
Bakgrund
• Brist på sjuksköterskor i Sverige 
• Ökning av sjuksköterskor från andra länder
• Få sjuksköterskor med utbildning från land 

utanför EU/EES som får svensk 
sjuksköterskelegitimation 

Figur. Två vägar till legitimation för sjuksköterskor 
med utbildning från land utanför EU/EES

Projektets syfte 
Att beskriva upplevelserna av och jämföra de 
olika vägarna till legitimation, samt att 
undersöka vad som predicerar självskattad 
kompetens, hälsa och välbefinnande i 
arbetslivet för sjuksköterskor med utbildning 
från land utanför EU/EES. 
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Resultat hittills:

Kommande: 

Studie 1 - ”Attending a bridging program to obtain a 
Swedish nursing license: An interview study with 

internationally educated nurses” 

(Nurse Education Today, 2021)

Intervjuat 18 sjuksköterskor om deras upplevelser av att 
gå KUSSK

• Utmaningar
• Intensivt
• Språket
• Ansvar och delaktighet 

• Lärande och utveckling
• Trygghet och stöd 
• Känna sig redo 
• Valde rätt väg 

Studie 2 - ”Nurses’ experiences of a recertification 
process involving a series of examinations to obtain a 

nursing license in a new country” 

(Journal of Advanced Nursing, 2021)

Intervjuat 15 sjuksköterskor om deras upplevelser av att 
gå via Socialstyrelsen

• Utmaningar
• Lång väntan och ovisshet
• Språket 
• På egen hand
• Brist på stöd/information

• Lärande 
• Känna sig redo, men viss osäkerhet
• Valde rätt väg 

Studie 3 – Jämförelse av självskattad kompetens, tro på egen förmåga och thriving (vitalitet & lärande) i slutet av 

legitimationsprocessen. Enkätundersökning med 3 grupper: sjuksköterskor med utbildning från land utanför EU som 

gått KUSSK eller via Socialstyrelsen, samt sjuksköterskestudenter i slutet av utbildningen. 

Studie 4 – Uppföljande studie, intervjuer och enkäter cirka 1 år efter sjuksköterskorna fått svensk 

sjuksköterskelegitimation. 

Artikel om Socialstyrelsens väg 
(Studie 2)

Artikel om KUSSK 
(Studie 1)


