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Sammanfattning    

Att vara nyutexaminerad sjuksköterska ställer höga krav på kompetensutveckling och 

förmåga att klara övergången till en ny miljö. Sjuksköterskebrist råder hos samtliga 

arbetsgivare och det finns en utmaning i framtidens kompetensförsörjning. Hög 

arbetsbelastning med ihållande stress, bristande personalkontinuitet och otillräcklig 

kompetens har en negativ inverkan på vårdens kvalitet och tillgänglighet. Det är oklart 

om den nyutexaminerade sjuksköterskan tillåts vara ny, då hen förväntas vara 

självständig efter introduktion. Författarna har därför utfört en litteraturöversikt med 

syftet att beskriva den nyutexaminerade sjuksköterskans upplevelse av sin övergång och 

kompetensutveckling de två första yrkesverksamma åren. Resultatet visar på fyra 

huvudteman; att klara övergången, handledningens kraft, upplevelse av arbetsmiljö och 

att greppa helheten med totalt tio subteman. Det synliggörs att trygga relationer i 

arbetsgruppen, där särskilt handledarens roll, medverkar till en positiv övergång som 

främjar kompetensutveckling. Den nyutexaminerade sjuksköterskan utvecklar sin 

professionella identitet genom att dela med sig av erfarenheter. Genomgående finns det 

en känsla av att vara oförberedd att möta det ansvar som ges i ett tidigt skede. En rädsla 

för att göra misstag leder till en strävan att vara felfri. Inledningsvis upplever den 

nyutexaminerade sjuksköterskan svårigheter i organisatorisk förmåga, vilket kan 

resultera i en bristande helhetssyn kring patienten. Efter övergången upplevs 

tillfredställelse och stolthet att utföra yrket. Diskussionen berör komplexiteten som finns 

i handledning, inverkan av personliga variationer och betydelsen av relationer. För att 

främja en hållbar utveckling kan vi dra slutsatsen att det är värdefullt att verksamheten 

arbetar preventivt med arbetsmiljö. Detta för att behålla och stärka den nyutexaminerade 

sjuksköterskan i sin övergång och kompetensutveckling. 
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INLEDNING 

Det råder en massmedial vårddebatt angående sjukvårdens bristande arbetsmiljö och att 

många sjuksköterskor väljer att byta arbetsplats, såväl erfarna som nyutexaminerade. I 

den populärvetenskapliga boken Sjukt, syster – kärlek och uppror i svensk sjukvård av 

Sara Heyman (2018) beskrivs sjuksköterskeyrkets historia och hur denna historia 

bidragit till en allt för långsam utveckling av arbetsmiljö, villkor och lön. Vårdplatsbrist 

är en vanligt förekommande rubrik i vårddebatten. Heyman (2018, s. 146) förklarar att 

denna vårdplatsbrist egentligen är en personalbrist där den mest drabbade 

yrkeskategorin är sjuksköterskor. Denna personalbrist leder till tomma sängplatser som 

ökar vårdköer och försämrar patientsäkerheten.  

 

I den skönlitterära skildringen På egna ben av Josefin Wiking (2018, ss. 125–126) 

beskrivs den nya yrkesrollen som en svår balansgång, utifrån hårda krav på sig själv och 

de stora förväntningar som finns från personer runtomkring. Det är varierande 

arbetsuppgifter som kräver kunskap, ordning och kollegialt samarbete. Den fiktiva 

nyexaminerade sjuksköterskan Sofia upplever att det svåraste är att planera och utföra 

alla arbetsuppgifter och samtidigt förhålla sig till patienter, anhöriga, kollegor och andra 

instanser. Detta skulle kunna förklara den outtalade förväntan som finns att den 

nyutexaminerade sjuksköterskan efter introduktion skall ha en beredskap att handskas 

med de flesta vårdsituationer. Det väcktes ett intresse hos författarna som själva står 

inför att starta sina karriärer som sjuksköterskor. En frågeställning uppstod: Tillåter den 

nuvarande arbetssituationen i hälso- och sjukvården att den nyutexaminerade 

sjuksköterskan får lov att vara ny på sin arbetsplats? I kombination med höga krav på 

kompetens och en bristande arbetsmiljö leder det till sämre förutsättningar att tillgodose 

patientens behov. Med målet att främja en hållbar utveckling och tillgodose patientens 

behov uppstod ytterligare en undran: Vilka insatser blir essentiella för att den 

nyutexaminerade sjuksköterskan skall erhålla en gedigen introduktion och övergång? 

Ovanstående sammanhang och frågeställningar har medfört att vi i denna studie har valt 

att fokusera på den nyutexaminerade sjuksköterskans upplevelse av sin övergång och 

kompetensutveckling de två första yrkesverksamma åren. 

 

BAKGRUND 

Följande avsnitt beskriver sjuksköterskeprofessionen och dess kärnkompetenser samt 

ICN:s etiska kod. Det kommer att presenteras tidigare forskning om övergångsteori och 

den nyutexaminerade sjuksköterskans upplevelse av de två första yrkesverksamma åren. 

Avsnittet kartlägger statistik på antalet yrkesverksamma sjuksköterskor inom hälso- och 

sjukvård samt arbetsbelastningens konsekvenser.  

Legitimerade sjuksköterskor i Sverige 

I sjuksköterskeprofessionens historia har bristen på sjuksköterskor aldrig kunnat 

utnyttjas i ett positivt syfte för att få upp löner och förbättra arbetsvillkor, trots att det 

konstant funnits en personalbrist. En stereotyp uppfattning som följt med historien är att 

sjuksköterskan alltid skall ställa upp och sätta patienten före sig själv. I detta 

sammanhang har det utnyttjats av arbetsgivare som låtit färre sjuksköterskor utföra 

arbetsuppgifter som egentligen kräver en större arbetskraft (Heyman 2018, s. 136).  
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Det finns en problematik med att planera vilken kompetens som krävs i framtidens 

hälso- och sjukvård eftersom utvecklingshastigheten är hög. Det finns flera faktorer som 

är avgörande för tillgången av personal däribland antal utbildningsplatser, intresse för 

utbildningen, förekomst av praktikplatser och handledare. Andra påverkansfaktorer är 

antalet som slutför sin utbildning och hur lång tid det tar (Socialstyrelsen 2018a, s. 9). 

Sveriges personalbehov i hälso- och sjukvård påverkas av befolkningsökningen och är 

inkluderat som en faktor i bristen på bemanning och kompetens. Medan befolkningen 

ökar är tillgången på legitimerade sjuksköterskor oförändrad (Socialstyrelsen 2018b, ss. 

22–23). Det totala antalet legitimerade sjuksköterskor under 65 års ålder uppgick den 

sista december 2015 till 140 132 personer (Socialstyrelsen 2016). Mellan 1996 – 2008 

har antalet sjuksköterskor som är yrkesverksamma legat stadigt på cirka 80 procent av 

de som har en legitimation. Därefter ses en minskning fram till 2016 som kan relateras 

till att antalet chefer och administratörer har ökat. Detta pekar på att organisatoriska 

förändringar har medfört en minskning av antalet yrkesverksamma sjuksköterskor. 

Ungefär 70 procent av antalet utbildade sjuksköterskor är yrkesverksamma inom vård 

och omsorg och arbetar som sjuksköterska. Medräknat med andra/okända yrken inom 

vård och omsorg uppgår siffran till 85 procent av de som har en legitimation (Aderman 

& Laun 2018, ss. 14–18).  

 

Både landsting och övriga arbetsgivare uppger en brist på såväl grund- som 

specialistutbildade sjuksköterskor. År 2016 var 67 600 sjuksköterskor (varav cirka 

30 000 specialistsjuksköterskor) anställda inom landstinget, detta är en minskning på 5 

procent sedan 2009 (Socialstyrelsen 2018a, ss. 60, 64–65). Socialstyrelsen (2018a, s. 

84) lyfter vikten av att det bör göras insatser för att behålla de nyutexaminerade 

sjuksköterskor som är yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård. Detta för att det inte 

skall bli ytterligare personalbrist. 

Att vara novis och avancerad nybörjare 

Det finns en utvecklingsmodell som heter Dreyfusmodellen och den myntades av Stuart 

och Hubert Dreyfus. Den utgörs av fem faser vid färdighetsträning och personlig 

utveckling. De fem faserna är novis, avancerad nybörjare, kompetent, skicklig och 

expert (Benner 1994, s. 32). Benner beskriver att denna modell kan tillämpas i ett 

omvårdnadsperspektiv och då vid utveckling av sjuksköterskerollen.  

 

Att vara ny sjuksköterska förklaras i novis-fasen och avancerad nybörjare-fasen. När 

sjuksköterskan går in i kompetent-fasen representerar det cirka 2–3 års erfarenhet. I 

novis-fasen beskrivs en avsaknad av erfarenhet och att novisen ofta är regelstyrd. Det 

görs skillnad på teoretiskt inlärd kunskap och praktiskt kunnande. Det menas därför att 

de teoretiska kunskaperna kan vara svåra att applicera i ej upplevda vårdsituationer. Den 

avancerade nybörjaren har däremot hunnit klara av ett flertal verkliga vårdsituationer 

och de har därigenom lärt sig att resonera. Dock framkommer det att i ny kontext och i 

kombination med att hålla koll på regler, är det svårt för någon i båda dessa två faser att 

se helheten i vårdsituationer (Benner 1994, ss. 37–39). 

Kärnkompetenser och ICN:s etiska kod 

Svensk sjuksköterskeförening (2017a) beskriver sjuksköterskans ansvarsområden som 

utgår från sex grundläggande kärnkompetenser. Dessa innefattar personcentrerad vård, 

samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap, säker vård och informatik.  
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Förutsättningen för att sjuksköterskan skall kunna utföra, leda och ansvara för 

omvårdnadsarbetet är en humanistisk helhetssyn som inbegriper alla sex 

kärnkompetenser. Svensk sjuksköterskeförening förklarar det egenansvar som 

sjuksköterskan har i att följa kompetensbeskrivningen. De menar att sjuksköterskan 

stärker sin yrkeskompetens genom att ständigt reflektera över sina styrkor såväl som 

svagheter. Sjuksköterskan skall utöver dessa kärnkompetenser ha ett arbetssätt med 

fokus på hållbar utveckling, utföra sitt arbete med kunskap om medicinsk vetenskap 

samt följa de lagar och författningar som finns i hälso- och sjukvården. Sjuksköterskan 

skall dessutom väga in faktorer som ålder, kön, etnicitet och socioekonomi eftersom 

dessa kan vara av betydelse för patientens vård, då sjuksköterskan ska sträva efter en 

jämlik vård till alla.  

 

Kompetensbeskrivningen är sammansvetsad med ICN:s etiska kod som kan ses som en 

beskrivning av sjuksköterskans etiska förhållningssätt. Den utgörs av fyra 

ansvarsområden: främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. 

Därefter beskrivs fyra områden som är till för att sammanfatta dessa riktlinjer. Dessa 

områden tar upp sjuksköterskan utifrån allmänhetens, yrkesutövningens, professionens 

och medarbetares perspektiv (Svensk sjuksköterskeförening 2017b).  

 

I litteraturöversikten av Teoh, Pua, och Chan (2013) beskrivs det att 

sjuksköterskestudenten tenderar att fokusera på en sak i taget och medan den 

legitimerade sjuksköterskan dessutom skall ha förmåga att handskas med ledarskap och 

planering. De lyfter att fenomenet ´multitasking´ och hantering av komplexa situationer 

kräver en utvecklad organisatorisk förmåga. Fortsättningsvis beskrivs det att den 

nyutexaminerade sjuksköterskan kan ha svårigheter att självständigt hantera komplexa 

situationer, trots att de anses ha fullgjort sin introduktion. Introduktion innebär den tid 

som den nyutexaminerade sjuksköterskan får gå bredvid en erfaren sjuksköterska och 

den perioden kan variera mellan olika arbetsgivare. Purling och King (2012) framhäver 

betydelsen av att den nyutexaminerade sjuksköterskan är i behov av ett utarbetat stöd 

och vägledning av kollegor. De menar att det självständiga beslutsfattandet där 

patienten försämras, påverkas av detta. För att skapa en förståelse för helhetsbilden 

kring patientens situation påtalar de att utbildningsstrategier är nödvändigt för att inte 

inskränka på patientsäkerheten vid komplexa situationer. Benner (1994, s. 24) menar att 

det krävs erfarenhet för att kunna resonera lösningsorienterat ur ett helhetsperspektiv 

och att detta görs genom att använda sig av upplevda gripbara vårdsituationer. 

Arbetsbelastningens konsekvenser  

Socialstyrelsen (2018b, ss. 45–52) ger exempel på olika negativa konsekvenser som kan 

drabba en verksamhet på grund av otillräcklig bemanning och kompetens. Dessa är 

bland annat; hög arbetsbelastning med ihållande stress, bristande personalkontinuitet, 

otillräcklig kompetens för uppgiften, överbeläggning, för tidig utskrivning samt ökade 

vårdköer. Den förstnämnda är den absolut vanligaste negativa konsekvensen. Vidare 

framhålls det att om stora delar av verksamheten är stressad kan det hota 

patientsäkerheten då risken för misstag ökar. Vårdens kvalitet och tillgänglighet är det 

första som försämras vid brister i bemanning och kompetens. Socialstyrelsen förklarar 

med ett exempel hur kombinationen av hög arbetsbelastning, bristande 

personalkontinuitet och otillräcklig kompetens kan medföra att ingen i personalen tar 

helhetsansvaret för patienten.  
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Sammantaget kan detta ytterligare förstärka de grundproblem som finns med bristande 

kompetensförsörjning. Ett exempel på det är att den höga arbetsbelastningen kan leda 

till att personal slutar och försvårar rekrytering. En annan följd som har rapporterats är 

att möjligheten till kompetensutveckling och fortbildning nedprioriteras inom flera 

verksamheter och i förlängningen kan det ge stora negativa konsekvenser. En ond spiral 

som synliggörs är att verksamheter förlorar kompetens till följd av att erfarna 

sjuksköterskor säger upp sig. Dessa ersätts sedan med otrygga, nyutexaminerade 

sjuksköterskor och det kan leda till att teamarbetet med annan personal blir lidande. Det 

finns emellertid positiva effekter av den högt pressade arbetsbelastningen. Det har 

uppmärksammats att press inom verksamheten kan nyttjas, under förutsättning att den 

inte är långvarig. Detta eftersom den stimulerar tillväxt av kompetens för vissa och ger 

avlastning för andra (Socialstyrelsen 2018b, ss. 45–52). 

Övergångsteori och holism 

Meleis (2010, ss. 13–51) har utvecklat en övergångsteori som kan användas som en ram 

för att underlätta kunskapsutveckling vid olika sorters övergångar i livet. Meleis 

beskriver begreppet övergång som en mental förflyttning från ett läge till ett annat. 

Denna förflyttning öppnar upp för förändring och kan skapa en ny roll hos individen. Ur 

ett socialt perspektiv är självuppfattningen ytterligare en faktor som kan förändras. 

Övergången kräver att individen utvecklar sitt beteende för att kunna möta förändringen 

i den nya situationen. Meleis förklarar tre olika övergångar; situationsrelaterad-, hälso- 

och sjukdomsrelaterad- och utvecklingsrelaterad övergång. För att lyckas med sin 

övergång lyfter Meleis tre utmärkande signum; upplevt välbefinnande i relationer, 

subjektivt välbefinnande samt upplevelse av kontroll i sin roll. Vidare beskrivs vikten 

av att individen kan handskas med sina känslor och hitta bemästringsstrategier i sin 

övergång. Arrowsmith, Lau-Walker, Norman och Maben (2016) förklarar sambandet 

mellan att tillämpa övergångsmodeller för en lyckad övergång som ger stöd och främjar 

utveckling i arbetslivet såväl som i utbildningssammanhang. 

 

Duchscher (2009) lyfter fenomenet ”övergångschock” och förklarar att den första 

perioden är den mest dramatiska fasen för den nyutexaminerade sjuksköterskans 

rollanpassning. Duchscher menar att övergången ’att gå från student till nyutexaminerad 

sjuksköterska’ utgörs av skarpa kontraster i bytet från en familjär roll till en mindre 

familjär. Kontrasterna märks av i relationer, roller, ansvarsområden, kunskap och de 

förväntningar på prestation som finns på arbetsplatsen. Wiklund (2003, s. 52) tydliggör 

sambandet mellan upplevelsen av personlig utveckling och den inverkan som minnen, 

erfarenheter och förväntningar har. Ekebergh (2015, ss. 246–247) belyser att adekvat 

handledning skapar ett stöd i reflektionen för sjuksköterskans förståelseutveckling. 

Ekebergh menar att en god handledning karaktäriseras av att vara respektfull, följsam, 

kreativ och lyhörd för att möta den handledde sjuksköterskans erfarenhetsvärld. 

 

Som tidigare nämnt är det essentiellt att sjuksköterskan har en helhetssyn i vårdandet för 

att kunna ta sig an alla kärnkompetensernas delar. Eriksson (2018, ss. 290–293) 

beskriver ett samband mellan denna helhetssyn och den specifika yrkeskompetensen. 

Det som menas är att det finns en teknisk del som syftar till de konkreta 

arbetsuppgifterna medan den dialektiska förståelsedelen syftar till helhetssynen, det vill 

säga en holistisk syn. Den dialektiska förståelsedelen innebär i detta sammanhang att 

resonemang förs och därigenom kan argument ställas emot varandra och leda till nya 
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insikter. Yrkesutövandet innebär således att förstå helheten för patientens situation och 

samtidigt kunna utföra de konkreta arbetsuppgifterna som utgör en del av helheten. 

Helheten kan delas upp i kropp, själ och ande där sjuksköterskan kan arbeta med en del 

i taget eller alla samtidigt, dock är det väsentligt att ha en medvetenhet om alla tre 

dimensioner. Förutsättningen för ett reflekterande förhållningssätt är att det finns en 

helhetssyn. Eriksson lyfter vikten av att främja människans autonomi i den egna 

situationen, med betoning på att människan är expert på sig själv. Därför blir det 

centralt att helhetssynen inbegriper patientens eget expertkunnande om sin egen 

situation samtidigt som sjuksköterskans professionella kunnande utgör en del.  
 

PROBLEMFORMULERING 

Det finns en utmaning i framtidens kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvård. 

Utmaningen beror på att befolkningen ökar samtidigt som tillgången på sjuksköterskor 

är oförändrad. Utöver detta har det skett organisatoriska förändringar som har resulterat 

i att sjuksköterskor inom vård- och omsorg har bytt yrkesbana och istället arbetar inom 

bland annat chefskap och administration. Historiskt sett har sjuksköterskeprofessionen 

haft låg status, det har funnits en personalbrist och arbetsbelastningen har varit hög. 

Otillräcklig bemanning och bristande kompetens leder till negativa konsekvenser för 

hälso- och sjukvård. Den vanligaste negativa konsekvensen är ökad arbetsbelastning 

med ihållande stress och det drabbar i slutändan patienten. Socialstyrelsen framhäver 

betydelsen av att insatser behöver göras för att behålla den nyutexaminerade 

sjuksköterskan, vilket således kan bromsa rådande personalbrist.  

 

De två första åren representeras enligt Benner (1994, ss. 37–39) av novis-fasen och 

avancerad nybörjare-fasen och det är denna period som utgör fenomenet ”att vara ny 

sjuksköterska”. Det kan vara svårt för den nyutexaminerade sjuksköterskan att hantera 

helheten eftersom det kräver en välutvecklad organisatorisk förmåga. Litteraturen 

förklarar att erfarenhet medför en förmåga att kunna resonera lösningsorienterat. Efter 

att den nyutexaminerade sjuksköterskan har fullgjort en introduktion på en arbetsplats 

kan det finnas förväntningar på hen att kunna hantera alla situationer som uppstår. 

Författarna har uppmärksammat att det finns en problematik med dessa förväntningar i 

relation till nuvarande arbetssituation och de konsekvenser som det kan resultera i.  

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva den nyutexaminerade sjuksköterskans upplevelse av sin övergång 

och kompetensutveckling de två första yrkesverksamma åren.  

 

METOD 

Författarna har enligt riktlinjer av Friberg (2017, ss. 141–152) utfört en 

litteraturöversikt. Utgångspunkt för val av metod ligger i en strävan att skapa en 

helhetsförståelse för den nyexaminerade sjuksköterskans upplevelse av sin övergång 

och kompetensutveckling de två första yrkesverksamma åren.   
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Datainsamling  

Resultatet i litteraturöversikten är baserat på publicerade kvalitativa vetenskapliga 

artiklar. Insamling av data har gjorts i två databaser, Cinahl och Medline. Dessa 

databaser valdes på grund av att de är inriktade på hälso- och sjukvård och omvårdnad. 

Sökningarna utfördes i flera omgångar med de utarbetade sökstrategierna med 

nyckelorden som grund samt olika synonymer på dessa. Tre blocksökningar utfördes på 

Cinahl och en utfördes på Medline. Två av blocksökningarna på Cinahl användes till 

resultatet. Tio artiklar valdes därefter. En avgränsning av sökningarna i respektive 

databaser var att artiklarna skulle vara publicerade mellan 2008–2018 och att de var 

skrivna på engelska. I Cinahl användes avgränsningen peer reviewed. En översikt av 

litteratursökningen presenteras i bilaga 1–3.  

 

För avgränsning av litteratur har inklusion- och exklusionskriterier skapats för att 

garantera att syftet med forskningen skall framgå tydligt (Friberg 2017, s. 46). I urvalet 

inkluderades kvalitativa studier med sjuksköterskans perspektiv och att deltagarna i 

studierna skulle ha mindre än två års yrkeserfarenhet. Variabler som kön eller ålder har 

inte exkluderats. Studier som berör specialistområden har exkluderats. Författarna har 

exkluderat kvantitativa artiklar i resultatet. 

Analysmetod 

Litteraturöversikten har genomgått fyra analyssteg som beskrivs av Friberg (2017, ss. 

148–150). Författarna har läst samtliga titlar i sökningarna och undersökt om de svarar 

an på syftet. Det ledde till att totalt trettioen abstract lästes och att arton av dessa artiklar 

sedan lästes från början till slut. Det resulterade i tio artiklar som svarade an på syftet 

och dessa valdes därför till analysen av resultatet. Det valda materialet har lästs igenom 

ett flertal gånger för att förstå såväl helhet som delar. Författarna har enskilt läst 

samtliga artiklar för att minska risken för bias i kommande resultat. En individuell 

analys gjordes med hjälp av färglappar och färgkodning för att underlätta i arbetet att 

skapa en ny helhet. Kodningen underlättade i analysprocessen att finna likheter, 

olikheter samt meningsbärande enheter. Därefter har författarna gemensamt 

sammanfattat och dokumenterat artiklarna i tabellform (se bilaga 4). Likheter och 

skillnader som presenteras i tabellen är teoretiska utgångspunkter, metod, analys, syften 

och resultat. I bilagan ges en fördjupning av artiklarnas resultat för att skapa en 

överblick. Med stöd av denna sammanställning kunde den gemensamma 

analysprocessen påbörjas. I denna har jämförelser gjorts, slutsatser har dragits och 

teman har skapats för att kunna redovisa en ny helhet som svarar på syftet. Resultatet 

presenteras utifrån fyra huvudteman och tio subteman (se figur 1). 

Forskningsetiska ställningstaganden 

Ett kritiskt förhållningssätt har tillämpats vid urval och analys för att garantera hög 

kvalitet och minska risken för bias. Detta förhållningssätt innebär att författarna har 

varit kritiska till den egna förförståelsen av materialet vid läsning. Förhållningsättet har 

utöver detta inneburit att författarna har diskuterat artiklarnas validitet och reliabilitet. 

Samtliga artiklar är peer reviewed och det innebär att de alla har genomgått en 

kvalitetsgranskning. I kvalitetsgranskningen ingår det att studien är godkänd av en etisk 

kommitté. 
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RESULTAT 

Resultatet grundar sig på en analys av tio valda vetenskapliga artiklar. Det har 

identifierats fyra huvudteman; att klara övergången, handledningens kraft, upplevelse 

av arbetsmiljö och att greppa helheten med två till tre subteman vardera som 

presenteras i figur 1. 
 

 
 

Figur 1. Översikt av huvudteman och subteman.  

 

Att klara övergången 

Spiva et al. (2013) fann att om arbetsmiljön är stödjande kan det underlätta den 

nyutexaminerade sjuksköterskans uppfattning om sin övergång från introduktion till 

självständigt arbete. Detta är viktigt för upplevelsen av trygghet enligt Regan et al. 

(2017) samt Pennbrant, Skyvell Nilsson, Öhlén och Rudman (2013). Det styrks av 

Zinsmeister och Schafer (2009) med förklaringen att introduktionsprocessen bidrar till 

en positiv övergång från student till självständig sjuksköterska. Pinchera (2012) 

beskriver likväl att det finns ett stort behov av stöd under övergångsprocessen eftersom 

den nyutexaminerade sjuksköterskan upplever en rädsla att bli överväldigad. I Pincheras 

studie visade det sig att dessa känslor minskade i intensitet med tiden och att det var 

först då en glädje över att gå till arbetet uppdagades och det möjliggjorde ett holistiskt 

synsätt. 

Att identifiera sig till rollen 

Pennbrant et al. (2013) skildrar sjuksköterskeyrkets låga status och det beskrivs en syn 

från media där sjuksköterskan skall vara altruistisk utan att vänta sig erkännande för sitt 

yrkesutövande. Vidare beskriver Pennbrant et al. (2013) att ett flertal deltagare 

övervägde att lämna professionen på grund av dess låga samhällsstatus. Hoeve, Kunnen, 

Brouwer och Roodbol (2018) beskriver negativa och positiva aspekter som samverkar 

till hur den nyutexaminerade sjuksköterskan identifierar sig med yrkesrollen. Att vara 

nöjd med sitt arbete och ha en känsla av att passa in i yrkesrollen har främst koppling 

till positiva upplevelser med patienter och specifika patientgrupper. Upplevelsen av att 

göra någonting som känns meningsfullt för andra människor har stor inverkan för 

identifieringen. Negativa erfarenheter med kollegor och en känsla av självtvivel bidrar 

till att ifrågasätta sitt yrkesval. Zinsmeister och Schafer (2009) framhåller värdet i rollen 

som sjuksköterska och kopplar en känsla av stolthet och tillfredsställelse med att 

fullfölja yrkesutövandet. 
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Hunter och Cook (2018) beskriver vårdmiljön som oförutsägbar och komplex. För den 

nyutexaminerade sjuksköterskan förklaras det som att möta en helt okänd värld som de 

ännu inte ”tämjt” trots att de har en förberedande examen. Pinchera (2012) beskriver att 

efter en viss anpassning till den nya rollen upplever den nyutexaminerade 

sjuksköterskan att all ansträngning lönat sig i känslor av stolthet och glädje över 

yrkesvalet. Della Ratta (2016) påtalar att när den nyutexaminerade sjuksköterskan 

märker en förbättring i den perceptuella förmågan och i relationsfärdigheter ger det en 

djupare förståelse för den egna rollen som sjuksköterska. 

Att balansera arbetsliv och privatliv 

Pennbrant et al. (2013) skildrar värdet av att ha stabila relationer i sitt privatliv för att 

kunna handskas med alla de krav som finns i professionen. Det beskrivs olika faktorer i 

privatlivet som låg inkomst, graviditet och föräldraskap, vilket kan hämma den 

professionella utvecklingen. Att arbeta i skift kan dessutom leda till utmattning och ett 

begränsat socialt liv: 

 

”Health care today requires much more energy, effort and 

commitment from each induvidual person. You are never enough. All 

energy goes into working, and nothing is left to oneself.” 

 

(Pennbrant et al. 2013) 

 

Den nyutexaminerade sjuksköterskan upplever att arbetsrelaterad utveckling med utsatta 

mål är viktigt, dock anses en balans mellan arbetsliv och privatliv vara essentiellt 

(Hoeve et al. 2018). Regan et al. (2017) ställde frågor till deltagarna gällande deras 

tankar om att överge professionen och svaren som gavs varierade. Några funderade på 

att lämna arbetsplatsen efter en dålig dag medan andra funderade på att lämna 

professionen helt och hållet på grund av en dålig övergång. Det fanns deltagare som inte 

hade några tankar alls på att lämna professionen. Likväl beskriver Pennbrant et al. 

(2013) en variation i viljan att stanna i professionen. Det finns olika reaktioner på 

missnöjdhet i den professionella utvecklingen. I Pennbrant et al. (2013) lämnade vissa 

professionen helt medan några tog en paus och sedan fanns det även de som valde att 

studera för att utöka sina kliniska färdigheter och kunskaper.  

Handledningens kraft 

Att bli upplyft 

Chandler (2012) och Della Ratta (2016) visar på att den viktigaste aspekten av 

handledning är att få en personlig och trygg relation. Spiva et al. (2013) och Hoeve et al. 

(2018) framhåller att denna positiva relation medverkar i uppbyggnaden av den 

nyutexaminerade sjuksköterskans självtillit och självständighet. Chandler (2012) 

utvecklar och menar att lärandet av färdigheter, kunskap och attityd därefter följer som 

en naturlig process. Den nyutexaminerade sjuksköterskan får starta med grundläggande 

uppgifter för att sedan stegvis avancera. Detta sker i samråd med handledaren först när 

båda parter känner sig trygga med ett utökat ansvar. Likväl Zinsmeister och Schafer 

(2009) beskriver att det är viktigt att ha en god relation med handledaren. Det främjar 

handledarens förmåga att kunna se vart den nyutexaminerade sjuksköterskan befinner 

sig i sin kompetensutveckling och kan därigenom anpassa nivån. Della Ratta (2016) 

menar att den nyutexaminerade sjuksköterskan känner en trygghet i att handledaren kan 
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ta över en situation om det blir för överväldigande. De beskriver detta fenomen som en 

känsla av att behöva bli räddad. I situationen kan då den erfarna handledaren ge direktiv 

och det underlättar den nyutexaminerade sjuksköterskans förmåga att utföra moment. 

Några attribut som är eftersträvansvärda hos handledaren är förmågan att ge feedback 

och erkännande, en vilja att vara närvarande samt vara en förebild i kommunikation 

med team såväl som med patienter (Chandler 2012; Hunter & Cook 2018; Spiva et al. 

2013). Utöver att få feedback framkommer det i Regan et al. (2017) att den bör vara 

regelbunden för att bygga upp den nyutexaminerade sjuksköterskans självförtroende 

och understödja en kunskapsutveckling.  

 

Regan et al. (2017), Spiva et al. (2013) samt Zinsmeister och Schafer (2009) beskriver 

att den nyutexaminerade sjuksköterskan skall kunna ställa frågor och söka feedback 

utan att vara rädd för att bli förlöjligad eller utdömd. Della Ratta (2016) framhåller 

vikten av inte vilja känna sig inkompetent. Eftersom det i sin tur kan hämma den 

nyutexaminerade sjuksköterskan att ställa frågor i ett tidigt skede. Det är 

eftersträvansvärt att handledaren ”skyddar” den nyutexaminerade sjuksköterskan från 

såväl kritik som andras dömande. Regan et al. (2017) förklarar att den nyutexaminerade 

sjuksköterskan upplever det som viktigt att bli tilldelad en mentor som en ”go to 

person”. Hunter och Cook (2018) skriver att lärandet sker genom observation av en 

erfaren sjuksköterska och att det därför blir viktigt att hen har en god moral som 

respekterar individen. De beskriver att det i sig stärker självförtroendet och främjar 

kontakten till de erfarna sjuksköterskorna på arbetsplatsen.  

Att brytas ner 

Hoeve et al. (2018) samt Hunter och Cook (2018) tar upp den nyutexaminerade 

sjuksköterskans upplevelse av att känna sig ovälkommen och som en börda. Kritik och 

en frånvaro av positiv feedback leder till en upplevelse av en otillfredsställande 

handledning. Ett icke tillfredställande handledarskap: 

 

”I had a preceptor who was very conflicting with my personality and it 

was her first time precepting. Every time I came to work it was 

chaotic and I had no idea what to do. She started asking questions and 

I started crying. I would have left [the hospital] if I had not left that 

unit. Everything that could have went wrong, went wrong.” 

 

(Spiva et al. 2013) 
 

I situationen som beskrivs saknar handledaren själv erfarenhet och kan därför inte möta 

den nyutexaminerade sjuksköterskans behov. Chandler (2012) samt Hunter och Cook 

(2018) visar på de negativa konsekvenser som kan bli om handledning uteblir. Det 

redogörs för ett exempel där ett antal deltagare i studien lämnade yrket inom tre 

månader eftersom de inte fick stöd. De uttryckte att de inte blev välkomnade och att de 

fick klara sig helt självständigt på arbetsplatsen. Att klara sig självständigt utan tillsyn 

eller vägledning är en återkommande faktor som beskrivs som otillfredsställande 

handledning (Spiva et al. 2013). En upplevelse återges av Della Ratta (2016) där 

bristande stöd skapar en känsla av ensamhet, att bli övergiven och en känsla av att 

drunkna. Det är vanligt förekommande att nyutexaminerade sjuksköterskor blir 

tilldelade ett flertal olika handledare och vissa blir aldrig tilldelade en specifik 
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handledare (Regan et al. 2017; Spiva et al. 2013). Problematik och orsaker kan skilja sig 

åt på olika arbetsplatser. I Regan et al. (2017) härleds dessa orsaker till främst 

schemaändringar och en brist på handledarprogram. 

Upplevelse av arbetsmiljö 

Relationers inflytande 

Chandler (2012), Hoeve et al. (2018) och Pinchera (2012) förklarar att den 

nyutexaminerade sjuksköterskan kopplar en utveckling i kunskapsnivå och färdigheter 

till handledare, men även övrig personal och andra nyutexaminerade sjuksköterskor. 

Della Ratta (2016) synliggör att utöver handledaren vänder sig den nyutexaminerade 

sjuksköterskan till övrig personal och andra nyutexaminerade sjuksköterskor för 

emotionellt stöd samt att dela erfarenheter. Hoeve et al. (2018) utvecklar detta tema med 

att beskriva att den nyutexaminerade sjuksköterskan kan ha som strategi att dela med 

sig av erfarenheter för att utveckla sin professionella identitet. Att dessutom få 

möjlighet att själv stötta sina kollegor bidrar till en känsla av tillfredsställelse i arbetet 

för den nyutexaminerade sjuksköterskan: 

 

”This week I worked extra hard during the morning shift, so that I 

could offer to assist my colleagues. This was really appreciated and it 

was a positive experience for me.” 

 

(Hoeve et al. 2018) 

 

Chandler (2012) samt Zinsmeister och Schafer (2009) skildrar hur positiva relationer 

understödjer en trygghet hos den nyutexaminerade sjuksköterskan. En känsla av att inte 

vara ensam framhävs på de avdelningar där arbetsgruppen tar initiativ, stämmer av, 

erbjuder stöd samt uppmuntrar den nyutexaminerade sjuksköterskan att ställa frågor. 

Pinchera (2012) framhäver en upplevelse av att det kan finnas en stark rädsla inför att 

känna sig ensam. Regan et al. (2017) skildrar hur sunda relationer kan visa sig i att den 

nyutexaminerade sjuksköterskan inte är rädd för att ställa frågor eller för att känna sig 

dum. Pinchera (2012) tydliggör att de kollegor som inte är stödjande tenderar till att 

undvikas. 

 

Pinchera (2012) åskådliggör signifikansen av relationer som en stark influens för att 

främja utveckling och uppbyggnad av självförtroende. Positiva effekter av att ha 

stödjande kollegor är känslor av lättnad, självvärde och ökad framgång. Hoeve et al. 

(2018) menar på att stödjande kollegor ökar den nyutexaminerade sjuksköterskans 

självförtroende, samtidigt som det kan upplevas svårt att be om hjälp när kollegor själva 

verkar ha mycket att göra. Positiva erfarenheter där den nyutexaminerade 

sjuksköterskan upplever sig få respekt och tillit i vårdare-patient-relationen förstärker 

bandet till professionen samt bidrar till en känsla av ökad kompetens (Hoeve et al. 2018; 

Pennbrant et al. 2013; Pinchera 2012). Det framkommer att negativa erfarenheter som 

förolämpningar och kritik inför andra samt sexuella trakasserier i vårdare-patient-

relationen kan uppstå. Detta kan ha en inverkan på viljan att vårda och kan resultera i att 

en felaktig prioritering (Hoeve et al. 2018). 
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Att passa in i gruppen 

Pennbrant et al. (2013) kopplar betydelsen av att ha en chef som tar ansvar för de 

anställdas välbefinnande och som har förståelse för professionens problem och 

möjligheter. Om arbetsgruppen är stödjande, ger positiv feedback och uppmuntrar den 

nyutexaminerade sjuksköterskan i sitt ansvarstänk och kliniska kompetens, ökar 

självförtroendet samt främjar kompetensutvecklingen. Chandler (2012) framhäver 

betydelsen av att ha en arbetskultur där information är lättillgänglig, ett evidensbaserat 

arbetssätt genomsyrar, frågor tillåts att ställas och att nya idéer uppmuntras. Att arbeta i 

ett multiprofessionellt team innebär att det finns ett flertal discipliner som samarbetar. 

Pinchera (2012) framhäver den nyutexaminerade sjuksköterskans desperata önskan att 

passa in i arbetslaget. Det finns en insikt i att det är nödvändigt för att överleva på 

arbetsplatsen. 

 

Chandler (2012) och Pennbrant et al. (2013) förklarar att möjligheten att ställa frågor är 

essentiellt, utöver det menar Chandler att frågor bör ses som ett sorts säkerhetsnät för 

den nyutexaminerade sjuksköterskans kliniska utveckling. Enligt Chandlers (2012) 

studie framgår det att de nyutexaminerade sjuksköterskor som lämnar arbetsplatsen i ett 

tidigt skede upplever en arbetsmiljö där de förväntades att prestera omedelbart och med 

minimalt stöd. Förekomst av mobbning där arbetsmiljön är nedlåtande och 

tävlingsinriktad rapporteras i flera fall (Chandler 2012; Hoeve et al. 2018; Hunter & 

Cook 2018; Pinchera 2012). Regan et al. (2017) lyfter utmaningar i avdelningskultur 

där den nyutexaminerade sjuksköterskan kan uppfatta de erfarna sjuksköterskorna som 

skräckinjagande. Det kan finnas starka personligheter och det kan leda till att den 

nyutexaminerade sjuksköterskan blir ifrågasatt i hur hen utför arbetet: 

 

”I sometimes feel completely useless and incompetent when I have to 

work with some colleagues who are very critical of my skills, and I 

become nervous and start fumbling/clumsy” 

(Pennbrant et al. 2013) 

 

Samarbetsförmåga beskrivs som svårt att lära sig eftersom det är en egenskap som 

antingen finns hos en person eller inte. Hierarki förklaras som en struktur som kan 

förhindra eller försvåra samarbete och positiv teamkänsla. Det visar sig genom att 

kollegor ser ner på varandra utifrån de olika professionerna. (Hunter & Cook 2018). 

Trots att den nyutexaminerade sjuksköterskan är medveten om vad delegering innebär 

kan det vara svårt att genomföra på grund av varierande beteenden i arbetsgruppen 

(Chandler 2012). En stödjande teamkänsla ger glädje i arbetet och att samarbeta i team 

är grundläggande för att kunna ge en god vård (Hoeve et al. 2018). 

Upplevelse av arbetsbelastning 

Regan et al. (2017) och Hoeve et al. (2018) förklarar att det finns ett samband mellan 

tung arbetsbelastning och att utöva en patientsäker vård. Hunter och Cook (2018) 

beskriver att den nyutexaminerade sjuksköterskan blir förvånad över hur pass snabbt 

samma patientbelastning ges som för den erfarna sjuksköterskan. Pennbrant et al. 

(2013) liksom Hunter och Cook (2018) menar att en stor del av den professionella 

identiteten är kopplad till att kunna hantera en stor patientbelastning med knapp tid för 

reflektion. Det kan leda till svårigheter i kompetensutveckling. Pennbrant et al. (2013) 

beskriver detta som en upplevelse av inte kunna utveckla färdigheter och kritiskt 
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tänkande under arbetstid. Hunter och Cook (2018) menar att den utökade stressen som 

den nyutexaminerade sjuksköterskan kan uppleva i samband med hög patientbelastning 

blir normaliserad av kollegor genom komplimanger. En annan påverkansfaktor enligt 

Hoeve et al. (2018) är personalbrist. Konsekvenser av detta är att det blir vanligt 

förekommande med utmattning samt att det skapar en splittrad känsla hos den 

nyutexaminerade sjuksköterskan att gå till arbetet. Pinchera (2012) visar på en liknande 

slutsats med förklaringen att stark rädsla inför allt som arbetet innebär kan leda till en 

ovilja att gå till arbetet. Zinsmeister och Schafer (2014) belyser att den nyutexaminerade 

sjuksköterskan uppmärksammar en tidsbrist som resulterar i att vården inte blir 

holistisk. Det framkommer att somliga nyutexaminerade sjuksköterskor inte vill arbeta 

på en arbetsplats där vårdkvalitén inte kan garanteras: 

 

”I´m really passionate about my work, except not in this environment. 

Perhaps we are all still too young, with not enough experience. This 

really is an absurd job. I´m leaving this hospital.”  

 

(Hoeve et al. 2018) 

 

En genomgående upplevelse är att den nyutexaminerade sjuksköterskan nästan 

omedelbart får ett stort ansvar som de känner sig oförberedda att möta (Hoeve et al. 

2018; Hunter & Cook 2018; Kumaran & Carney 2014; Pinchera 2012). Pinchera (2012) 

fann att negativa känslor som är relaterade till detta ansvar är rädsla, maktlöshet och 

överväldigande: 

 

”You’ve got peoples lives in your hands.. even us as new grads ’going 

in’ as the lowest level, the responsibility factor is still huge… right 

from the ’get go’ right from day one… no matter how hard you work 

through your training and how much they prepare you there’s always 

going to be that reality hit when you go in and go ”oh my gosh…this 

is on my badge”… responsibility is mine.” 

(Hunter & Cook 2018) 

 

Vid tillfällen där lugna arbetspass förekommer upplever den nyutexaminerade 

sjuksköterskan att hen har mer tid till patienten, studenter och andra sysslor som annars 

inte prioriteras (Hoeve et al. 2018).  

Att greppa helheten 

Förväntningars betydelse 

Initialt uppmärksammas en upplevelse av positiv förväntan, stolthet över sin 

legitimation och glädje över att inleda sin sjuksköterskekarriär. Dessa känslor ersätts 

snabbt av nervositet och en sårbarhetskänsla vid insikt om det ansvar som följer den nya 

rollen. Denna ansvarsskyldighet upplevs till en början som en börda men i ett senare 

skede uppfattas den som en professionell förutsättning (Kumaran & Carney 2014). En 

röd tråd är att den nyutexaminerade sjuksköterskan önskar och känner behov av 

kontinuerlig kompetensutveckling för att öka sin självständighet (Hoeve et al. 2018; 

Hunter & Cook 2018). Pennbrant et al. (2013) menar att detta sker genom klinisk 

erfarenhet.  Utveckling anses vara värdefullt för att öka kompetens, självförtroende och 
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självbestämmande. I vissa fall möts inte dessa förväntningar på kompetensutveckling 

under övergången.  

 

Genom att gå från student till sjuksköterska beskriver Kumaran och Carney (2014) att 

de förväntningar och attityder som fanns förut, hastigt förändras och den 

nyutexaminerade sjuksköterskan blir plötsligt synlig efter att ha varit osynlig. Pennbrant 

et al. (2013) förklarar att det finns en krock mellan andras förväntningar på den 

nyutexaminerade sjuksköterskan och hens förmåga att prestera. Dessutom finns en oro 

och en osäkerhet kring den egna förmågan att möta dessa förväntningar, vilket 

framförallt är kopplat till ett högt antal patienter. Vardagen i arbetslivet beskrivs som ett 

överväldigande organiserat kaos. Zinsmeister och Schafer (2009) styrker detta genom 

att beskriva de initiala förväntningarna som påfrestande. Efter en tid är den 

nyutexaminerade sjuksköterskan mer bekväm med dessa förväntningar:  

 

”You learn a lot of information in a short period of time, and you´re 

expected to put it all together. It´s important for new nurses to 

remember to give yourself time and eventually it will click” 

 

(Zinsmeister & Schafer 2009) 

 

Pinchera (2012) skildrar en rädsla att göra misstag och att den leder till en strävan att 

prestera felfritt. Den nyutexaminerade sjuksköterskan har stor insikt i att misstag kan 

leda till att skada en patient och att bli granskad av kollegor. Hoeve et al. (2018) menar 

att det finns en konflikt mellan egna orealistiska förväntningar och egen förmåga, såväl 

psykisk som fysisk. Della Ratta (2016) återger en upplevelse av en osäkerhet som inte 

enbart rör den kliniska kunskapen och färdighetsförmågan, utan även i relation till hens 

förmåga att hantera när en patient hastigt försämras. Det leder till ett ifrågasättande av 

den egna kompetensutvecklingen och påverkar övergången i den bemärkelsen att hen 

ifrågasätter sin egen förmåga att verka som sjuksköterska. 

 

Hunter och Cook (2018) lyfter svårigheter att handskas med etiska och praktiska 

skillnader i förhållandet mellan utbildningen och den verkliga arbetsmiljön. Pennbrant 

et al. (2013) beskriver sjuksköterskans förväntade roll som komplex, svårfattlig och 

alltför påfrestande för den nyutexaminerade sjuksköterskan. Det framgår en upplevelse 

av att den teoretiska grunden från utbildningen inte möter de förväntningar som den 

nyutexaminerade sjuksköterskan har. Pinchera (2012) är överens om detta och menar att 

det är relaterat till att vara oförberedd i ansvaret, samtidigt som den nyutexaminerade 

sjuksköterskan inte kan uppskatta graden av ansvar i förväg. 

 

Della Ratta (2016) skildrar att det finns starka känslor kopplat till att vårda patienter 

framför anhöriga. Det relaterar till en rädsla och förväntan att bli dömd för sin prestation 

av anhöriga. Känslor som kan uppstå är rädsla, panik, oro, en känsla av inkompetens 

och stress över att vara oerfaren i vissa situationer. I enlighet med Pinchera (2012) lyfter 

Della Ratta (2016) en rädsla för att göra misstag. Pennbrant et al. (2013) berättar att det 

finns situationer där det är omöjligt att koppla teoretisk kunskap till klinisk praxis. Det 

synliggörs dessutom en upplevelse av att utbildningen som helhet är irrelevant utifrån 

att kunna arbeta patientsäkert och göra bedömningar av patientens behov. Pinchera 

(2012) menar på att det är svårt att applicera den akademiska kunskapen i klinisk praxis. 
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Att ha många bollar i luften  

Chandler (2012) beskriver ett antal kärnfärdigheter som den nyutexaminerade 

sjuksköterskan identifierar och som inte relaterar till specifika procedurer eller 

behandlingar. Dessa inkluderar bedömning, prioritering, tidsplanering, delegering, 

kommunikation och kritiskt tänkande. Pinchera (2012) menar att dessa färdigheter är en 

utmaning för den nyutexaminerade sjuksköterskans effektivitetsförmåga och att kunna 

ge en god vård. Det kan upplevas bekymmersamt eftersom att patienten blir lidande i 

slutändan. Patientundervisning rapporteras som särskilt svårt att utföra och det finns en 

frustration i att inte kunna möta det ansvaret. Bristen på tid resulterar i en kluvenhet i att 

lära sig nya färdigheter och att fullfölja helhetsansvaret kring patienten. Zinsmeister och 

Schafer (2014) förmedlar att arbetstempo, otillräcklig tid för patientarbete kombinerat 

med bristande självförtroende och främmande miljö, skapar en frustration och oro. Det 

finns en rädsla inför att göra misstag på grund av bristande kunskap och erfarenhet. Den 

bristande organisatoriska förmågan tillsammans med den ansvarsskyldighet som finns 

spär på frustrationen och oron.  

 

Della Ratta (2016) beskriver hur den nyutexaminerade sjuksköterskan oväntat kan 

behöva agera i akuta situationer och utöva många färdigheter, samtidigt som hen skall 

vara uppmärksam på patient såväl som anhöriga. Det kan dessutom vara första gången 

den nyutexaminerade sjuksköterskan utövar dessa färdigheter i den aktuella situationen. 

Upplevelsen som framhävs är att det är en sak att ha en teoretisk kunskap och en annan 

att sätta den i praxis, eftersom det kräver en förmåga att hantera många saker samtidigt. 

Lärande sker stegvis och Chandler (2012) menar att när den nyutexaminerade 

sjuksköterskan uppmärksammar den branta inlärningskurvan kommer hen att fokusera 

på en färdighet i taget. Såväl Chandler (2012) som Della Ratta (2016) påtalar att det 

bästa sättet att lära sig är genom övning och upprepning för att skapa sig erfarenhet. 

 

”Nursing school is like planting seeds of knowledge; it is not until you 

begin working and giving those seeds what they need to grow that 

your knowledge comes to fruition.”  

(Chandler 2012) 

 

I början av övergången upplever den nyutexaminerade sjuksköterskan att den egna 

kompetensen och självförtroendet brister, vilket försvårar förmågan att göra kliniska 

bedömningar samt agera adekvat. Efter bredvidgången är slutförd uttrycks en nervositet 

hos den nyutexaminerade sjuksköterskan och en oförmåga att se helheten. Det 

framkommer att upplevelsen av såväl tidsplanering och kommunikationsförmåga 

utvecklas med tid och erfarenhet (Spiva et al. 2013). Den nyutexaminerade 

sjuksköterskan uppmärksammar att effektiv kommunikation och att stå upp för 

patienten är essentiellt för att säkerställa en personcentrerad vård. Det finns ett värde i 

att få vägledning genom att konsultera kollegor om etiska dilemman. Dock 

framkommer det att den nyutexaminerade sjuksköterskan i ett tidigt skede har svårt att 

prioritera kommunikation med patienten eftersom utdelning av läkemedel och 

medicintekniska moment får gå före. Det som då kan ske är att den nyutexaminerade 

sjuksköterskan i en strävan efter personcentrerad vård stannar kvar efter avslutad 

arbetstid (Hunter & Cook 2018). Pinchera (2012) beskriver en känsla av maktlöshet av 

att bli inkastad i arbetsrollen och att det är svårt att hinna handskas med alla uppgifter. 
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Detta leder till skrämmande känslor av att ha ansvar för andras liv. I kombination med 

bristande självförtroende och stort ansvar i den nya rollen förstärks dessa känslor. 

Att ha självkännedom 

En majoritet av de nyutexaminerade sjuksköterskorna har ett kritiskt förhållningssätt till 

den egna lärandeprocessen och en förmåga att analysera sina styrkor och svagheter i 

utveckling av färdigheter, självförtroende och självständighet (Hunter & Cook 2018). 

Della Ratta (2016) förklarar att den nyutexaminerade sjuksköterskan uppmärksammar 

att hen kan behöva lägga sina känslor åt sidan och agera självsäkert som en strategi. Den 

nyutexaminerade sjuksköterskan är uppmärksam på hur patienten uppfattar 

sjuksköterskans beteende. Vidare uppfattar den nyutexaminerade sjuksköterskan 

positiva såväl som negativa beteenden och attribut hos erfarna sjuksköterskor samt vilka 

av dessa attribut som de vill ta efter. Sårbarheten i att vara ny kan generera i en 

upplevelse av att vara utsatt för beteenden som kan influera den nyutexaminerade 

sjuksköterskan negativt (Hunter & Cook 2018). Della Ratta (2016), Hunter och Cook 

(2018) samt Pinchera (2012) lyfter att den nyutexaminerade sjuksköterskan snabbt blev 

medveten om sina kollegors vilja eller ovilja att hjälpa. Hunter och Cook (2018) menar 

att det bidrar till en insikt hos den nyutexaminerade sjuksköterskan gällande sitt eget 

bemötande gentemot andra.  

 

Genom att vara i en professionell social kontext upplever den nyutexaminerade 

sjuksköterskan stora förändringar i sig själv i den professionella identiteten. De största 

förändringarna finns i egna värderingar och uppfattning om yrket (Hunter & Cook 

2018). Hoeve et al. (2018) beskriver att positiva erfarenheter med patienter bidrar till ett 

ökat självförtroende och en bättre självuppfattning. Hoeve et al. uppmärksammar att den 

nyutexaminerade sjuksköterskan upplever situationer där det finns en medvetenhet om 

brister i sin egen kompetens. Dock hindrar inte denna medvetenhet den 

nyutexaminerade sjuksköterskan från att utföra det som behöver göras. Nya utmanande 

situationer är vanligt förekommande för den nyutexaminerade sjuksköterskan och det är 

situationer som hen måste klara av att hantera. Att arbeta ett helt pass med ett stort antal 

patienter och lyckas hantera det har en positiv inverkan på känslan av 

kompetensutveckling. Ett flertal nyutexaminerade sjuksköterskor upplever en rädsla att 

göra misstag och det är relaterat till deras begränsade erfarenhet och kunskap. Om 

misstag sker eller om den nyutexaminerade sjuksköterskan upplever bristande kontroll 

har det en stor inverkan. En deltagare i Spiva et al. (2013) visar på ett självreflekterande 

förhållningssätt efter en oväntad situation:  

 

”[My preceptor] wasn’t there when it happend and I didn’t try to find 

her. I didn’t call rapid response or alert anyone else. They felt like I 

went about it the wrong way. I shouldn’t have left the room. I should 

have called the charge nurse. I had never heard those steps before….I 

didn’t really know how severely wrong I was doing things.” 

 

Spiva et al. (2013) 

 

Den nyutexaminerade sjuksköterskan ovan reflekterar över att ha en avsaknad av 

kunskap och information i hur situationen borde ha hanterats.  
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Pinchera (2012) framhåller betydelsen av känslomässiga aspekter kring traumatiska 

situationer och vid vård i livets slutskede. Hoeve et al. (2018) menar att den 

nyutexaminerade sjuksköterskan visar på en medvetenhet i sin oförmåga att kontrollera 

sina känslor vid dessa existentiella situationer. En upplevelse av att vara oförberedd att 

möta dessa situationer kan resultera i en känsla av hopplöshet och känslomässig ångest.  

Della Ratta (2016) skildrar en tankegång där den nyutexaminerade sjuksköterskan 

påtalar en chock över den stora inverkan som blir av att vårda en patient under en tid 

och som trots alla ansträngningar övergår till vård vid livets slutskede och avlider. 

Pennbrant et al. (2013) och Pinchera (2012) beskriver en medvetenhet hos den 

nyutexaminerade sjuksköterskan att det finns ett behov av utökad guidning i hur svåra 

situationer bör bemötas. Pinchera menar att det finns en kontrast i kliniska erfarenheter 

och professionellt utövande samt att övergångsperioden leder till ökad insikt. Della 

Ratta (2016) menar att ett resultat av att bygga upp erfarenhet är en utvecklad förmåga 

att kunna förstå när hjälp behövs, vem som skall tillfrågas och att kunna förutspå vilka 

åtgärder som är aktuella. När den nyutexaminerade sjuksköterskan har övergått från att 

uppfatta den kliniska situationen utifrån enbart olika delar och till en helhet, utvecklas 

den professionella identiteten. 

 

METODDISKUSSION 

Studien är en litteraturöversikt och har utförts enligt riktlinjer av Friberg (2017, ss. 141–

152) som följer riktlinjer för examensarbete på kandidatnivå i huvudområdet 

vårdvetenskap (Högskolan i Borås 2018). Initialt fanns en önskan att utföra en empirisk 

kvalitativ intervjustudie. Det fanns en strävan att skapa en överblick över Sveriges 

nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av att vara ny under rådande 

omständigheter i landet. Dock uppfattades tidsramen för uppsatsen som snäv och det 

gjorde att en litteraturöversikt istället valdes som metod. Detta kan tänkas vara en 

svaghet eftersom att istället för att skapa ett nytt underlag där svenska nyutexaminerade 

sjuksköterskor lyfts fram, blev det en större vidd på resultatet. Inledningsvis fanns en 

önskan att skriva om upplevelsen av den egna beredskapen i svåra situationer. 

Författarna har en erfarenhet av att nyutexaminerade sjuksköterskor förväntas handla 

adekvat i dessa situationer. 

 

En förberedande sökning på ämnet gjordes och det som upptäcktes var att ’svåra 

situationer’ är svårdefinierat och litteraturen täckte inte det område som författarna var 

intresserade av, utan fokuserade på akuta situationer. Det vi hade som intention med 

begreppet ’svåra situationer’ var att upplevelsen är individuell och det behöver 

nödvändigtvis inte vara akuta situationer. Det kan vara något som har påverkat den 

nyutexaminerade sjuksköterskan i sin kompetensutveckling och/eller känslomässigt. 

Syftet utvecklades därefter för att kunna skapa en helhetsförståelse för den 

nyexaminerade sjuksköterskans upplevelse av sin övergång och kompetensutveckling.  

 

Vid val av inklusionskriterier valdes till en början att den nyutexaminerade 

sjuksköterskan skulle ha varit yrkesverksam i maximalt ett år. Vid läsning av såväl 

artiklar som facklitteratur upptäcktes en stor variation i definitionen av hur länge den 

nyutexaminerade sjuksköterskan är ny.  Det ledde till att inklusionskriteriet omarbetades 

till maximalt två års yrkesverksam tid. Valet att exkludera specialistområden bottnade i 

att författarna endast ville utforska den grundutbildade sjuksköterskans upplevelse. De 
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tio valda artiklarna har en stor spridning beträffande ursprungsland. En artikel vardera 

kommer från Sverige, Nya Zeeland, Nederländerna, Kanada och Irland samt fem 

artiklar från USA. Det skulle kunna tyda på en spridning i etnicitet och kultur. En 

indikation är då att upplevelsen skulle kunna vara snarlik oavsett härkomst. Dock är det 

inte en tillförlitlig slutsats då ingen av artiklarna har tagit hänsyn till etnicitet eller 

kultur. Det fanns en spridning i årtal: 2009, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 och 2018. En 

styrka i denna litteraturöversikt är att trots stor spridning på ursprungsland och årtal 

finns stora likheter i de nyutexaminerade sjuksköterskornas upplevelser. 

 

Samtliga artiklar är skrivna på engelska vilket inte är författarnas modersmål. Trots 

goda kunskaper i det engelska språket fanns det utmaningar i att översätta och analysera 

texterna. Det bottnar främst i att det kan finnas olika innebörder mellan svenska och 

engelska ord och sammanhang. Det innebar att författarnas översättningsmetod kunde 

variera mellan att plocka ut enskilda ord eller hela meningar till att översätta med hjälp 

av lexikon. Likaså fanns det utmaningar i att identifiera rätt sökord inför 

artikelsökningen, dels på grund av språket och dels för att de valda databaserna är på 

engelska. Totalt gjordes fyra blocksökningar, där tre av dessa användes till resultatet. En 

blocksökning fick tas bort då den inte svarade an på syftet.  

 

Författarna har en förförståelse utifrån egna upplevelser från VFU och förväntningar 

inför den kommande yrkesrollen. Ett exempel på detta är att författarna blev förvånade 

av att det uttrycks en upplevelse av att utbildningen inte var förberedande nog för den 

nya yrkesrollen. Författarna delar inte denna upplevelse av utbildningen. Det har därför 

varit väsentligt att anta ett kritiskt förhållningssätt vid läsning av material och i 

analysen, detta för att minska bias. Det var dessutom viktigt att först läsa och koda 

materialet enskilt för att sedan göra jämförelser tillsammans. Det möjliggjorde ett 

ifrågasättande och konkretiserande av egna uppfattningar. En sammanställning i 

tabellform tydliggjorde likheter och skillnader i materialet samt gav en översikt av de 

utvalda artiklarna. Då en viss andel av artikelförfattarna inte tydligt hade formulerat 

etiska överväganden uppstod en diskussion författarna sinsemellan och med handledare. 

I samråd med handledare inkluderades samtliga artiklar eftersom etiska överväganden 

ingår i den kvalitetsgranskning som utförs i samband med att artikeln blir peer 

reviewed. 

 

RESULTATDISKUSSION 

Syftet var att beskriva den nyutexaminerade sjuksköterskans upplevelse av sin övergång 

och kompetensutveckling de två första yrkesverksamma åren. Resultatet som 

presenterades utgjordes av fyra huvudteman som kunde svara an på syftet: att klara 

övergången, handledningens kraft, upplevelse av arbetsmiljö och att greppa helheten. I 

resultatet framkommer det tydligt att det finns ett behov hos den nyutexaminerade 

sjuksköterskan att ha trygga relationer i arbetsgruppen som är stödjande, inte minst 

handledarrelationen, då det främjar kompetensutvecklingen. Den nyutexaminerade 

sjuksköterskan har en strategi av att dela med sig av erfarenheter för att utveckla sin 

professionella identitet. Handledarens roll är ytterst viktig för att den nyutexaminerade 

sjuksköterskans ska få goda förutsättningar i övergången. Negativa erfarenheter med 

kollegor och handledare som fått hen att känna sig ovälkommen samt som en börda, 

bidrar till en försämrad kompetensutveckling, övergång och yrkesidentifiering. En 
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genomgående upplevelse är att den nyutexaminerade sjuksköterskan nästintill 

omedelbart får ett stort ansvar som hen känner sig oförberedd att möta. Det finns en 

större sannolikhet att den nyutexaminerade sjuksköterskan lämnar professionen om hen 

dessutom förväntas prestera omedelbart med minimalt stöd. Det finns en krock mellan 

andras förväntningar och förmågan att prestera.  En stor rädsla för att göra misstag är 

ständigt närvarande och därför finns det en strävan att arbeta felfritt. Den 

nyutexaminerade sjuksköterskan upplever initialt svårigheter i de organisatoriska 

färdigheterna, vilket resulterar i att helhetssynen kring patienten kan utebli. Ett kritiskt 

förhållningssätt till det egna lärandet är närvarande och det finns en stark önskan om 

kompetensutveckling för att öka självständigheten. Positiva erfarenheter i vårdare-

patient-relationen och att få respekt från patienter ökar känslan av kompetens och 

bandet till professionen. När övergången är avklarad upplevs en tillfredställelse av att 

utföra yrket och det finns en djupare förståelse för rollen och helheten. Upplevelsen av 

att göra något meningsfullt ger stolthet. 

Relationers betydelse 

Resultatet visar på att relationer har en stor inverkan på den nyutexaminerade 

sjuksköterskans övergång och kompetensutveckling. Relationer syftar på såväl individ- 

som på gruppnivå. Således berör det handledarrelation, vårdare-patient-relation, 

relationer till kollegor samt arbetsgrupp-relationer i stort. Det rapporteras att en brist på 

handledarutbildning samt schemaändringar kan resultera i en negativ upplevelse av 

handledning. Det kan också vara en otillfredsställande handledning på grund av en stor 

variation i de antal personer som handleder en och samma nyutexaminerad 

sjuksköterska. Som berört i bakgrunden, betonar Ekebergh (2015, ss. 246–247) att 

handledarens roll är att vara ett stöd i reflektion och förståelseutveckling. Författarna 

drar en slutsats att reflektion och förståelseutveckling därmed försämras om 

handledningen är otillfredsställande.  

 

Något som inte berörs i resultatet är att variationen av handledarskapet kan vara kopplat 

till när på året den nyutexaminerade sjuksköterskan startar sin övergång. Wangensteen, 

Johansson och Nordström (2008) framhäver den ansträngande och kaotiska upplevelsen 

som kan bli av att starta sin yrkeskarriär under sommaren och dessutom på en 

sjukhusavdelning. De förklarar att när vissa avdelningar stängs under sommartid och 

patienterna förflyttas, kan blandade patientgrupper samlas på en och samma avdelning. 

Det leder till känslor av osäkerhet relaterat till den nyutexaminerade sjuksköterskans 

kompetensnivå och det kan förvärras av att patienterna har många skilda diagnoser. 

Sommarperioden innebär därtill att det cirkulerar ny personal i högre grad än resten av 

året (Svensk sjuksköterskeförening 2015). Författarna ser att det finns en stor utmaning 

i att handledarskapet skall kunna möta den nyutexaminerade sjuksköterskans behov 

under denna period. Detta eftersom den höga arbetsbelastningen, ökade kompetenskrav 

och hög personalomsättning försvårar ett kontinuerligt handledarskap som främjar 

övergång och kompetensutveckling. Moore och Cagle (2012) lyfter problematiken med 

att ha flera handledare istället för en tilldelad. De menar att det skapar svårigheter i att 

det inte skapas en relation överhuvudtaget. Read och Laschinger (2015) lyfter vikten av 

att utbilda med mål att skapa ett autentiskt ledarskap. Detta eftersom det stärker 

handlerarskapet som i sin tur påverkar den nyutexaminerade sjuksköterskans övergång i 

en positiv riktning.  
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Personliga variationer 

Wolff, Pesut och Regan (2010) beskriver att övergångstiden kan variera på grund av 

olika faktorer. Det kan bland annat vara komplexiteten i den kliniska miljön, tidigare 

inlärningserfarenheter och tillgängligheten av stöd på arbetsplatsen. Författarna kopplar 

att utöver detta kan det finns en variation i personliga egenskaper och förmågor i hur 

övergången hanteras. Detta resonemang är inte något som berörs i resultatet, dock är det 

ett rimligt antagande då alla individer är olika och har en subjektiv upplevelse i sin 

övergång. Meleis (2010, ss. 13–51) beskriver i sin övergångsteori att övergången kräver 

att individen utvecklar eget beteende när hen möter förändring. Att hitta 

bemästringsstrategier och att handskas med egna känslor är då väsentligt. Detta 

förklarar ytterligare att det kan finnas personliga variationer, eftersom alla är olika i hur 

en tar sig an förändring. Parker, Giles, Lantry och McMillian (2014) fann att somliga 

individer har förmåga att anpassa sig i sin övergång trots en ogynnsam arbetsmiljö. 

Dessa individer lyckas med att frodas och känna glädje under sin övergång på grund av 

sin emotionella intelligens. Det visar sig också att en individs tidigare erfarenheter inte 

har lika stor betydelse som individens förmåga att anpassa sig. Detta är inte i enlighet 

med författarnas resultat, som tyder på att arbetsmiljön är högst avgörande utan hänsyn 

till personliga variationer. Då inte alla individer besitter denna förmåga väcktes en 

frågeställning hos författarna; vad händer med individer som saknar denna 

anpassningsförmåga om de hamnar på en ogynnsam arbetsplats? En slutsats som skulle 

kunna dras är i enlighet med författarnas resultat, att arbetsmiljö och gruppdynamik är 

avgörande för hur övergången upplevs för majoriteten av de nyutexaminerade 

sjuksköterskorna. Författarna blev förvånade över den del i resultatet där det framkom 

att några individer ansåg att utbildningen är helt irrelevant i att förbereda dem för den 

kommande yrkesrollen. Detta indikerar på att det finns en markant personlig variation i 

egenskaper och hur en individ tar till sig utbildningen. Parker et al. (2014) menar att det 

kan ta tid för den nyutexaminerade sjuksköterskan att förstå de förväntningar som finns, 

vilket skulle kunna förklara det glapp som somliga individer upplever mellan utbildning 

och yrkesutövande.  

Förväntningar på kompetens 

Resultatet förklarar en upplevelse av att plötsligt vara synlig i den nya rollen efter att ha 

varit osynlig som student. Den nyutexaminerade sjuksköterskan tolkar det som att 

förväntningarna från arbetsgruppen hastigt skiftar. Voldbjerg, Grønkjær, Sørensen och 

Hall (2016) beskriver att den nyutexaminerade sjuksköterskan fortsatt har en känsla av 

att vara osynlig när hen har fullgjort utbildningen. Det stämmer inte överens med 

författarnas resultat då det skildras en upplevelse av en tydlig skiftning i detta 

sammanhang. Dock är det viktigt att anta en kritisk blick till resultatet då upplevelsen 

endast skildras utav ett fåtal studier. Emellertid bekräftar Voldbjerg et al. (2016) en 

upplevelse ur författarnas resultat av att bli överväldigad av det ansvar som uppstår som 

nyutexaminerad sjuksköterska.  

 

Christensen, Aubeeluck, Fergusson, Craft, Knight, Wirihana och Stuppel (2016) 

beskriver ett ’imposter’-fenomen som innebär att övergången från student till 

nyutexaminerad sjuksköterska kan skapa känslor av självtvivel och osäkerhet. Detta 

relaterar till det ökade ansvar och de förväntningar som finns. Fenomenet beskrivs som 

en upplevelse av att vara en bedragare trots genomförd utbildning. Detta eftersom de 

känslor som finns hos den nyutexaminerade sjuksköterskan gällande den egna förmågan 
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och kompetensen kan äventyras när hen blir yrkesverksam. Christensen et al. (2016) 

fann ett svagt samband mellan fenomenet och beredskapen hos den nyutexaminerade 

sjuksköterskan. Utöver detta beskriver de betydelsen av utbildningsort och läroplan som 

en faktor till ’imposter’-fenomenet. Författarnas resultat berör inte vikten av 

utbildningsort och läroplan, dock är det ett rimligt antagande att det påverkar den 

nyutexaminerade sjuksköterskans övergång och kompetensutveckling. 

 

I resultatet framhålls en upplevelse av en krock som finns mellan arbetsgruppens 

förväntningar och den nyutexaminerade sjuksköterskans prestationsförmåga. Det 

beskrivs en oro och osäkerhet relaterat till egen förmåga att möta förväntningar från 

omgivningen. Voldbjerg et al. (2016) förklarar att det finns en tidpunkt, ungefär efter 

sex månader, när den nyutexaminerade sjuksköterskan accepterar att yrket är en 

konstant lärande process. Det skulle kunna tyda på att denna upplevelse av oro och 

osäkerhet avtar när den nyutexaminerade sjuksköterskan har nått denna insikt. 

Voldbjerg et al. (2016) fann att den nyutexaminerade sjuksköterskan då uppfattar sig 

själv som kompetent och som en värdefull kunskapskälla i arbetslaget. 

Betydelse för vårdandet 

Resultatet belyser att den nyutexaminerade sjuksköterskan initialt har svårigheter med 

den organisatoriska förmågan. I denna förmåga uttrycks kärnfärdigheterna bedömning, 

prioritering, tidsplanering, delegering, kommunikation och kritiskt tänkande. Det finns 

en upplevelse av att detta är en utmaning eftersom det påverkar effektiviteten i 

vårdarbetet. Om den nyutexaminerade sjuksköterskan inte har tillräcklig förmåga att 

planera sin arbetstid, prioritera, ha ett kritiskt tänkande i bedömning eller om hen brister 

i sin kommunikation kan det leda till att patienten blir lidande. Lasater, Nielsen, Stock 

och Ostrogorsky (2015) tydliggör att professionen kräver en förmåga att kunna utföra 

adekvata kliniska bedömningar för att säkerhetsställa vården för patienten. De fann att 

den nyutexaminerade sjuksköterskan behöver mer tid och erfarenhet för att kunna 

utveckla denna förmåga och att hen därför behöver ett utökat stöd i denna process. 

Författarna uppmärksammar att utöver ett ökat stöd i denna process krävs det att den 

nyutexaminerade sjuksköterskan utvecklar sin helhetssyn. Som beskrivet i bakgrunden 

av Eriksson (2018, ss. 290–293) utgörs yrkesutövandet av att utföra konkreta 

arbetsuppgifter och samtidigt att förstå helheten för patientens situation. 

Sjuksköterskans professionella kunnande utgör en del av helheten, samtidigt är det 

viktigt att patientens kunnande inte förbises. För att förstå patientens situation blir det 

essentiellt för den nyutexaminerade sjuksköterskan att förstå betydelsen av att patienten 

är expert på sig själv, sitt lidande och sin sjukdom.  

 

Resultatet beskriver påverkansfaktorer i arbetsmiljö som högt arbetstempo och 

otillräcklig tid för patientarbete. Att befinna sig i en främmande ny miljö kombinerat 

med ett bristande självförtroende, kan leda till en frustration och oro hos den 

nyutexaminerade sjuksköterskan. Detta kan skapa en kluvenhet i hur den 

nyutexaminerade sjuksköterskan väljer att prioritera helhetsbilden eller att lära sig nya 

färdigheter. En reflektion som författarna har kring detta är att det kan skapa ett etiskt 

dilemma i att välja här och nu för aktuell patient eller att bygga upp en beredskap och 

utveckla färdigheter inför framtida patienter. Dock, om den nyutexaminerade 

sjuksköterskan enbart fokuserar på att bygga upp en beredskap riskerar nuvarande 

patienter att bli lidande i vårdandet. Därav blir det väsentligt att arbetsgruppen är 
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stödjande och leder vägen för att skapa en god vård. Resultatet lyfter en rädsla hos den 

nyutexaminerade sjuksköterskan inför att göra misstag. Denna rädsla bottnar i bristande 

erfarenhet och kunskap. Det kan dessutom finnas svårigheter i att koppla teoretisk 

kunskap i praxis. Det finns vårdsituationer där den nyutexaminerade sjuksköterskan kan 

behöva utföra många nya färdigheter samtidigt som hen skall vara uppmärksam på 

patient såväl som anhöriga. Parker et al. (2014) visar på ytterligare en vinkel av hur 

arbetsmiljö kan påverka patientsäkerheten negativt. De framhåller att den 

nyutexaminerade sjuksköterskan upplever att den arbetsbelastning och de förväntningar 

som finns kan vara orimliga och har i vissa fall direkt negativ påverkan på 

patientsäkerheten. Författarna ser därför betydelsen av att den nyutexaminerade 

sjuksköterskan bör få en anpassad arbetsbelastning som är baserad på hens upplevelse 

av övergång och kompetensutveckling. Därigenom skapas goda förutsättningar för att 

hen skall kunna ge en god och patientsäker vård. 

Hållbar utveckling 

Vårdfokus (2018) belyser hur universitet och högskolor har fått i uppgift att öka antalet 

studieplatser till sjuksköterskeprogrammen i landet. Detta är en strategi för att försöka 

lösa sjuksköterskebristen som råder. Dock framkommer det att det inte ses någon 

antydan till att fler sjuksköterskestudenter tar examen och blir legitimerade. Wolff et al. 

(2010) lyfter den press som finns att utbilda fler sjuksköterskor. Det finns samtidigt en 

problematik att möta kvalitet och behov av antal platser till den verksamhetsförlagda 

utbildningen. Författarna ser en dominoeffekt av problematiken då det finns för få 

sjuksköterskor ute i verksamheterna, som då kan få svårigheter att ta emot ett växande 

antal studenter. Om dessutom de sjuksköterskor som är verksamma har begränsad 

erfarenhet och saknar handledarutbildning kan det resultera i att kvaliteten brister. Wolff 

et al. (2010) beskriver en snarlik situation där en verksamhets handledning av 

nyutexaminerade sjuksköterskor kan drabbas om det finns en brist på erfaren personal. 

Det kan bero på att avdelningen är ’kroniskt’ underbemannad samt att de som klassas 

som erfarna sjuksköterskor i verkligheten endast har mindre än fem års yrkeserfarenhet. 

Utöver bristande handledning kan en konsekvens vara att den stödjande struktur som 

bör finnas för nyutexaminerade sjuksköterskor uteblir. Som ovan berört, belyser Read 

och Laschinger (2015) att det är viktigt att utbilda handledare för att skapa ett autentiskt 

ledarskap som bidrar till en gynnsam övergång för den nyutexaminerade 

sjuksköterskan. Resultatet visar på den kraft som handledning har i att antingen lyfta 

upp eller bryta ner den nyutexaminerade sjuksköterskan i sin övergång och 

kompetensutveckling. Ur ett hållbart perspektiv betyder resultatet att ett tryggt klimat är 

en förutsättning för att främja utveckling genom att den nyutexaminerade får utrymme 

att våga vara ny och kunna ställa frågor. Risken som finns om den nyutexaminerade 

sjuksköterskan istället bryts ner är att hen lämnar professionen alternativt drabbas av 

utmattning som följd. Boamah, Read och Laschinger (2017) beskriver betydelsen av att 

verksamheten bör arbeta preventivt med att främja en god arbetsmiljö som minskar 

risken för utmattning hos den nyutexaminerade sjuksköterskan. 
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SLUTSATSER 

Syftet var att beskriva den nyutexaminerade sjuksköterskans upplevelse av sin övergång 

och kompetensutveckling de två första yrkesverksamma åren. Slutsatsen av 

litteraturöversikten är att den nyutexaminerade sjuksköterskan behöver en gedigen 

introduktion, närvarande handledning och stöd i sin kompetensutveckling för att stanna 

i professionen. Det finns ett centralt värde av att verksamheter bör satsa på att arbeta 

preventivt med arbetsmiljö, handledarutbildning och kompetensutveckling för att uppnå 

detta. Det är essentiellt för den nyutexaminerade sjuksköterskan att tillåtas att vara ny. 

Denna litteraturöversikt belyser att så inte alltid är fallet i de situationer där 

arbetsgruppen är nedvärderande, handledning uteblir och samma arbetsbelastning ges 

som för en erfaren sjuksköterska. Närvarande handledning är kärnan för en lyckad 

övergång och kan därför ses som ett förbättringsområde för en hållbar utveckling inom 

sjuksköterskeprofessionen. 

 

FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

Trots att denna litteraturöversikt visar på liknande upplevelser av att vara 

nyutexaminerad sjuksköterska ur ett globalt perspektiv, är det av vikt att synliggöra att 

det kan finnas variationer i varje enskilt land och varje vårdenhet. Sverige har sin unika 

sjukvårdssituation och sina egna förutsättningar för att kunna skapa en bra arbetsmiljö 

samt säkerhetsställa en god vård. Därför menar författarna att fortsatt empirisk 

forskning i Sverige bör utföras för att utforska hur den nyutexaminerade sjuksköterskan 

upplever sin övergång och kompetensutveckling. 
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Resultat 

Succeeding in 

the First Year of 

Practice: Heed 

the Wisdom of 

Novice Nurses 

 

Chandler, G. E. 

 

Journal for 

Nurses in Staff 

Development, 

 

2012, USA 

Nyutexaminerade 

sjuksköterskors 

perspektiv av 

processen som 

gjort att de 

framgångsrikt har 

integrerat till sin 

nya roll. 

Två fokus: 

Processen att lära 

sig en 

framgångsrik 

övergång och att 

beskriva det 

effektiva stöd som 

behövs. 

 

Studien har utförts 

med Hammonds 

teori ”appreciative 

inquiry” som 

fokuserar på de 

positiva 

aspekterna för 

problemlösning. 

 

En kvalitativ 

deskriptiv design 

har använts. 

Semistrukturerade 

intervjuer, med 

guidning av 5 

frågor med 36 

nyutexaminerade 

(första året) 

sjuksköterskor. 

 

En induktiv 

innehållsanalys 

med 8 steg 

användes efter 

varje intervju. 

Tre teman kunde hittas. ”They 

were there for me” där man tar 

upp vikten av att kollegor, 

handledare och andra 

nyutexaminerade var trygga. 

”There are no stupid questions” 

vikten av att kunna ställa frågor 

och att information finns 

lättillgängligt. ”Nurturing the 

seeds” Hur utbildningen sått ett 

frö av kunskap som man sedan 

får vårda för att få att växa. 

Challenging 

graduate nurses' 

transition: Care 

of the 

deteriorating 

patient 

 

Della Ratta, C. 

 

Journal of 

Clinical 

Nursing, 

 

2016, USA 

Att utforska 

nyutexaminerade 

sjuksköterskors 

upplevelse av att 

vårda patienter 

som försämras 

hastigt, under 

deras första 

yrkesverksamma 

år. 

 

Teoretisk 

utgångspunkt är 

Heideggers 

tolkande 

fenomenologi 

(hermeneutik). 

Studien har även 

influerats av 

Gadamers arbete. 

En kvalitativ 

tolkande 

fenomenologisk 

analys. 

Semistrukturerade 

djupgående 

intervjuer. 8 

nyutexaminerade 

sjuksköterskor som 

arbetade inom 

akutvårdsavdelning

, IVA och akuten. 

Intervjuerna har 

analyserats löpande 

och författarna har 

använt sig av 

Diekelmanns 

metod, nyckelfraser 

identifieras och 

tolkande 

Tre mönster framkom efter 

intervjuerna ”dwelling with 

uncertainty”, ”building me up” 

och ”a new lifeline: salient 

being”. Tillsammans utgör dessa 

det beskrivande konceptet: ”a 

journey from uncertainty to 

salient being”. 

 

I den första kategorin var 

påverkan stor och deltagarna 

ifrågasatte sin egen förmåga och 

övergång. Andra kategorin 

handlade om behov att ha trygga 

relationer till kollegor, handledare 

och övrig personal. Sista 

kategorin handlar om deltagarens 

förändring i professionella 

identitet och ökad 

självkännedom. 



 

sammanfattningar 

av varje intervju. 

Jämförelser har 

gjorts och teman 

har skapats. 

The voice of 

nurses: Novice 

nurses’ first 

experiences in a 

clinical setting. 

A longitudinal 

diary study. 

 

Hoeve, Y., 

Kunnen, S., 

Brouwer, J. & 

Roodbol, P. 

 

Journal of 

'Clinical 

Nursing, 

 

2018, 

Nederländerna 

Skapa större 

förståelse för vad 

för personliga och 

professionella 

krav 

nyutexaminerade 

sjuksköterskor 

ställs inför och 

vad som kan göras 

för att övergången 

från novis till 

professionell 

sjuksköterska ska 

bli bättre. 

 

IPA, bottom up. är 

en adapterad 

metod som gör att 

fenomenologin 

ger en mer öppen 

data genom att 

inte använda sig 

av en hypotes. 

En kvalitativ 

långtidsstudie 

gjordes under 2 års 

tid där 

datainsamlingen 

utgjordes av 

dagboksanteckning

ar via ett 

undersökningsprogr

am (Qualtrics 

package). 

Informanterna 

skulle ha en 

kandidatexamen i 

omvårdnad, vara 

under 30 år samt 

inte ha mer än ett 

års yrkeserfarenhet. 

18 sjuksköterskor 

deltog i studien. 

Dagböckerna 

analyserades för att 

beskriva deras 

samlade 

erfarenheter. 

 

8 större teman identifierades, 

dessa har en varierande mängd 

med subteman. 

Relatedness 

Autonomy 

Competence 

Development 

Organisational context 

Fit 

Goals 

Existential 

Studien visade att det viktigaste 

temat var relatedness där stöd och 

positiv feedback från kollegor var 

avgörande för nyutexaminerade 

som började arbeta i en komplex 

miljö. 

Role‐modelling 

and the hidden 

curriculum: 

New graduate 

nurses’ 

professional 

socialisation. 

 

Hunter, K. & 

Cook, C. 

 

Journal of 

Clinical Nursing 

 

2018, Nya 

Zeeland 

Att utforska 

nyutexaminerade 

sjuksköterskors 

upplevelse av 

professionell 

socialisering i en 

sjukhusbaserad 

miljö samt 

identifiera 

strategier som 

stöttar 

utvecklingen av 

den professionella 

identiteten. 

 

Ingen bestämd 

teoretisk ram. 

 

En kvalitativ 

deskriptiv design 

där data samlades 

in via 

semistrukturerade 

intervjuer. 5 

nyutexaminerade 

sjuksköterskor 

deltog i studien, de 

hade en 

anställningstid på 

maximalt 6 

månader. 

Intervjuerna bestod 

av 14 öppna frågor. 

En induktiv analys 

genomfördes 

löpande under 

studiens gång, detta 

för att minimera 

förutfattade 

meningar. 

Tre teman med totalt 7 subteman 

identifierades.  

”Lessons from the wilderness” 

”Life in the wild” 

”Belonging to a wolfpack” 

 

Trots att den nyutexaminerade 

sjuksköterskan tar in olika 

professionella beteenden, 

attityder och möter dilemman är 

de kapabla till kritiskt tänkande 

som inkluderar en god moral.  

För att främja hög moral och 

tillhörighet för den 

nyutexaminerade sjuksköterskan 

är det viktigt att kollegor främjar 

en socialiseringsprocess som 

uppmuntrar till självförfattande. 



 

 

Role transition 

from student 

nurse to staff 

nurse: 

Facilitating the 

transition period 

 

Kumaran, S. & 

Carney, M. 

 

Nurse Education 

in Practice, 

 

2014, Irland 

Att utforska 

erfarenheten av 

nyutexaminerade 

sjuksköteskors 

rollanpassning och 

övergång från ett 

Irländskt 

perspektiv. 

 

En teoretisk 

utgångspunkt som 

har används är 

Chick och Meleis 

övergångskoncept

teori. 

Det är en kvalitativ 

heideggerian 

hermeneutisk 

fenomenologisk 

studie. Intervjuer 

med 10 deltagare 

retrospektivt. Det är 

oklart gällande 

urval av dessa 

deltagare utöver att 

de har fått kontakt 

med studien via 

affischer lokalt på 

ett sjukhus. Data 

analyserades 

genom Van 

Manens tematiska 

analys. Stegen 

innefattar: 

beskrivande 

kodning, tolkande 

kodning och 

identifikation av 

kategorier och 

teman 

Det identifierades två 

övergripande teman med 

varierande antal subteman: Initial 

feelings and experiences and 

inherent highs and lows of 

qualifikation 

Speglar de första känslorna och 

upplevelserna. Överraskande 

känslor beskrevs av att få direkt 

acceptans som färdig 

sjuksköterska jämfört med att 

vara student och känna sig 

”osynlig”. Ökat självförtroende 

var tydligt framgående. Oro och 

frustration identifierades över att 

möta den verkliga vården. Rädsla 

att göra misstag och en 

upplevelse av att sakna förmåga 

att organisera arbetet. 

Standing on their own two feet. 

Det framkom att känslan av 

ansvar i den nya rollen gjorde att 

deltagarna upplevde en börda i 

början av övergången. Efter en tid 

sågs detta ansvar som 

grundläggande i yrkesrollen. 

Mastering the 

professional role 

as a newly 

graduated 

registered nurse. 

 

Pennbrant, S., 

Skyvell Nilsson, 

M., Öhlén, J. & 

Rudman, A. 

 

Nurse Education 

Today, 

 

2013, Sverige 

Att utveckla en 

modell som 

beskriver den 

professionella 

rollen som den 

nyutexaminerade 

sjuksköterskan 

upplever under de 

första arbetsåren. 

 

Författarna hade 

som mål att vara 

öppen inför alla 

möjliga teoretiska 

riktningar och 

hade därför inte en 

bestämd teoretisk 

utgångspunkt. 

En kvalitativ studie. 

Data bestod av 

enkäter med öppna 

och slutna frågor. 

Totalt 330 

sjuksköterskor som 

deltog och alla hade 

tagit examen hösten 

2004 eller 2006. 

Analysen 

fokuserade på 

upplevelsen, 

problem och 

möjligheter 

gällande att vara 

nyutexaminerad 

sjuksköterska. Till 

analysen användes 

två frågor för att 

kunna koda data. 

Huvudkärnan av resultatet är 

”mastering the professional role” 

som en process. Därefter beskrivs 

underprocesser såsom: utvärdera 

och omvärdera utbildnings 

erfarenheter, utveckla 

professionell upplevd 

självförmåga och klinisk 

kompetens. Dessa ovanstående 

processer är influerade av sociala 

värderingar och normer, 

sjukvårdens organisering, 

handledningen av nya 

sjuksköterskor, kollegor och 

patienter samt deras 

anhöriga/närstående och den egna 

familjen och vänner. Samtliga 

faktorer påverkar professionell 

utveckling och påverkar viljan att 

stanna i yrket. 

Newly licensed 

nurses: A look 

at their first 18 

months 

 

Pinchera, B. J. 

Att förstå 

nyutexaminerade 

sjuksköterskors 

upplevelse under 

deras första 18 

månader som 

En kvalitativ studie 

med en 

fenomenologisk 

ansats.  5 

nyutexaminerade 

sjuksköterskor 

Fyra teman identifierades i 

resultatet. 

”emotional responses related to 

assimilation into professionell 

role”, ”Transition and 

application of knowledge”, 



 

 

Nursing, 

 

2012, USA 

yrkesverksamma. 

 

Författarna 

använder en 

hermeneutisk 

riktning som 

teoretisk 

utgångspunkt. 

medverkade i 

studien, samtliga 

var kvinnor mellan 

24–28 år. 

Deltagarna arbetade 

på medicin eller 

kirurgavdelning. 

Ostrukturerade 

intervjuer utfördes 

där frågorna var 

oformella för att 

deltagaren öppet 

skulle tala om sina 

upplevelser. Data 

analyserades med 

guidning av 

Colaizzis metod, 

där det ingår sju 

steg men 

författaren använde 

fem av dessa. 

Analysen bestod av 

att läsa data, hitta 

signifikanta 

uttalanden, 

formulera 

innebörder och 

skapa teman 

därefter skapat en 

omfattande 

beskrivning. 

”challenges with professional 

practice development” och 

”impact of relationships on 

professional practice 

development”. 

Kärnan av resultatet visade att det 

fanns ett flertal negativa känslor 

(rädsla, överraskning, 

överväldigande, maktlöshet) som 

vägde över de positiva (glädje, 

stolthet, överlag lycka över 

yrkesval) innan deltagarna hade 

anpassat sig till den nya miljön 

(övergång). Studien visade även 

att negativa känslor förstärktes 

om det inte fanns stöd från 

kollegor. Det fanns svårigheter i 

prioritering, delegering, 

beslutsfattande och tidsplanering, 

vilket relateras till deltagarnas 

förmåga att arbeta effektivt. 

Starting Out: 

Qualitative 

perspectives of 

new graduate 

nurses and 

nurse leaders on 

transition to 

practice. 

 

Regan, S. et al. 

 

Journal of 

Nursing 

Management, 

 

2017, Kanada 

Att beskriva ny 

utexaminerade 

sjuksköterskors 

upplevelse av 

övergång i 

kanadensisk 

hälso- och 

sjukvård genom 

att utforska 

nyutexaminerade 

och ”nurse 

leaders” 

perspektiv. 

 

Det finns ingen 

teoretisk 

utgångspunkt. 

En deskriptiv 

kvalitativ studie där 

de använt sig av 

fokusgrupper och 

strukturerade 

intervjuer från 42 

nyutexaminerade 

och 28 ”nurse 

leaders”. Ansatsen 

var en induktiv 

innehållsanalys. 

Sex huvudkategorier formades av 

intervjufrågorna som sedan 

genererade i ett flertal 

subkategorier.  Såväl 

nyutexaminerade och ”nurse 

leaders” identifierade liknande 

faktorer för att främja 

övergången. Dessa var vikten av 

att motverka utanförskap och 

främja arbetsmiljön/kulturen. 

Fortsatt utveckling av 

introduktionsprogram eftersom 

hinder uppmärksammades där 

oförväntade förändringar i 

introduktionens längd kunde 

uppstå. 



 

Hearing the 

Voices of Newly 

Licensed RNs: 

The Transition 

to Practice 

 

Spiva, L., Hart, 

P., Pruner, L., 

Johnson, D., 

Martin, K., 

Brakovich, B., 

McVay, F. & 

Mendoza, S. G. 

 

American 

Journal of 

Nursing, 

 

2013, USA 

Att beskriva 

nyutexaminerade 

sjuksköterskors 

upplevelse av 

introduktion och 

att identifiera sätt 

att förstärka den. 

 

Teoretisk 

utgångspunkt är 

grounded theory 

som i denna 

studien beskrivs 

av Glaser och 

Strauss. 

 

En kvalitativ metod 

där intervjuer med 

21 

nyutexaminerade 

sjuksköterskor 

(minder än 12 

månaders 

erfarenhet) gjordes. 

Två frågor för att 

guida intervjuerna 

fanns. 

Fyra övergripande mönster och 

10 teman till dessa mönster 

identifierades efter dataanalysen. 

 

Variation i handledning (med 

tema på tillfredställande/icke 

tillfredställande handledning). 

Professionell tillväxt och ökat 

självförtroende över tid (tema 

på lära genom erfarenhet, lära sig 

att hantera tid och lära sig att 

kommunicera). 

Känsla av att bli 

omhändertagen (tema på stöd 

genom introduktionen, stöd av 

handledare och kollegor) 

Förbättra upplevelse av 

övergång (tema på förbättring i 

introduktion och organisatoriskt). 

The Exploration 

of the Lived 

Experience of 

the Graduate 

Nurse Making 

the Transition to 

Registered 

Nurse During 

the First Year of 

Practice 

 

Zinsmeister, L. 

B., & Schafer, 

D. 

 

Journal for 

Nurses in Staff 

Development, 

 

2009, USA 

Syftet med studien 

var att få insyn i 

övergångsperiode

n för 

nyutexaminerade 

sjuksköterskor 

under deras första 

yrkesverksamma 

år. 

 

En 

fenomenologisk 

forskningsinriktni

ng användes för 

att utforska den 

levda erfarenheten 

hos deltagarna. 

En kvalitativ 

fenomenologisk 

studie. Nio 

nyutexaminerade 

sjuksköterskor 

deltog. De skulle ha 

jobbat minst 6 

månader men inte 

längre än 1 år. De 

skulle jobba med 

hälso- och sjukvård 

på USA:s östkust. 

Datainsamling 

gjordes via 

intervjuer. En 

standardiserad 

öppen 

intervjuteknik 

användes för att 

minska variationer i 

intervjuerna, då det 

var flera som 

utförde 

intervjuerna. 

Frågorna var 

semistrukturerade. 

Innehållsanalys av 

data gjordes efter 

Miles och 

Hubermans metod. 

5 teman som ansågs bidra till en 

positiv övergång för 

nyutexaminerade sjuksköterskors 

kunde identifieras. 

 

Dessa teman var: ”supportive 

work enviornment”, ”positive 

preceptor experience”, 

”comprehensive orientation 

process”, ”sense of 

professionalism” och ”clarity of 

role expectetion”. 

 

Deltagarna menade att en 

stödjande arbetsmiljö hjälpte dem 

i övergången, att handledaren var 

viktig för att skapa en positiv 

övergång. Introduktionen var 

ytterligare en viktig del av 

övergången. Positivt var att det 

fanns en yrkesstolthet hos 

deltagarna. Vid start av i arbetet 

beskrevs förväntningarna som 

nervskakande men att det 

förbättrats med tiden till en 

upplevelse av att vara mer 

bekväm. Självförtroendet 

varierade från deltagare till 

deltagare. 

 


