 2013).  

 
 
Från novis till kompetent sjuksköterska  
 
Wilson et al. (2015) beskriver vikten av den teoretiska förankringen som grund för kommande 

profession, där en kombination av teori samt praktisk kunskap är en förutsättning för att 

kunna axla rollen som sjuksköterska. Vidare beskriver Rush et al. (2019) att klyftan mellan 

teori och klinisk verksamhet är ett väldokumenterat fenomen under de senaste fyra 

decennierna. Enligt Murray (2017) är transitionen en viktig process som den NS genomgår för 

att utvecklas i professionen. Benner (1993) beskriver att det finns en tyst kunskap i det 

kliniska omvårdnadsarbetet som kan vara en av anledningarna till den kunskapsklyfta som NS 

upplever. Den tysta kunskapen bygger på flera års praktiskt arbete inom tillämpat område och 

kan till viss del observeras och formuleras ner till teori. Benner (1993) redogör att det finns 

två typer av kunskap “veta att” samt “veta hur”. “Veta hur” kunskapen består av praktiska 

färdigheter och etableras främst genom erfarenhet. Genom “veta hur” kunskapen kan vi utföra 

olika färdigheter som att cykla eller utföra vissa praktiska moment inom sjukvården. Utifrån 

denna kunskap kan sjuksköterskan med hjälp av erfarenhet bemästra, tolka och bedöma 

situationer. Benner (1993) menar att denna typ av kunskap är dold och svår att verbalisera, 

även kallad “tyst kunskap”. Medan “veta att” kunskapen grundar sig i en teoretisk förståelse 

för det praktiska utförandet med en vetenskaplig förankring som grund för ett patientsäkert 

utförande. Sjuksköterskans kunskap ska således vara förankrad både i teoretisk kunskap och 

praktiska färdigheter, så att utförandet av ett praktiskt moment sker på ett patientsäkert och 
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korrekt sätt som är baserat på evidens (Benner, 1993). Vid otillräcklig kunskapsutveckling 

mellan dessa kunskapsperspektiv försvåras den NS förutsättningar i den kommande 

professionen och yttrar sig som en upplevd kunskapsklyfta (Benner, 1993). Studier inom 

ämnet tyder på att NS inte fått rätt förutsättningar under utbildningen och erhållit otillräckligt 

stöd från arbetsgivaren för att anta sin nya professionsroll när sjuksköterskan träder in i den 

kliniska kontexten (Parker & Grech, 2018). 

 
 
Transitionsprogram  
 
Enligt Cockerham et al. (2011) kan transitionsprogram vara en lösning gällande 

problematiken att behålla sjuksköterskor på arbetsplatsen. Transitionsprogram bidrar till en 

större möjlighet att integreras på arbetsplatsen samt professionen. Transitionsprogrammet 

leder inte enbart till att främja NS att stanna kvar i yrket, utan leder även till en säkrare 

patientvård relaterat till att NS får ett samordnat stöd i form av mentorer, resurstillfällen, 

föreläsningar, praktisk träning och reflektion med andra NS. Det ger möjlighet för NS att 

vidareutveckla sina praktiska och teoretiska kunskaper från grundutbildningen, samt stärka 

deras professionella självförtroende och kritiskt tänkande. Transitionsprogrammet kan 

anpassas efter vårdorganisationens behov och resurser och kan därför se olika ut från sjukhus 

till sjukhus (Cockerham et al., 2011). Region Skåne (2021) erbjuder NS ett kliniskt basår, det 

vill säga att delta i ett traineeprogram. NS erbjuds en gedigen introduktion under det kliniska 

basåret, som består av föreläsningar, klinisk tjänstgöring samt att NS tilldelas en handledare. 

NS har även möjlighet att delta i en mentorsgrupp vid ett antal tillfällen (Region Skåne, 

2021). Exempel på fler introduktionsmöjligheter riktade till NS är projekt som startats upp på 

sjukhus inom olika regioner i Sverige (Höynä, 2021). Region Västerbotten erbjuder NS ett 

introduktionsår inom olika utbildningsblock. Ett annat projekt är “Professionssteget” vid 

Akademiska sjukhuset i Uppsala som startade 2018. Programmets intention är att utveckla NS 

profession och lärande. Sedan lanseringen har 300 sjuksköterskor deltagit. Alla NS anställda 

vid akademiska sjukhuset i Uppsala kommer delta i programmet (Höynä, 2021). 

 
 
Perspektiv och utgångspunkter  
Omvårdnadsteori 
 

Föreliggande litteraturstudie utgick från Patricia Benner och Judith Wrubels omvårdnadsteori. 

Omvårdnadsteorin relaterar till NS transitionsprocess, genom Benner & Wrubel (1989) 
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karakterisering av omvårdnadsbegrepp samt beskrivning av deras människosyn, som grundar 

sig i den fenomenologiska tolkningen av att en person är en självtolkande individ som skapas 

i relation till den kontext hen befinner sig i under sin levnad. Benner och Wrubel (1989) 

beskriver viktiga processer som sker hos den NS relaterat till omvårdnadsvetenskapen, där 

självbilden av NS illustreras. Benner och Wrubel (1989) har egna definieringar gällande 

centrala begrepp i sin teori.  Teorins definitioner för omsorg, stress och livscykel har en 

relevant koppling till NS transition in i professionen. Omsorg-begreppet beskrivs med 

betydelsen “att bry sig om”, vilket innebär att sjuksköterskan skapar meningsfull omvårdnad 

samt innehar förmåga att bemästra olika situationer baserat på sina känslor. Att “våga be om 

hjälp och ge hjälp” illustreras som en väsentlig egenskap sjuksköterskan bör besitta. 

Begreppet stress definieras i detta sammanhang som en störning i mening, förståelse 

och  funktion, som i sin tur har effekt på sjuksköterskans bemästringsförmåga i olika 

situationer. Begreppet livscykel beskrivs i relation till arbetslivets olika faser, som exempelvis 

etablering av en ny yrkesroll. Sjuksköterskans förväntningar och mentala förberedelser har 

stor påverkan hur sjuksköterskan upplever, hanterar och genomgår en sådan process (Benner 

& Wrubel, 1989). 

 
För att beskriva de stadier NS genomgår använder Benner (1993) sig av Dreyfusmodellen, 

som redogör för utveckling av färdigheter. Modellen bygger på fem olika faser: novis, 

avancerad nybörjare, kompetent, skicklig och expert. De två första faserna sker under det 

första yrkesverksamma året, medan de tre resterande faserna uppkommer successivt efter 

ungefär två års yrkeserfarenhet. Under den första fasen förväntas novisen anta en ny yrkesroll, 

där novisen har bristande erfarenhet gällande det ansvar som ska axlas. Novisen ska tillämpa 

de färdigheter som inhämtats under utbildningen och applicera dessa i en klinisk kontext. En 

novis sjuksköterska kan observeras inneha ett stelt och begränsat beteende, som kan härledas 

till bristande erfarenhet och bristande kliniska färdigheter relaterat till den kontext novisen 

befinner sig i. Som avancerad nybörjare har sjuksköterskan ökat sin kunskap genom 

erfarenhet inom yrket och blivit bättre på att bemästra olika situationer. Gemensamt för 

noviser och avancerade nybörjare är att de saknar helhetsuppfattning i situationerna de  

befinner sig i, relaterat till bristande erfarenhet (Benner, 1993).  

 

Transitionschock  
 
Enligt Duschsher (2008a) genomgår NS en transitionschock under övergången in i 

sjuksköterskeprofessionen. Transitionschocken grundar sig i Marlene F. Kramers (Kramer, 
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1974) arbete om verklighetschock. När NS för första gången engagerar sig i den nya 

professionen konfronteras den NS av olika aspekter av rollanpassning: fysisk, emotionell, 

intellektuell- och sociokulturell. Dessa aspekter är faktorer som påverkar 

transitionsupplevelsen hos NS. Transitionschocken beskrivs som det första steget i processen 

för professionell anpassning hos NS (Duchscher, 2008a). Duchscher (2012) påpekar att 

sjuksköterskeutbildningen med goda avsikter ansett att NS är redo för sin kommande 

profession, men att det kvarstår en klyfta mellan teori och det kliniska ansvarsområdet som 

behöver lyftas. Under utbildningen varvas teori och träning av praktiska färdigheter, men 

Duchscher (2012) menar att de praktiska färdigheterna får allt mindre utrymme under 

utbildningen, vilket leder till en kunskapsklyfta mellan teori och praktik. 

 

NS genomgår olika stadier i transitionsprocessen, som av Duchscher (2008b) beskrivs som 

djupgående förändringar hos individen med betydelse för individens välbefinnande och hälsa. 

Under de första tre till fyra månaderna befinner den NS sig i en “doing” (göra) period vilket 

innebär en anpassning till den nya rollen samt ansvarsområden (Duchscher, 2008b). Enligt 

Benner (1993) är det väsentligt för den NS att utveckla objektiva parametrar som hen erhållit 

under utbildningen och tillämpa dessa i den kliniska kontexten. Men även att acceptera 

skillnader mellan den teoretiska inriktningen av utbildningen och det praktiska fokus som 

finns i det professionella sammanhanget. Likaså är det väsentligt att kunna tillämpa lagarbete 

i vårdteamet kring patienten (Benner, 1993). 

 

Efter ungefär fyra till fem månader beskriver Duchscher (2008b) att den NS befinner sig i 

perioden “being” (vara) då den NS skapar erfarenheter i den nya yrkesrollen. Vidare beskrivs 

nästkommande stadie “knowing” (veta) som sker efter tolv månaders yrkesutövning, då den 

NS har utvecklats i sin profession och klyftan mellan teori och praktik successivt 

reducerats (Duchscher, 2008b). 

 
 
Syfte 
 
Syftet med studien är att belysa nyexaminerade sjuksköterskors erfarenheter av transitionen in 
i sjuksköterskeprofessionen under deras första yrkesverksamma år. 
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Metod  
 
Denna litteraturstudie är en icke-systematisk översikt. Studien bygger på kvalitativa 

vetenskapliga artiklar för att belysa NS upplevelser och erfarenheter relaterat till 

ämnesområdet. Genom att undersöka NS erfarenheter ur ett kvalitativt perspektiv ökas 

förståelsen av transitionsupplevelsen hos NS. Enligt Axelsson (2014) är en litteraturstudie ett 

bra sätt att sammanställa och analysera befintlig kunskap inom valt ämnesområde. En icke-

systematisk litteraturstudie innebär en sammanställning av primärkällor som kritiskt granskats 

och analyserats för att lyfta fram relevant resultat till studiens syfte eller frågeställning och 

kan utföras mer eller mindre systematiskt (Kristensson, 2014). I denna studie användes ett 

systematiskt tillvägagångssätt 

 
 
Urval  
 
Inkluderingskriterier för studien var artiklar publicerade mellan åren 2015-2020 samt skrivna 

på engelska. Artiklarna skulle vara etiskt godkända av en etisk kommitté. Författarna har 

inkluderat studier där deltagarna är NS som arbetat högst ett år som legitimerad sjuksköterska. 

Artiklar oavsett ursprungsland har inkluderats om de har visat sig ha hög relevans relaterat till 

syftet och att studierna är av god kvalitet. Enligt Kristensson (2014) är kvalitativ ansats en 

signifikant metod för att undersöka upplevelser och erfarenheter, därav inkluderades enbart 

kvalitativa studier. Samtliga artiklar skulle utgå från NS upplevelser eller erfarenheter av 

transitionen in i sjuksköterskeprofessionen. 

 

Exklusionskriterier var artiklar med kvantitativ ansats eller mixad metod, artiklar med fokus 

på specialistsjuksköterskor samt översiktsartiklar, då de inte hade relevans till vårt syfte. 

 
 
Datainsamling 
 
Pilotsökning utan begränsningar genomfördes för att vägleda mot en preciserad sökning. Ett 

mönster av sökord observerades i pilotsökningen. Huvudbegrepp kopplat till NS erfarenheter 

under deras första yrkesverksamma år användes som sökord i relevanta databaser, som 

genererade i användbara träffar relaterat till litteraturstudiens syfte. Databaser som användes 

var PubMed och Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL). Dessa 
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databaser är relevanta då de har publikationer relaterade till sjuksköterskans erfarenheter. 

PubMed har publikationer med fokus på medicinsk vetenskap och CINAHL har publicerade 

artiklar inom omvårdnadsvetenskap. Medical Subject Headings (MeSH)-termer användes i 

Pubmed och i CINAHL användes CINAHL-headings samt att fria sökord användes i båda 

databaserna. AND och OR användes i båda databaserna, som kopplade samman söktermer 

och reducerade antalet ej relevanta artiklar. Detta genomfördes för att avgränsa sökområdet 

och få fram relevant forskning som publicerats relaterat till syftet. Relevanta och befintliga 

sökord som använts: “TRANSITION”, “EXPERIENCE”, “PERCEPTION”, “NEW 

GRADUATE NURSES”, “NOVICE NURSES” och “FIRST YEAR”. De slutliga 

sökningarna presenteras i tabell 1 och 2.  

 
Tabell 1: Sökningsschema i PubMed 29 Dec 2020  
# Sökord i PubMed  Antal 

träffar  
Lästa 
abstract  

Lästa i 
fulltext 

Granskade  Inkluderat i 
resultatet 

1 “Transition” (fritext) 470,205 
    

2 “Experience” (fritext) 
OR “Perception” 
([MeSH Terms]) 

1,272,792 
    

3 “New graduate nurses” 
(fritext) OR “Novice 
nurses” (fritext) 

4,974 
    

4 “First year” (fritext) 287,835 
    

5 #1 AND #2 AND #3 
AND #4  

40 40 6 6 6 

Begränsningar: Språk: Engelska, År: 2015-2020 
 
Tabell 2: Sökningsschema i CINAHL 29 Dec 2020 
# Sökord i CINAHL Antal 

träffar 
Lästa 
abstract 

Lästa i 
fulltext 

Granskade  Inkluderat i 
resultatet  

1 “MH New graduate 
nurses” OR “MH 
Novice nurses” 

6,847 
    

2 “Perception” (fritext) 
OR “Experience” 
(fritext) 

496,788 
    

3 “Transition” (fritext) 48,682 
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4 “First year” (fritext) 127,483 
    

5 #1 AND #2 AND #3 
AND #4  

47  47 13* 7 3 

Begränsningar: Språk: Engelska, År: 2015-2020, referensgranskad. *fyra dubbletter från 
PubMed 
 
Enligt Kristensson (2014) är nästa steg i sökprocessen för författarna att gallra samtliga 

sökträffar utifrån rubrik och abstrakt. I första gallringen läste författarna var för sig för att 

sedan tillsammans läsa de utvalda artiklar som ansågs relevanta till syftet. Samtliga artiklar 

som valdes ut efter gallringen uppfyllde inkluderingskriterierna med relevant koppling till 

litteraturstudiens syfte. Samtliga artiklar sammanställdes i en artikelmatris. Artikelmatrisen 

presenteras som bilaga 1.  

 

En kvalitetsgranskning genomfördes av samtliga artiklar med hjälp av Joanna Briggs Institute 

(JBI) (2020) granskningsmall för studier med kvalitativ ansats. Samtliga artiklar granskades 

var för sig av författarna och sedan gjordes en gemensam granskning sida vid sida. 

Granskningsmallen från JBI (2020) bestod av tio frågor som efterfrågade artiklarnas relevans 

och klarhet relaterat till forskningsstrukturens syfte, metod, urval, resultat och slutsats. JBI 

(2020) granskningsmall sökte klarhet kring om artiklarna använt lämplig metod relaterat 

till forskningsfrågan, om forskarna varit transparenta i sitt tillvägagångssätt samt hur utförligt 

forskarna förklarat sitt tillvägagångssätt. I granskningsmallen besvarades frågorna med 

antingen ja, nej, oklart eller ej relevant och utifrån svaren erhöll författarna artiklarnas kvalitet 

(JBI, 2020). Författarna beslutade att gränsen för artiklar av hög kvalitet var 80% ja som svar, 

medelgod kvalitet hade 70% ja och låg kvalitet hade under 60% ja som svar. Författarna 

bedömde att samtliga artiklar var av hög kvalitet eftersom svarsresultatet var ja på minst 80% 

av frågorna. Enligt JBI (2020) ger det en hög tillförlitlighet gällande artiklarnas innehåll och 

forskningsresultatet som presenterats när artiklarna är av hög kvalitet. 

 
 
Dataanalys 
 
I analysprocessen genomfördes en integrerad analys. Enligt Kristensson (2014) är en 

integrerad analys en lämplig metod för att på ett enkelt sätt sammanställa resultatet i en 

litteraturstudie. Genom en integrerad analys skapas förutsättningar att presentera resultatet av 

insamlad data på ett överskådligt sätt, och omfattas av tre steg (Kristensson, 2014). I steg ett 

läste först författarna igenom artiklarna var för sig för att sedan gemensamt läsa samtliga 
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artiklars resultat för att identifiera likheter och skillnader. Vid genomläsningen markerades de 

delar som hade relevans till litteraturstudiens syfte och översattes till svenska. I steg två 

identifierade författarna tillsammans teman utifrån artiklarnas resultat, vilket resulterade i fyra 

teman. För att lättare urskilja materialet tog författarna till en kreativ form, där varje tema blev 

tilldelad en färg och färgkodade den insamlade datan. Det slutliga steget innebar att 

författarna delade upp en jämställd arbetsfördelning vid sammanställandet av resultatet utifrån 

de olika teman. Författarna har haft god kontakt under arbetsgången för att få en gemensam 

och enhetlig prägel på det framställda resultatet.  

 
 
Forskningsetiska avvägningar 
 
Vid val av artiklar var det essentiellt att studierna var transparenta kring sitt etiska 

förhållningssätt och var godkända av en etisk kommitté. Enligt Kristensson (2014) ska all 

forskning präglas av ett etiskt förhållningssätt. Detta förhållningssätt syftar till att ta ansvar 

och visa respekt för deltagarna i forskningsprojektet och den data som samlats in. Vid ett 

etiskt godkännande medför detta bland annat att forskare har en skyldighet att undvika, 

förebygga eller minimera skada i studier som involverar människor. Deltagarna i studierna 

ska vara väl informerade om studien som de deltar i samt att de ska ha möjlighet att avbryta 

sin medverkan när som helst under studiens gång. Deltagarna har också rätt att förvänta sig att 

insamlad data behandlas med sekretess, vilket bland annat innebär att deltagarna blir 

anonyma. Anonymitet är ett säkert sätt att skydda deltagarnas konfidentialitet, då den 

insamlade datan inte kan kopplas till deltagarna (Polit & Beck, 2018). Enligt 

Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2020) beskrivs de väsentliga 

aspekterna för medicinsk forskning som omfattar människor. Utifrån dessa aspekter bevaras 

bland annat människors integritet och autonomi vid deltagande i studier. Enligt Polit och Beck 

(2018) finns riktlinjer att eftersträva för forskare relaterat till sårbara grupper. Inom detta 

ämnesområde ansågs inga sårbara grupper vara involverade, dock bör forskare ständigt ta 

hänsyn till deltagarnas mående och erbjuda väsentligt stöd vid behov (Polit & Beck, 2018).  

Författarna har under processens gång eftersträvat att hålla ett öppet sinne till materialet och 

dess innehåll samt försökt att inte färgas av den förförståelse som möjligen funnits, relaterat 

till att författarna har tidigare erfarenheter av att arbeta nära NS, ur ett 

undersköterskeperspektiv. 
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Resultat 
 
I litteraturstudien analyserades totalt 9 vetenskapliga artiklar tematiskt. Utifrån artiklarna 

utmärkte sig fyra teman som beskrev NS erfarenheter av att arbeta som legitimerad 

sjuksköterska under deras första yrkesverksamma år. I tabell tre illustreras framtagna teman 

samt subteman. De framtagna teman är: Utveckling av sjuksköterskeprofessionen, Från teori 

till praktik, Den vårdande kulturen och Upplevelsen av transitionsprogram. Varje tema kunde 

delas upp i subteman. I Utveckling av sjuksköterskeprofessionen skapades två subteman: 

Professionell kompetens och Att utveckla professionellt självförtroende. Ur dessa teman 

beskrivs den professionella kompetensen som en inre process där NS skulle anta sin nya roll 

samt utveckla den kliniska blicken och grundläggande färdigheter. Det professionella 

självförtroendet förvärvades genom klinisk erfarenhet, i patientmötet samt i stödet från 

kollegor. I temat Från teori till praktik urskildes två subteman: Applicering av teori i praktik 

och Kliniska färdigheter. Under dessa teman beskrivs den upplevda kunskapsklyftan mellan 

utbildning och den kliniska kontexten, där svårigheter fanns att applicera teori i den kliniska 

kontexten, men även bristande förberedelse i kliniska färdigheter från utbildningen. Den 

vårdande kulturen genererade i fyra subteman: Utveckling av nya relationer, Arbetsbördans 

betydelse, Den upplevda stressen och Kommunikation i vårdandet. Under dessa teman 

beskrivs hur arbetsbördan, relationsskapande, kommunikation och stress påverkade den NS. 

Relationsskapande till kollegor innebar att erhålla stöd i yrkesutövningen och 

kommunikationen. Men även att NS utsattes för stress relaterat till för hög arbetsbörda och 

undermåligt stöd i transitionen. Ur Upplevelsen av transitionsprogram framställdes tre 

subteman: Transitionsprogrammets struktur, Transitionsprogrammets effekter och Mentorns 

betydelse under transitionsprogrammet. I dessa teman framkom att upplevelsen av 

transitionsprogram skildrar det som främjade den professionella utvecklingen, vikten av 

mentorns stöd samt olika programstrukturer internationellt och nationellt. 

 
Tema     Subtema  

 
Utveckling av sjuksköterskeprofessionen   - Professionell kompetens  
    - Att utveckla professionellt  
    ..självförtroende  

 
Från teori till praktik    - Applicering av teori i praktik  
    - Kliniska färdigheter  

 
Den vårdande kulturen    - Utveckling av nya relationer  



 

 13 

    - Arbetsbördans betydelse  
    - Den upplevda stressen  
    - Kommunikation i vårdandet  

 
Upplevelsen av transitionsprogram                  - Transitionsprogrammets struktur 
                                                                                                        - Transitionsprogrammets effekter  

- Mentorns betydelse under      
...transitionsprogrammet                                     
                                            

 
Tabell 3 Teman samt subteman som framkom under analys 
 
 
 
Utveckling av sjuksköterskeprofessionen  
Professionell kompetens  
 
Enligt Widarsson et al. (2020) genomgick den NS en transitionsprocess efter avslutad 

utbildning som innebar att ta sig an en ny roll och utveckla professionell kompetens. Den 

professionella kompetensen innebar bland annat en personlig mognad med självkännedom om 

egna styrkor och begränsningar. Den professionella kompetensen omfattades även av NS 

vetenskapliga och etiska medvetenhet, noggrannhet och pålitlighet, att den NS visade en 

förmåga av omdöme samt en nivå av självständighet i sitt arbete, som skedde både under 

utbildningen och i arbetslivet (Wiersma et al., 2020; Widarsson et al., 2020). Tidigare 

vårderfarenhet innan påbörjad utbildning identifierades som en tillgång gällande applicering 

av teori i praktik samt att utveckla den professionella kompetensen (Widarsson et al., 2020). I 

patientmötet utvecklades den kliniska blicken och grundläggande färdigheter för att bedöma, 

prioritera och utföra omvårdnad (Ortiz, 2016; Walton et al., 2018; Widarsson et al., 2020). 

Grundläggande färdigheter var utmanande för de NS under transitionsprocessen och tog 

mycket tid och energi att utveckla. Utveckling av den kliniska blicken var enligt NS en av de 

viktigaste men svåraste färdigheterna att förvärva. Att bedöma patientens tillstånd och 

gradvisa förändringar var inte enbart en färdighet som var tidskrävande, utan det krävdes även 

en förmåga att använda kroppens alla sinnen och komplettera det med sin kunskap, verktyg 

samt erfarenheter från utbildningen (Widarsson et al., 2020). Under första tiden i 

transitionsprocessen hade NS svårt att anpassa sig när de ansvarade för patienter som plötsligt 

skiftade i sitt mående, eftersom många NS inte tidigare erfarit försämrade patienter som 

oväntat avlidit. Den upplevda erfarenheten av omhändertagandet av försämrade patienter 

beskrev den NS som främjande för deras professionella utveckling (Ratta, 2016). Trots 

påfrestningar och bristande erfarenhet fanns det en vilja att lära som utgjordes av en inre 

motivation att vilja utveckla sin kompetens och fördjupa sina kunskaper kring de teoretiska 
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grunderna för omvårdnad. Genom individuell inlärning vårdades drivkraften att lära sig och 

utvecklas inom professionen, som grundade sig i intresset och viljan att möta och hjälpa 

patienter (Widarsson et al., 2020). 

 
 
Att utveckla professionellt självförtroende  
 
Det professionella självförtroendet utvecklades när den NS skapade erfarenheter i sin nya 

profession under det första året som legitimerad sjuksköterska (Ortiz, 2016; Walton et al., 

2018). NS upplevde påfrestningar i form av brist på självförtroende inför sina förmågor kring 

organisation, tekniska färdigheter, läkemedelshantering samt läkemedelsadministrering 

(Wiersma et al., 2020). Walton et al. (2018) och Widarsson et al. (2020) beskrev vikten av att 

våga fatta beslut och lita på sin uppfattningsförmåga, då det främjade det professionella 

självförtroendet samt skapade en djupare förståelse för sjuksköterskeprofessionen. Att göra 

misstag upplevdes både skrämmande och tidskrävande för NS, då flera misstag resulterade i 

ett minskat självförtroende (Ortiz, 2016; Wiersma et al., 2020). En del NS upplevde det som 

skrämmande att våga stå upp för sig själv och den kunskap de erhållit under utbildningen. 

Framförallt gentemot erfarna sjuksköterskekollegor som hade inarbetade rutiner, som kunde 

avvika från den kunskap den NS erhållit under utbildningen. En del erfarna sjuksköterskor var 

inte mottagliga eller gav utrymme för den kunskap NS besatt, vilket påverkade deras 

professionella utveckling och självförtroende negativt (Doughty et al., 2018). Förmågan att 

kommunicera med kollegor, patienter och närstående beskrevs vara en viktig komponent vid 

utvecklandet av det professionella självförtroendet. I början upplevdes det problematiskt och 

svårt att bemöta patienter och närstående relaterat till brist på professionell kompetens och 

erfarenhet. Dock skapade de NS erfarenheter ur varje stressfull situation som stärkte den 

professionella kompetensen och självförtroendet (Ratta, 2016; Walton et al., 2018). I mötet 

med patienter och närstående som var trevliga och tacksamma ökade det professionella 

självförtroendet. NS beskrev att det var de små detaljerna i arbetet som förgyllde deras 

tillvaro och upplevdes givande. Att få positiv feedback från kollegor var också främjande för 

det professionella självförtroendet och den NS kunde uppnå en känsla av nöjdhet och 

välmående innerst inne, trots en stressfull arbetsdag (Ortiz, 2016; Wiersma et al., 2020). 

Känslan av värdering identifierades som en främjande faktor i transitionsprocessen och viljan 

att utveckla ett professionellt självförtroende. Men även känslan att göra skillnad gav näring 

åt yrkesutövningen för den NS (Wiersma et al., 2020). 

 



 

 15 

Från teori till praktik   
Applicering av teori i praktik  
 
Många NS upplevde en verklighetschock när de kom ut i arbetslivet (AbuAlRub & Alhaiha’a, 

2018; Ortiz, 2016). Studier beskrev en brist på samstämmighet mellan utbildning och vad den 

reella professionen innebar (AbuAlRub & Alhaiha’a, 2018; Awaisi et al., 2015; Ortiz, 2016; 

Ratta, 2016; Widarsson et al., 2020). Steget från att vara student till att bli sjuksköterska var 

stort enligt de NS (Widarsson et al., 2020).  En bidragande faktor som påverkade utveckling 

av den professionella kompetensen och självförtroendet hos NS var vårdorganisationens 

förväntningar på sjuksköterskans kompetens efter avslutad utbildning. Upplevelsen av hur 

smidig denna övergång var mellan utbildning och vårdorganisation varierade. En del NS fann 

övergången mindre problematisk medan andra uppgav att den var påfrestande, då 

utbildningen och vårdorganisationen hade olika syn och förväntningar på den NS 

kompetensnivå efter avslutad utbildning (Widarsson et al., 2020). NS upplevde att den 

främsta svårigheten i arbetslivet var att applicera och dra samband mellan kunskapen från 

utbildningens teori till den praktiska kontexten i vårdorganisationen (AbuAlRub & Alhaiha’a, 

2018; Widarsson et al., 2020; Wiersma et al., 2020). Framförallt på grund av utbildningens 

och vårdorganisationens olika förväntningar på NS kompetens. NS beskriver att de ovan 

nämnda organisationerna anammar olika aspekter av lärande och kunskap, där utbildningen 

betonade omvårdnadsvetenskap, omvårdnadsteori och vård, vilket den NS fick arbeta hårt för 

att utöva i vårdorganisationen på grund av de skilda förväntningarna på NS kompetens. NS 

upplevde att i den medicinska vården ställdes krav på att den NS skulle ha medicinska 

kunskaper och kliniska färdigheter för att kunna arbeta enligt avdelningens rutiner. Dock 

ansåg NS att dessa kunskaper främst förvärvades i den medicinska vården och inte under 

utbildningen. NS upplevde att det de fick läsa om under utbildningen inte var samma sak när 

de kom ut i arbetslivet, vilket observerades i form av att NS kollegor inte ville följa upp och 

förbättra omvårdnaden genom ny forskning och evidens. NS hänvisade till 

omvårdnadsforskning och omvårdnadsteorier, men fick inte gehör för sina kunskaper då det 

var främmande för kollegorna (Widarsson et al., 2020). Denna svårighet ansågs hämmande 

vid utvecklandet av det professionella självförtroendet samt socialiseringen hos NS i deras 

nya yrkesroll (AbuAlRub & Alhaiha’a, 2018; Widarsson et al., 2020). NS upplevde 

seminarier som givande under utbildningen, där studenterna fick möjlighet att dela och 

reflektera erhållen kunskap med sina medstudenter och genom det utvecklas i sin framtida 

yrkesroll (AbuAlRub & Alhaiha’a, 2018; Wiersma et al., 2020). Dock menar Widarsson et al. 

(2020) att studenterna kunde uppleva examinationsseminarium som avskräckande, vilket 
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hämmade den fria diskussionen. NS uttryckte att det tog några månader innan de funnit sig 

tillrätta i sin nya yrkesroll och blivit trygga i sig själva (Widarsson et al., 2020). En del NS 

upplevde verklighetschocken som alltför utmanande under transitionsprocessen och valde att 

lämna yrket redan under det första året i professionen (AbuAlRub & Alhaiha´a, 2018; 

Widarsson et al., 2020). Många NS kände sig inte tillräckligt förberedda på hur 

omvårdnadsyrket skulle yttra sig känslomässigt. De upplevde sig inte fått verktyg att hantera 

och kontrollera sina känslor vid emotionella patientsituationer, som vid omvårdnad i livets 

slutskede. Vilket ledde till att de NS blev känslomässigt dränerade, som i sin tur påverkade 

deras professionalitet, hälsa och sociala relationer negativt. Många NS fick erfara en ökad 

press och hög arbetsbelastning som de inte tidigare upplevt, som grundade sig i bristande 

praktisk erfarenhet av sjuksköterskans arbetsuppgifter relaterat till att utbildningen inte 

tillgodosett tillräcklig övning av praktiska färdigheter. Det medförde en inre stress hos de NS 

när de kom ut i arbetslivet och blev tvungna att vidta olika strategier för att hantera stressen 

och sin nya roll. Strategier som hjälpt den NS att hantera stressen är stöd från kollegor och 

familj, men även möjlighet till reflektion där de kunde ventilera sina upplevelser och känslor 

för att kunna bearbeta dem (Awaisi et al., 2015). 

 
 
Kliniska färdigheter  
 
Ett lärandemoment under utbildningen var simulering av omvårdnadssituationer som 

främjade utvecklandet av den kliniska blicken. Det möjliggjorde applicering av den teoretiska 

kunskapen till en klinisk situation, som verkade positivt för NS transitionsprocess (AbuAlRub 

& Alhaiha’a, 2018; Wiersma et al., 2020). En del NS upplevde att de fått möjlighet att träna 

sin kliniska blick under utbildningen, medan andra inte delade samma erfarenhet. Många NS 

beskrev att det fanns en del långa kurser under utbildningen som upplevdes diffusa och 

mindre givande relaterat till de kliniska färdigheterna (Awaisi et al., 2015; Ortiz, 2016; 

Widarsson et al., 2020). NS uttryckte en önskan om ändrade prioriteringar gällande 

sjuksköterskeutbildningens upplägg. De ansåg att utbildningen borde prioritera klinisk 

kunskap för att ge den NS möjlighet att utveckla den kliniska blicken i till exempel akuta 

situationer, vilket hade gynnat den NS i transitionsprocessen. Enligt NS borde fler praktiska 

moment erhållits under utbildningen som reflekterade den kliniska kontexten samt ett 

införande av tydligare kompetenskontroller i praktiska moment för säkerställning att 

kompetensen är nådd. För att uppnå en jämlik kompetensnivå hos alla NS framförde NS en 

önskan om bättre samstämmighet mellan sjuksköterskeutbildningen och vårdorganisationerna 
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(Widarsson et al., 2020). NS efterfrågade även bättre struktur för inlärning i 

vårdorganisationen, då det utgjorde en betydande del av den upplevda transitionen. NS 

uppgav även bristande förberedelse inför de administrativa arbetsuppgifterna under 

utbildningen. Det upplevdes som en chock när de trädde in i arbetslivet och insåg hur stor del 

av deras arbetsuppgifter som var administrativa, vilket ledde till en kamp mellan de 

administrativa och de omvårdnadsorienterade uppgifterna (Ortiz, 2016; Widarsson et al., 

2020). 

 
 
Den vårdande kulturen  
Utveckling av nya relationer  
 
Gemensamt för NS var att den upplevda arbetsmiljön, relationer, kommunikation och stress 

påverkade transitionsprocessen till en hämmande eller främjande upplevelse (Awaisi et al., 

2015; Dames, 2018; Doughty et al., 2018; Ortiz, 2016; Walton et al., 2018; Widarsson et al., 

2020; Wiersma et al., 2020). En del NS identifierade mentorn som en väg in i arbetsgruppen 

men även en person som ingav trygghet på arbetsplatsen (Dames, 2018). Att få stöd från sina 

kollegor bidrog till en bättre arbetsmiljö och gynnade deras utveckling, medan bristande stöd 

påverkade de NS arbetsmiljö och professionsutveckling negativt (Widarsson et al., 2020; 

Wiersma et al., 2020). Vårdkulturen var av stor betydelse för NS utveckling av professionell 

kompetens. Genom förståelse, lyhördhet och god kommunikation från kollegor underlättades 

NS inlärning och skapade trygghet, som i sin tur var en förutsättning för att kunna utvecklas. 

Trots den osäkra och främmande miljön den NS befann sig i kunde den upplevas mindre 

osäker med rätt stöd från kollegor. Om den NS ställde för många frågor eller om kollegorna 

kritiserade en för detsamma ledde det till en känsla av att vara en börda (Widarsson et al., 

2020). I svåra patientsituationer identifierade NS vikten av att erhålla emotionellt stöd och 

avlastning från sina kollegor som betydelsefullt i deras professionella utveckling. Men även 

att kollegorna delade med sig av liknande upplevda erfarenheter gjorde att den NS kände ett 

stort stöd (Walton et al., 2018). Det fanns även de NS som upplevde olika form av mobbning 

från mer erfarna kollegor om den NS ifrågasatte vårdkulturen på arbetsplatsen. Att inte bli 

accepterad i arbetsgruppen medförde en känsla av stress både på och utanför arbetet samt en 

ansträngd stämning på arbetsplatsen (Dames, 2018; Wiersma et al., 2020). Den ansträngda 

stämningen uppstod även när arbetsmoralen på avdelningen var låg, vilket skapade vakanser 

och överväldigande stress och arbetsbörda för den NS (Dames, 2018). 
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Arbetsbördans betydelse  
 
Att få en minskad arbetsbörda under transitionsprocessen upplevdes vara en stor fördel för att 

kunna acklimatisera sig och finna sin nya yrkesroll, utan överbelastning. Det krävdes dock att 

de erfarna sjuksköterskekollegorna reglerade en rimlig arbetsbörda relaterat till att den NS var 

ny och skulle få tillåtas att vara ny (Doughty et al., 2018; Wiersma et al., 2020). När den NS 

inte tilläts vara ny skapade det en stress som påverkade deras välmående negativt. Orsaken 

var ofta brist på personal och att det därför inte fanns tid och möjlighet att vara ny i yrket 

(Doughty et al., 2018; Widarsson et al., 2020). I relation till att den NS inte fick möjlighet att 

vara ny, begärdes det även från arbetsgivarens sida att den NS skulle arbeta nattskift, trots 

bristande erfarenhet och ta hand om svårt sjuka patienter samtidigt som erfarna kollegor inte 

fanns att tillgå (Widarsson et al., 2020). En del NS upplevde att de inte hade tid att vara med 

en döende eller försämrad patient på grund av det ansvar och arbetsbelastning den NS hade 

för sina övriga patienter (Ratta, 2016). Under första tiden i transitionsprocessen identifierades 

svåra situationer samt hög vårdbelastning som överväldigande för NS. Första tiden beskrevs 

som en kamp för att kunna hålla jämna steg med sina erfarna kollegor, som resulterade i 

uteblivna raster, övertid samt ökad ångest på och utanför arbetet (Dames, 2018). NS upplevde 

att vårdorganisationen hade förväntningen att de skulle vara fullt arbetsföra vid anställningen, 

utan hänsyn till att de var nya i sin profession. Det ledde till att arbetsbördan inte anpassades 

utifrån deras kunskapsnivå. Att åläggas ett så stort ansvar som NS upplevdes som obehagligt 

och resulterade i rädslan att begå misstag samt svårigheter att delegera arbetsuppgifter på 

grund av ett ökat kontrollbehov (Widarsson et al., 2020). När de mer erfarna kollegorna inte 

vågade lita på den NS hämmades kompetensutvecklingen samt att den NS inte fick ta fullt 

ansvar. Med tiden utvecklades dock NS till en teamledare och kunde lättare identifiera sin roll 

och andra professioners roll i arbetsteamet runt patienten, vilket ledde till minskat 

kontrollbehov och ökat förtroende för sig själv och de andra i teamet (Widarsson et al., 2020). 

 
 
Den upplevda stressen  
 
Stress var en hämmande faktor som identifierades av NS i deras transitionsupplevelse. Det 

förekom att NS övervägde att säga upp sig och byta arbetsplats eller helt lämna 

sjuksköterskeyrket relaterat till en överväldigande stress, för hög arbetsbelastning eller att den 

kliniska kontexten inte speglade förväntningarna på professionen (AbuAlRub & Alhaiha’a, 

2018). Stressen framkom när NS fick åsidosätta sina omvårdnadsideal och arbeta 

uppgiftsorienterat istället för att arbeta utifrån ett holistiskt förhållningssätt i mötet med 
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patienten (Awaisi et al., 2015; Walton et al., 2018). NS upplevde att de inte fick kvalitetstid 

med sina patienter, utan skulle slutföra så många arbetsuppgifter som möjligt relaterat till hög 

arbetsbelastning. Den NS började tänka på nästa arbetsuppgift istället för att vara mentalt 

närvarande och fokuserad på patienten, vilket medförde en inre stress hos den NS (Walton et 

al., 2018). Med tiden utförde den NS sina arbetsuppgifter mer effektivt till följd av sin ökade 

erfarenhet, vilket gav en belöningskänsla då de självständigt kunde finna lösningar i sina 

arbetsuppgifter. Vidare skapade det mer utrymme under arbetspasset, vilket genererade en 

ökad kontakt med patienter och kollegor. En känsla av tillhörighet och acceptans från 

kollegorna infann sig och den NS vågade be om hjälp, vilket gav en känsla av lättnad (Dames, 

2018; Ortiz, 2016). En annan aspekt var vikten av ett hälsosamt schema för att finna balans i 

livet och orka med arbetet, vilket innebar möjlighet till återhämtning (Dames, 2018). 

 
 
Kommunikation i vårdandet  
 
Många NS delgav negativa erfarenheter i kommunikation med närstående, patienter, 

sjuksköterskekollegor och läkare relaterat till bristande erfarenhet av hur den NS bör 

kommunicera med respektive kategori. Familjemedlemmar kunde ifrågasätta den NS 

kompetens och den NS hade svårt att bemöta och hantera deras attityd och beteende (Wiersma 

et al., 2020). En del NS upplevde emellanåt bristande kommunikation mellan kollegorna, 

vilket kunde få konsekvenser både för den NS och för patienten då information inte 

framkommit till den NS. Det resulterade i ångest hos den NS (Walton et al., 2018). Klyftan i 

kommunikation mellan sjuksköterskor och läkare var även vanligt förekommande. 

Kommunikationen var ofta hierarkisk från läkaren till den NS, vilket hade en negativ inverkan 

på den NS möjlighet att påverka patientens vård och bidra med sin kompetens (Awaisi et al., 

2015). När kommunikation och reflektion mellan NS och sjuksköterskekollegor fungerade väl 

upplevde de NS att deras lärande och utveckling främjades. Reflektion mellan 

sjuksköterskekollegor identifierades som avgörande för att få vägledning och stöd i de NS 

känslor och upplevelser. Dock upplevdes inte reflektion som en naturlig del i vårdkulturen 

och blev därför inte prioriterad, trots behovet av reflektion (Widarsson et al., 2020). 

 
Upplevelsen av transitionsprogram  
Transitionsprogrammets struktur  
 
För en del NS ingick forskarutbildning under transitionsprogrammet, vilket gav en högre 

arbetsbelastning och ökad stress som ledde till att inte alla NS fullföljde programmet 
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(Doughty et al., 2018). Studien som genomfördes i Jordanien beskrev att NS vid diskussion 

med varandra insåg att programinnehållet kunde variera mellan olika sjukhus samt att 

majoriteten av deltagarna, oavsett sjukhus upplevde programinnehållet som otillräckligt för 

att främja transitionen (AbuAlRub & Alhaiha’a, 2018). Studien från Nya Zeeland redogjorde 

att möjligheterna till transitionsprogram varierade beroende på var inom sjukvården NS 

arbetade. Endast NS som blev anställda på sjukhus erbjöds transitionsprogram medan samma 

möjlighet inte gavs till de som började arbeta i kommunen.  Vilket tycktes vara oroande, 

eftersom NS i kommunen inte erhöll samma stöd och struktur som NS på sjukhus fick under 

sin transition in i professionen (Doughty et al., 2018). I Sverige kunde transitionsprogrammen 

se olika ut i landet relaterat till vårdorganisationers olika fördelningar av resurser för att 

utforma och genomföra programmen (Widarsson et al., 2020). Enligt Widarsson et al. (2020) 

såg den klinikspecifika introduktionen i Sverige olika ut från avdelning till avdelning inom 

samma sjukhus, då den syftade till att introducera NS till avdelningens specialitet och därav 

inte med syfte att ge NS stöd i deras transition in i sjuksköterskeprofessionen. 

 
 
Transitionsprogrammets effekter 
 
Att genomgå transitionen in i sjuksköterskeprofessionen genom ett transitionsprogram 

upplevdes av många NS som främjande i deras professionella utveckling (AbuAlRub & 

Alhaiha´a, 2018; Awaisi et al., 2015; Doughty et al., 2018; Ratta, 2016; Walton et al., 2018; 

Widarsson et al., 2020). Arbetsgivaren var nöjd med den utveckling som de NS gjorde i 

programmet, då de uppnådde de professionella krav arbetsgivaren hade (Doughty et al., 

2018). Många NS upplevde transitionsprogrammets utbildningsdagar som främjande gällande 

deras utveckling av kliniska färdigheter, då de erhöll en kombination av teoretisk och praktisk 

kunskap. De kunde lättare applicera den teoretiska kunskapen från utbildningen till de 

praktiska momenten och genom repetition nå en djupare förståelse och kunskap om olika 

vårdinsatser. Under utbildningsdagarna fick NS möjlighet till reflektion över vad de lärt sig 

och upplevt och koppla samman teori med praktik (Doughty et al., 2018; Widarsson et al., 

2020). NS efterfrågade strukturer för att kunna fördjupa sin kompetens under programmets 

gång och det var även efterfrågat att få ta del av vetenskapliga artiklar. NS upplevde att 

transitionsprogrammet skapade en fast struktur i vårdorganisationen och gav ett stöd för 

fortsatt lärande samt möjlighet att dela erfarenheter med andra NS (Widarsson et al., 2020). 

När NS delade erfarenheter med varandra upplevdes en samhörighet med andra NS som ofta 

hade liknande känslor och tankar, vilket gjorde att de kände sig mindre ensamma i sin 
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situation (Ratta, 2016; Widarsson et al., 2020). Transitionsprogrammet medförde att 

transitionsprocessen utvecklats från att NS passivt förlitat sig på andra för kunskap, 

kompetensförvärv och emotionellt stöd, till en aktiv process där NS tog ansvar för sin egen 

kompetensutveckling med stöd från mentorn samt egna upplevelser av att ta hand om 

försämrade patienter. Uppbyggnadsmönstret presenterade en rörelse från osäkerhet mot 

självtillit där NS utvecklades under sitt första år som legitimerade sjuksköterskor (Ratta, 

2016). Awaisi (2015) studie från Oman beskrev hur NS under transitionen genomgick tre 

faser in i sjuksköterskeprofessionen. Under den första fasen upplevde den NS sig vara 

praktikant under konstant övervakning av mentorn och utan eget omvårdnadsansvar för sina 

tilldelade patienter. Under den andra fasen utvecklades den NS genom att få lite mer ansvar 

för patienterna, men fortfarande under övervakning av mentorn som fördelade en rimlig 

arbetsbörda. I den tredje fasen upplevde den NS att hen kunde arbeta självständigt som 

sjuksköterska och ha fullt ansvar för sina patienter (Awaisi et al., 2015). För att utveckla 

förmågan att hantera akuta situationer behövde den NS lära sig att bedöma och prioritera 

patientens hälsotillstånd och vilka åtgärder som behövde vidtas. Denna förmåga kunde bland 

annat uppnås genom kontinuerlig scenarioträning under programmet (Widarsson et al., 2020). 

 
 
Mentorns betydelse under transitionsprogrammet  
 
En avgörande faktor var att ha en mentor som stöttade NS i processen att utveckla 

professionellt självförtroende och kompetens under transitionsprogrammet. Mentorn var en 

stabil och trygg punkt i tillvaron. Mentorn var en erfaren sjuksköterskekollega som den NS 

kunde reflektera med, få feedback från och stöd i praktiska moment och patientsituationer 

som uppstod i den kliniska kontexten. NS fick även stöd i att arbeta i team, bekanta sig med 

sin roll och sitt ansvar i teamet samt sjuksköterskans profession genom programmet (Awaisi 

et al., 2015; Doughty et al., 2018; Ratta, 2016; Walton et al., 2018). I kontrast till detta 

upplevdes en ökad stress hos NS om mentorn skulle vara sjuk, då de inte fick det stöd de 

behövde i sin nya yrkesroll (Doughty et al., 2018). Vid avsaknad av mentor i en akut situation 

upplevde den NS en känsla av övergivenhet och ensamhet. Mentorns förberedelse inför att 

handleda en NS, engagemang och kompetensnivå hade stor inverkan på det stöd den NS 

erhöll under transitionsprogrammet. En del NS upplevde att somliga mentorer inte var redo att 

agera förebild för professionen av olika skäl, och därmed inte redo att vara mentor (Awaisi et 

al., 2015). NS beskrev att vid omhändertagandet av en stabil patient föredrog de en mentor 

som gav den NS utrymme att skapa egna rutiner och inte tog över situationen, utan enbart 
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fanns till hands om det skulle behövas. Dock var det av stor betydelse för den NS att ha en 

mentor som kunde ta över i akuta situationer och instruera vad den NS skulle göra, 

prioriterade vårdinsatser och som ledde omvårdnadsarbetet kring patienten om den NS skulle 

drabbas av panik eller bli stressad över hur hen skulle agera. Den NS saknade ofta erfarenhet i 

sådana situationer, varpå det emotionella stödet från mentorn blev avgörande för hur den NS 

upplevde situationen (Ratta, 2016). Trots ångest och stress över att göra en akut bedömning 

av en försämrad patient, upplevde den NS sig tryggare i sin bedömning då hen fick stöd och 

uppmuntran från mentorn som agerade lugnt och metodiskt. Om den NS upplevde den 

stressfulla och akuta situationen positivt så bidrog det till en positiv erfarenhet som den NS 

tog med sig till nästa gång. Debriefing med mentorn identifierades som en gynnsam handling 

för att reflektera över hur den NS agerat i situationen, vad som gick bra och mindre bra. 

Stödet gav styrka till den NS professionella självförtroende (Walton et al., 2018). 

 

 
Diskussion 
 
Diskussion av vald metod 
 
Enligt Axelsson (2014) kan en litteraturstudie bidra till utveckling och fördjupad kunskap 

inom ämnesområdet, vilket kan resultera i utveckling av den egna professionen.  

Denna litteraturstudie är en icke-systematisk översikt. Kristensson (2014) lyfter fram att en 

icke-systematisk litteraturstudie kan vara mycket värdefullt för ämnesområdet, men räknas 

som en sekundärkälla. Enligt Axelsson (2014) är denna typ av metod lämplig inom ramen för 

en kandidatexamen. Metoden innebär att studien har inkluderat en begränsad del av den 

kunskap som finns tillgängligt inom ämnesområdet. Denna metod kan inte säkerställa att en 

datamättnad uppstått, vilket sänker generaliserbarheten. Enligt Kristensson (2014) krävs en 

systematisk översikt för att uppnå datamättnad. Axelsson (2014) belyser vikten av att ha en 

god struktur i genomförandet, vilket författarna har eftersträvat. 

 

Litteraturstudien inkluderade artiklar som var publicerade mellan år 2015-2020, vilket ansågs 

vara rimligt relaterat till att vårdmiljön är föränderlig medan den psykologiska processen NS 

genomgår under transitionen är densamma över tid (Benner & Wrubel, 1989). Studien utgick 

från NS första aktiva år i yrket efter examination, vilket har ansetts vara en rimlig begränsning 

då studier visar att transitionen sker under det första yrkesverksamma året (Kaihlanen et al., 

2018; Spector et al., 2013). Därav inkluderades enbart artiklar med denna utgångspunkt. 
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Således har relevanta artiklar som inkluderat NS med mer än ett år i yrkeslivet exkluderats 

från litteraturstudien. Exklusionen kan ha bidragit till att användbar data har åsidosatts, vilket 

kan anses vara en svaghet relaterat till att definitionen av NS ser annorlunda ut mellan studier. 

Dock betraktar författarna det som en styrka att en tydlig gräns sattes gällande studiernas 

definition av NS, då det gav ett resultat som enhälligt undersökt NS erfarenheter under samma 

tidsperiod. Somliga studier som använts i resultatet har inte enbart haft NS som deltagare. I 

dessa studier har författarna endast bearbetat det innehåll som fokuserar på NS perspektiv, 

upplevelser och erfarenheter av transitionen för att koppla till syftet. Författarna anser det har 

varit en styrka, då data som framställts i resultatet givit NS narrativa berättelser en central 

roll. Dock kan svagheten vara att vi missat väsentlig information relaterat till syftet, som 

kommit från andra informatörer än NS, men som har starka kopplingar till NS och deras 

erfarenheter.  

 

Studierna som inkluderats är kvalitativa, vilket är en väsentlig metod för att undersöka 

upplevelser och erfarenheter (Axelsson, 2014). Enligt Axelsson (2014) föreligger en styrka i 

att använda sig av kvalitativa studier, för att nå en djupare förståelse gällande upplevelser av 

ett fenomen. Den eventuella svagheten med att enbart utgå från studier med kvalitativ ansats 

är att metoden genererar ett mindre antal deltagare (Kristensson, 2014).  

Genom att utesluta studier med kvantitativ metod där kvalitativ data kvantifierats, exempelvis 

via enkätundersökningar, finns risken att väsentlig information missats. Enligt Kristensson 

(2014) är enkätundersökningar en vanlig metod vid kvantitativ ansats som ger en möjlighet 

till generaliserbarhet relaterat till större mängd deltagare. Författarna har medvetet exkluderat 

studier med mixad metod, vilket medför en risk att data missats. Dock anser författarna att 

valet att endast inkludera studier med kvalitativ ansats gett en större garanti att besvara 

litteraturstudiens syfte, då de utgått från NS narrativa upplevelser av transitionen in i 

sjuksköterskeprofessionen. 

 

För att stärka trovärdigheten i en kvalitativ studie redogör Kristensson (2014) för fyra 

begrepp: tillförlitlighet, överförbarhet, verifierbarhet samt giltighet. De fyra begreppen kan 

vara till hjälp vid bedömning av studiens kvalitet och hållbarhet. För att stärka 

tillförlitligheten utgick författarna från en analysprocess som innebar att författarna 

analyserade innehållet enskilt och sedan tillsammans. Kristensson (2014) beskriver att 

överförbarheten kan synliggöras om författarna tydligt presenterar inkluderingskriterierna, 

vilket tydliggör deltagarna i de inkluderade studierna. Samtliga studier höll hög kvalitet i 
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kvalitetsgranskningen. Vidare beskriver Axelsson (2014) att verifieringen framställs genom 

resultat från insamlad data, vilket beskriver verifieringen av resultatet samt tolkningar. Då 

resultatet av samtliga studier verifierar varandra och författarna är eniga om tolkningen av 

innehållet stärks verifieringen. Giltighet menar Kristensson (2014) är hur studiens resultat kan 

appliceras med tidens gång. Sjukhusmiljön förändras med tiden, men den psykologiska 

process NS genomgår under transitionen är densamma över tid, enligt Benner och Wrubel 

(1989), vilket talar för en hög giltighet av den föreliggande litteraturstudiens resultat. 

 

 
Diskussion av framtaget resultat 
 
Syftet med studien är att belysa NS erfarenheter av transitionen in i sjuksköterskeprofessionen 

under deras första yrkesverksamma år. Även om resultatet belyser de svårigheter som är 

förenade med transitionen och att en del NS önskat en bättre förberedelse inför yrket under 

utbildningen, så delar inte alla NS samma erfarenheter. Därav är det väsentligt att även belysa 

de positiva erfarenheterna, där NS upplevde en god förberedelse under utbildningen inför 

professionen, för att synliggöra de erfarenheter NS har av transitionen in i 

sjuksköterskeprofessionen (Ortiz, 2016). Därmed uppmärksammas att upplevelsen av 

transitionen in i sjuksköterskeyrket är individuell och att alla NS inte delar samma upplevelse 

och erfarenhet. 

 
Resultatet i föreliggande litteraturstudie är baserat på studier med ursprung från olika länder. 

Christensen (2016) redogör för att sjuksköterskeutbildningen samt sjuksköterskeyrket ser 

olika ut mellan länder. Det är viktigt att belysa det Christensen (2016) påvisat i sin studie i 

relation till denna litteraturstudie, eftersom resultatet kan ha påverkats av de olikheter 

gällande kultur och samhällsstruktur som finns i de länder och kontexter där studierna utförts. 

Dock ansåg författarna att de fynd i form av likheter och skillnader som identifierats i 

studierna var relevanta för att besvara denna litteraturstudies syfte, oavsett ursprungsland. 

 

Ett huvudfynd från resultatet är att många NS redogör för en otillräcklig förberedelse under 

grundutbildningen inför sitt kommande yrke som legitimerade sjuksköterskor (Awaisi et al., 

2018). Främst gällande bristande klinisk kompetens när de kommer ut i arbetslivet efter 

examen. NS beskriver att utövandet av de praktiska färdigheterna hamnar i skymundan av de 

teoretiska kurserna under grundutbildningen, därav önskade NS att de praktiska färdigheterna 

skulle få en högre prioritet under utbildningen (Awaisi et al., 2015; Widarsson et al., 2020; 
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Flinkman & Salanterä, 2015). Som Benner (1993) beskriver så behövs både vetenskap och 

praktiska färdigheter för att uppnå den kompetens som sjuksköterskeprofessionen kräver. 

Därmed bör inte vetenskapen få mindre utrymme, då det är en viktig beståndsdel i den 

kunskap som erhålls under utbildningen och en förutsättning för att sjuksköterskor och vården 

ska bedrivas enligt senaste evidens (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). NS önskar ett 

bättre samspel mellan de teoretiska och praktiska momenten för att öka den kliniska 

kompetensen, vilket kan resultera i att NS känner sig tryggare i sin nya profession (Flinkman 

& Salanterä, 2015). 

 

Professionellt självförtroende och kompetens  
 
Som Benner (1993) beskriver, med hjälp av Dreyfusmodellen, genomgår sjuksköterskan olika 

faser under sin professionsutveckling. Under transitionen in i sjuksköterskeprofessionen 

genomgår NS en professionell utveckling som i början kan upplevas som en transitionschock 

(Duchscher, 2008a; Widarsson et al., 2020; Ortiz, 2016; AbuAlRub & Alhaiha’a, 2018). 

Transitionen in i sjuksköterskeprofessionen utspelar sig under NS första yrkesverksamma år, 

då den NS genomgår olika faser relaterat till kompetensnivån (Duchscher, 2008b; Widarsson 

et al., 2020). Benner och Wrubel (1989) redogör för att den första tiden i yrket främst innebär 

att anpassa sig till sjuksköterskeprofessionen med det ansvar som följer, vilket NS bekräftar 

(Ratta, 2016; Dames, 2018). Det professionella förhållningssättet inkluderar inte enbart den 

professionella självkännedomen, utan även NS grad av självständighet (Kaihlanen et al., 

2018). Enligt Dreyfusmodellen ska NS självständigt inneha förmåga att bedöma 

omvårdnadsbehov enligt omvårdnadsprocessen; att identifiera, planera, prioritera och utföra 

omvårdnadsarbetet samt föra vidare viktig information till sina kollegor muntligt eller via 

journal (Benner, 1993). Det kan vara utmanande för NS om inte utbildningen förberett dem 

väl inför att applicera den teoretiska kunskapen gällande dessa arbetsuppgifter till den kliniska 

kontexten och vårdorganisationen erbjudit det stöd och den arbetsmiljö som krävs för att 

utveckla förmågan att arbeta enligt omvårdnadsprocessen (Sterner et al., 2019). NS besitter 

ofta en god kompetens gällande etiska förhållningssätt och teamarbeten efter examen, men det 

finns bristande kunskap gällande planering och styrning av omvårdnadsarbetet samt förmåga 

att tänka kritiskt (Weilenmann, 2021). Därmed kan denna period upplevas som stressfull 

relaterat till bristande professionellt självförtroende samt otillräcklig kunskap om läkemedel, 

läkemedelshantering och komplexa patientsituationer (Frögéli et al., 2019b). Weilenmann 

(2021) menar att vid svåra och komplexa patientsituationer, som exempelvis när en patient 
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drabbas av sepsis som en postoperativ komplikation, saknar NS förmågan att utvärdera 

situationen och veta vad som ska göras härnäst. Sterner et al. (2019) menar att NS under 

utbildningen erhåller verktyg som kan användas som hjälpmedel för att identifiera försämrade 

patienter. Dock kan verktygen behöva visualiseras i större omfattning under utbildningen 

genom exempelvis fler praktiska övningar och simuleringar. Detta för att studenten på ett 

konkret sätt ska se hur verktygen appliceras i den kliniska kontexten, vilket ger en djupare 

inlärning och minskar klyftan mellan utbildningen och kliniken (Sterner et al., 2019). 

Dessvärre kan det även finnas svårigheter för NS att implementera den senaste kunskapen och 

evidensen bland erfarna kollegor till följd av vårdkulturen på arbetsplatsen eller riktlinjer, 

vilket ökar kunskapsklyftan och försvårar transitionen (Phillips et al., 2013). 

 

Transitionens påverkan på patientsäkerheten  
 
Weilenmann (2021) beskriver att det råder sjuksköterskebrist på en del avdelningar relaterat 

till många sjuksköterskors uppsägningar, vilket resulterar i att NS ofta får ta ett stort ansvar 

och saknar erfarna kollegor att rådfråga. Flera studier beskriver vikten av att ha en erfaren 

kollega att rådfråga vilket är viktigt för att kunna utvecklas och bli trygg i sin nya yrkesroll 

(Phillips et al., 2013; Rudman et al., 2013; Sterner et al., 2019; Widarsson et al., 2020). Då det 

enligt Willman (2020) råder brist på erfarna sjuksköterskor blir det svårt att säkerställa en god 

transition och kunna upprätthålla patientsäkerheten. De sjuksköterskor som anses vara erfarna 

är de som varit längst på arbetsplatsen, men det betyder inte automatiskt att de har så lång 

erfarenhet i yrket. Det förekommer att NS får agera handledare åt ännu nyare NS, om de förra 

råkar vara de mest erfarna sjuksköterskorna på arbetspasset. Problemet är då att NS inte tillåts 

vara ny, vilket hindrar en god transition då de inte har möjlighet att fokusera på sin egen 

professionsutveckling (Willman, 2020). Sveriges kommuner och Regioner, [SKR] (2016) 

redogör att på grund av den ansträngda vårdplatssituationen som förekommer på många 

sjukhus nationellt skapas överbeläggningar på avdelningarna samt att patienter blir 

utplacerade på ledig plats oavsett specialitet. NS ställs inför stora svårigheter när de blir 

ansvariga för så kallade externa patienter med andra diagnoser och tillstånd än de som 

vanligtvis befinner sig på avdelningen (Weilenmann, 2021). Särskilt utmanande är det för NS 

vid akut omhändertagande av patienter med krävande och komplexa omvårdnadsbehov, där 

NS beskriver att de inte erhållit tillräckligt stöd för att ta hand om dessa patienter på ett 

patientsäkert sätt (Willman, 2020). NS saknar då ofta vårdriktlinjer, medicinsk kunskap samt 

erfarna kollegor att rådfråga angående det omvårdnadsarbete som är förenat med de externa 
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patienternas tillstånd, vilket blir otryggt både för NS och för patienten (SKR, 2016). Det är 

viktigt att NS kan använda de verktyg och den kunskap som erhållits under utbildningen och 

applicera dessa i det kliniska omvårdnadsarbetet (Sterner et al., 2019). NS behöver erhålla 

fortlöpande kunskap från arbetsgivaren gällande personcentrerad omvårdnad för att erbjuda 

patienter med komplexa och särskilda omvårdnadsbehov en god vård, vilket gynnar 

patientsäkerheten (Willman, 2020). 

 
 
Verklighetschocken  
 
Många NS uppgav att det var fördelaktigt med anpassad arbetsbörda och att erhålla ett gediget 

stöd under transitionen, för att främja utvecklingen av professionellt självförtroende och 

kompetens (Rudman et al., 2013; Walton et al., 2018; Widarsson et al., 2020; Wiersma et al., 

2020). Benner (1993) beskriver att vid otillräcklig kunskapsutveckling försvåras NS 

förutsättningar i utvecklandet av sin nya profession. Enligt Widarsson (2020) kan 

verklighetschocken som många NS upplever grunda sig i att utbildningen och 

vårdorganisationen har olika syn och förväntningar på den NS kompetensnivå. Men även att 

NS själva ställer höga krav på sin kompetensnivå och sin förmåga att axla sjuksköterskeyrkets 

alla delar självständigt, än vad som egentligen är rimligt relaterat till kompetensnivån efter 

examen samt deras brist på erfarenhet (Willman, 2020). Den verksamhetsförlagda 

utbildningen (VFU) ger sjuksköterskestudenter möjlighet att applicera teori från utbildningen 

till en praktisk kontext samt ger studenterna en inblick i deras framtida profession (Sterner et 

al., 2019). Det leder till att kunskapen blir mindre fragmenterad mellan teori och praktik, 

vilket främjar NS upplevelse av verklighetschock (Sterner et al., 2019). NS kunde uppleva 

sjuksköterskeyrket som mer administrativt än förväntat (Widarsson et al., 2020). Utifrån de 

presenterade studierna kan författarna relatera till att sjuksköterskestudenter blir tilldelade 

arbetsuppgifter som främst fokuserar på utvecklandet av praktiska färdigheter och 

patientkontakt, medan handledaren utför majoriteten av de administrativa uppgifterna. 

Studenter kan uppleva handledaren som distraherad och ofokuserad gällande att lära ut, detta 

för att arbetsbördan mellan student och handledare delas upp för att handledaren ska hinna 

med sitt kliniska ansvar (Elliott, 2017). Det är därmed möjligt att NS upplever en 

verklighetschock vid konfrontation med de administrativa arbetsuppgifterna i yrket, som 

förväntas prioriteras lika mycket som de omvårdnadsorienterade uppgifterna (Widarsson et 

al., 2020). En likhet som framkommit i föreliggande litteraturstudie är att många NS fann 

transitionen in i sjuksköterskeprofessionen som påfrestande, men samtidigt väldigt givande. 
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Flera NS fann en inre motivation som drivkraft gällande viljan att utvecklas och fördjupa sina 

kunskaper. Denna motivation grundades i en vilja i att göra skillnad, att vara användbar som 

person samt kunna hjälpa andra människor (Ratta, 2016; Widarsson et al., 2020). Genom 

detta skapas en uppmuntran och hopp för blivande sjuksköterskor. Genom motivation 

repeterar NS kontinuerligt den teoretiska kunskapen. Detta för att förnya sin kunskap från 

utbildningen när NS befinner sig i den kliniska kontexten och därigenom utöka sin 

kompetens, vilket kan    underlätta delar av transitionen in i sjuksköterskeprofessionen 

(Widarsson et al., 2020). 

 
 
Transitionen  
 
Transitionen in i sjuksköterskeprofessionen sker oavsett vilka förutsättningar som finns, därav 

är det av stor vikt att erbjuda verktyg och stöd till NS under den första tiden i yrket, för att 

främja anpassningen in i den nya professionen (Widarsson et al., 2020). Tidigare 

vårderfarenhet ansågs vara främjande gällande NS förmåga att relatera teori från utbildningen 

till den kliniska kontexten samt möjliggjorde visualisering av den teoretiska kunskapen under 

föreläsningar (Phillips et al., 2013). Vidare har NS identifierat faktorer som påverkade deras 

transition i form av arbetsmiljö, introduktion, relationer, kommunikation och stress som 

uppges ha påverkande effekter gällande transitionen på ett hämmande eller främjande sätt 

(Awaisi et al., 2015; Dames, 2018; Doughty et al., 2018; Ortiz, 2016; Walton et al., 2018; 

Widarsson et al., 2020; Wiersma et al., 2020). Avdelningscheferna har ett stort ansvar för att 

säkerställa att NS erhåller ett bra stöd under sin transition in i sjuksköterskeprofessionen 

(Willman, 2020; Phillips et al., 2013). En gynnsam handling som avdelningscheferna kan 

tillse att NS får är adekvat fortlöpande utbildning som främjar den professionella utvecklingen 

(Willman, 2020). Vidare behövs ett introduktionsprogram som grundar sig i NS 

kunskapsbehov i kombination med dagligt stöd under det kliniska arbetet (Willman, 2020; 

Kaihlanen et al., 2018). En faktor som både kan främja och hämma NS transition är 

arbetskollegorna (Dames, 2018). Dames (2019) beskriver att NS behövde balansera mellan 

professionalisering, att “göra rätt” och socialisering, att “passa in”, i den vårdkultur som 

förekom på arbetsplatsen. Författarna har under VFU-perioder upplevt att det kan vara svårt 

att ifrågasätta en erfaren handledare som inte arbetar evidensbaserat och patientsäkert relaterat 

till socialiseringen. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017b) är det vitalt att arbeta 

evidensbaserat för att säkerställa en patientsäker vård. Därmed är det av stor vikt att ha mod 

och våga stå upp för det evidensbaserade tillvägagångssättet och inte åsidosätta 
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professionaliseringen i mötet med en mer erfaren kollega eller handledare. Det finns en stark 

koppling mellan utebliven socialisering och utbrändhet hos NS, där faktorer som att kunna 

sköta sina uppgifter självständigt, vara trygg i sin roll och social acceptans från kollegor var 

avgörande för att socialiseras på arbetsplatsen (Frögéli et al., 2019a). 

 
Utifrån de presenterade studierna kan författarna konstatera att den upplevda påfrestningen 

hos NS under transitionen in i sjuksköterskeprofessionen är ett ämne som har diskuterats i 

flera decennier, både internationellt och nationellt (Rush et al., 2019; Duchsher, 2008a). Ändå 

kvarstår problematiken. NS transition är än idag ett högst aktuellt ämne och kan appliceras på 

dagens situation med pressade sjukhus samt brist på sjuksköterskor, relaterat till otillräckliga 

förberedelser för yrket och bristande stöd under transitionen (Willman, 2020). Båda 

aspekterna leder till att många NS överväger att lämna yrket, därför uttrycker Höynä (2021) 

vikten av att uppmärksamma problemet för att finna främjande lösningar, med förhoppningen 

att förbättra vårdorganisationens pressade situation. Som tidigare studie visat (Willman, 

2020), samt föreliggande litteraturstudie påvisat, behövs vidare forskning för att utforska NS 

erfarenheter och upplevelser av transitionen som ett led i att förbättra NS transitionsprocess. 

Mer kunskap behövs kring vilka insatser som behöver implementeras och på vilket sätt 

utbildningen och vårdorganisationen kan främja transitionsprocessen för NS. 

 
 
Slutsats och kliniska implikationer 
 
Utifrån den insamlade kunskap författarna presenterat i föreliggande studie går det att urskilja 

att transitionen in i sjuksköterskeprofessionen under det första yrkesverksamma året kan vara 

både givande och påfrestande. Att ta examen och börja arbeta i en verksamhet som inte alltid 

delar samma förväntningar och krav gällande NS kompetensnivå i relation till vad 

sjuksköterskestudenten lärt sig under grundutbildningen, gör att transitionen kan bli krävande 

och tycks bidra till att NS inte kvarstannar i yrket. Om verksamheten där NS får sin första 

anställning ger ett bra introduktions- och transitionsprogram, där NS kan fortsätta sin 

lärandeprocess under det första året, bidrar det till att NS teoretiska kunskap kan omsättas på 

ett fullgott sätt i verksamheten. Författarna anser därför att det finns ett stort behov av att 

vårdorganisationer och lärosäten arbetar tillsammans i större utsträckning för att säkerställa en 

bra transition för NS i sjukvården. Fokus bör ligga på att NS får genomgå sin transition på ett 

sätt som inte går emot det de lärt sig under utbildningen och där omvandlandet av teori i 

praktik hamnar i centrum. Vidare forskning krävs, både gällande NS transition inom den 
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svenska sjukvården, samt ur ett verksamhetsperspektiv för att uppnå en optimal transition. 

Författarnas förhoppning är att sjuksköterskestudenter med hjälp av kunskapen i denna studie 

kan få en större inblick i hur upplevelsen vid transitionen in i sjuksköterskeprofessionen kan 

upplevas för NS. Detta kan i bästa fall leda till att NS lättare kan hantera sin kommande 

transition och därmed minska verklighetschocken. Förhoppningen är också att denna studie 

kan komma till gagn för lärosäten i ett led att utveckla sjuksköterskeutbildningen samt för 

vårdorganisationernas förbättringsarbete gällande introduktionsstruktur. Författarna kommer 

föra dagbok under det första året som NS för att följa sin egen transition och uppmana 

nyexaminerade kollegor att göra det samma. 

 
 
Författarnas arbetsfördelning 
 
Större delen av arbetet har författarna gjort sida vid sida främst genom digitala medel i form 

utav zoom-möten, vilket har möjliggjort att författarna har kunnat diskutera och klargöra 

eventuella frågetecken under arbetets gång. Författarna satt gemensamt vid sökning av artiklar 

i databaserna. Författarna har var för sig läst igenom samtliga artiklar enskilt för att sedan 

tillsammans gå igenom dem för att skapa en större förståelse för studiernas innehåll. 

Tillsammans har författarna diskuterat och skrivit texten och haft en jämlik arbetsfördelning 

samt haft ett gemensamt ansvar för innehållet av uppsatsen. Författarna har medverkat på 

samtliga handledarträffar.  
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Tabell från artikelmatrisen 

Författare, 
år, land  

Titel  Syfte Metod Resultat Kvalitet  

Abualrub & 
Alhaiha’a, 
2018, 
Jordanien.  

Perceived benefits and 
barriers of 
implementing nursing 
residency programs in 
Jordan. 

Syftet var att utforska upplevelsen 
samt de utmaningar som NS möte 
under deras första 
yrkesverksamma år.  

Kvalitativ metod.  
 
Semistrukturerade individuella 
intervjuer samt 
fokusgruppsdiskussioner. Totalt 30 
deltagare uppdelat i sex fokusgrupper.  
 
Innehållet analyserades tematiskt.  

Fyra teman från NS:  
Brist på självförtroende på grund av 
otillräcklig kompetens, otillräckliga 
transitionsprogram för NS, utbrändhet 
och avsikt att lämna yrket, problem 
rörande läroplaner och 
undervisningsstilar på lärosätena.   

Hög 

Awaisi et al, 
2015, 
Oman.  

The experiences of 
newly graduated 
nurses during their first 
year of practice in the 
Sultanate of Oman - A 
case study.  

Syftet var att utforska erfarenheten 
hos NS under deras 
övergångsperiod i Sultanatet 
Oman.  

Kvalitativ metod. 
 
Forskarna hade tre huvudsakliga 
datainsamlingsmetoder. Enskilda 
intervjuer, observationer och 
dokumentanalys. Intervjuer med NS 
samt vårdverksamhetschefer, erfarna 
sjuksköterskor och handledare.   
Först intervjuades 15 NS, enbart nio 
stycken var tillgängliga att intervjuas 
vid andra tillfället. Åtta Stycken 
intervjuades därefter i grupp. sex 
handledare, fem kliniska lärare, fem 
erfarna sjuksköterskor, fyra chefer. 
Totalt 43 stycken, 37 efter avhoppet 
som deltog. 
 
Innehållet analyserades tematiskt.   

Fyra huvudteman från NS: 
Sjuksköterskornas erfarenheter, roll 
övergången, arbetsförhållanden och 
statusen på sjuksköterskeprofessionen.   

Hög 



 

 

Dames, 
2018, 
Kanada.  

THRIVEable work 
enviroments: A study 
of interplaying factors 
that enable novice 
nurses to thrive.  

Syftet var att undersöka hur 
kontexten på arbetsplatsen 
påverkade NS i deras process att 
blomstra.  

Kvalitativ metod. 
 
Semistrukturerade intervjuer med åtta 
NS.  
 
Innehållet analyserades tematiskt.   
 
  

Fem teman:  
Stabil miljö, schema och 
arbetsbelastning, våld på arbetsplatsen, 
mentorskap och  självkänsla.  

Hög 

Doughty et 
al., 2018, 
New 
Zealand. 

Educating new 
graduate nurses in their 
first year of practice: 
The perspective and 
experiences of the new 
graduate nurses and 
the director of nursing. 

Syftet var att utforska upplevelser 
och uppfattningar från NS om 
deras första yrkesverksamma år, 
samt hur implementering av ett 
nytt transitionsprogram upplevs 
hos NS samt 
vårdverksamhetschefer.  

Kvalitativ metod.  
 
En gruppintervju med öppna frågor 
hölls med vardera fokusgrupp med åtta 
stycken/grupp.  
Två semistrukturerade intervjuer med 
två verksamhetschefer. 
 
Innehållet analyserades tematiskt.   

Fyra teman:  
Stöd, vårdmiljö, utveckling av klinisk 
praxis & program belastning. 

Hög 

Ortiz, 2016, 
USA.  

New graduate nurses´ 
experiences about lack 
of professional 
confidence.  

Syftet var att undersöka hur NS 
hanterar sin brist på professionellt 
självförtroende och hur det 
utvecklas och hämmas under det 
första yrkesverksamma året.  

Kvalitativ metod.  
 
Två intervjuer hölls med de 12 
deltagarna.  
 
Innehållet analyserades tematiskt.   

Sju teman: Kommunikation är viktig, 
göra misstag, klyfta mellan skola och 
praktik, självständighet, bygga 
relationer, viktigt att få positiv feedback 
& få erfarenhet.  

Hög 

Ratta, 2016, 
USA.  

Challenging graduate 
nurses´ transition: Care 
of the deteriorating 
patient.  

Syftet var att utforska hur NS 
upplever att arbeta med 
försämrade patienter under deras 
första yrkesverksamma år.  

Kvalitativ metod.  
 
Semistrukturerade intervjuer hölls med 
de åtta deltagarna.  
 
Innehållet analyserades tematiskt.  

Tre teman:  
Bo med osäkerheten, bygga upp mig 
och en ny livlina.  

Hög 

Walton et 
al, 2018, 

Glimpses into the 
transition world: New 

Syftet var att undersöka skrivna 
upplevelser från NS som 

Generisk kvalitativ metod.  
 

Fem teman: Individuell attribut, 
professionella beteenden, 

Hög 



 

 

New 
Zealand.  

graduate nurses´ 
written reflections.  

genomgår ett 
transitationsprogram.  

Kohortstudie. Totalt 27 stycken NS 
deltog.  
 
Innehållet analyserades tematiskt.  

situationsutmaningar, belöningar och 
reflektion som ett användbart verktyg.  

Widarsson 
et al, 2020, 
Sverige.  

Newly Graduated 
Swedish Nurses´ 
Inadequacy in 
Developing 
Professional 
Competence.  

Syftet var att undersöka NS 
erfarenheter av att utveckla 
professionell kompetens efter 
grundutbildningen, under deras 
första yrkesverksamma år.  

Kvalitativ metod.  
 
Semistrukturerade intervjuer hölls med 
de 11 NS deltagarna.  
Intervjuerna höll både individuellt samt 
i grupp.  
 
Innehållet analyserades tematiskt.  

Fyra teman:  
Individuellt lärande, vikten av 
vårderfarenhet för att utveckla 
professionell kompetens, vikten av den 
vårdande kulturen för utveckling av 
professionell kompetens och vikten av 
organisationen för att utveckla 
professionell kompetens.  

Hög 

Wiersma et 
al, 2020, 
USA.  

Transition to Practice 
Experiences of New 
Graduate Nurses From 
an Accelerated 
Bachelor of Science in 
Nursing Program: 
Implications for 
Academic and Clinical 
Partners.  

Syftet var att undersöka hur NS 
upplevde transitionsprocessen. 
Effekterna från teori till praktik. 
Utforska deras uppfattningar om 
styrkor och svagheter i deras 
akademiska förberedelser och 
praktik.  

Kvalitativ metod.  
 
Totalt nio NS deltog, de delades upp i 
två fokusgrupper, en med sex stycken 
och en med tre stycken.  
Fokusgrupperna intervjuades i grupp.  
 
Innehållet analyserades tematiskt.  

Tre teman:  
Praktisk färdighet, arbetsrelaterad 
miljöpåverkan och att vara 
sjuksköterska.  

Hög 



 

 

 


