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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att belysa kompetenser hos handledare samt att beskriva hur 

handledare kan stödja sjuksköterskestudenten för att nå målen i verksamhetsförlagd 

utbildning. Studien utfördes som en litteraturstudie. Litteraturen söktes i databasen Cinahl 

samt via sökmotorn Pubmed. Resultatet visar att de kompetenser som en handledare för 

sjuksköterskestudenter bör ha innefattar kunskaper inom medicinsk vetenskap, teoretiska, kliniska 

och etiska färdigheter, ha en helhetssyn i omvårdnadsarbetet samt ha god självkännedom dels i 

sjuksköterskeyrket samt i handledarrollen. Det ansågs också viktigt att handledaren hade 

pedagogisk kompetens och kunskap om hur studenters prestationer skulle utvärderas och bedömas. 

Forskning och utveckling, integrering av teori och praktik samt kunskap om reflektion samt 

vägledning var viktigt. Social kompetens behövdes i all kommunikation och för att främja 

samarbetet mellan universitet och vårdenheten. Olika sätt som handledare kunde använda för att 

stödja studenten att nå sina mål var med hjälp av handledarmodeller vilket visade på att det fanns 

organisatoriskt stöd från ledningen. Med PBL blev studenterna mer aktiva att söka kunskap vilket 

ledde till att de bättre kunde hantera omvårdnadssituationer. Att ha diskussionsträffar, planera 

arbetsuppgifter och upplägg gemensamt med studenten bidrog till en öppen inlärningsmiljö. Att 

stödja handledares utveckling kan innefatta kunskapsutbyte för att följa utvecklingen i 

sjuksköterskeutbildningen samt fortlöpande ha insikt i studentens läroplan.  

 

 
 
 
 
Nyckelord: Handledarmodeller, handledning, kompetens, verksamhetsförlagd utbildning. 
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Innehåll 
 

INTRODUKTION………………………………………………………… 1 

Problemformulering…………………………………………………………………. 5 
Syfte……………………………………………………………………………………. 5 
Frågeställningar……………………………………………………………………… 5 
Definitioner……………………………………………………………………………. 6 
 

METOD……………………………………………………………………. 6 

Design………………………………………………………………………………….. 6 
Urval av litteratur…………………………………………………………………….. 6 
Datainsamlingsmetod………………………………………………………………. 7 
Värdering av litteratur………………………………………………………………. 7 
Tillvägagångssätt……………………………………………………………………. 8 
Etisk granskning…………………………………………………………………….. 8 

 
RESULTAT………………………………………………………………. 8 

 

DISKUSSION…………………………………………………………..… 14 

Sammanfattning av huvudresultat……………………………………………….. 14 
Resultatdiskussion………………………………………………………………….. 15 
Metoddiskussion…………………………………………………………………….. 18 
Slutsats ………………………………………………………………………………… 18 
Förslag till vidare forskning………………………………………………………… 19 
Projektets kliniska betydelse………………………………………………………. 19 
 

REFERENSER…………………………………………………………………….. 20 

Bilaga 1………………………………………………………………………………… 24 
Bilaga 2…………………………………………………………………………………. 25 

 

 



 
 

1 

INTRODUKTION  

Verksamhetsförlagd utbildning för sjuksköterskestudenter 

Syftet med sjuksköterskeprogrammet är att studenten skall uppnå den kompetens som krävs 

för att utöva sjuksköterskeyrket samt ge förutsättningar för fortsatta akademiska studier. Den 

verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) står under ständig förändring för att nå kraven på 

högskolemässighet. Sedan 2007 finns en ny högskolereform, Bolognaprocessen. Den har som 

mål att befrämja rörlighet, anställningsbarhet och Europas konkurrenskraft som 

utbildningskontinent. Ett nyckelbegrepp inom högskolepedagogiken och Bolognaprocessen är 

learning outcomes. Det är förväntade studieresultat efter en övergång från lärarcentrerat till 

studentcentrerat och målorienterat pedagogiskt synsätt. Högskoleverkets senaste utvärdering 

2007 visar att det finns brister i den kliniska utbildningen på flera lärosäten, bland annat 

påpekas bristen på utbildade handledare. Sedan 1993 har den kliniska delen i utbildningen 

minskat, vilket har lett till att nyutexaminerade sjuksköterskors yrkeskunnande och 

färdigheter inte anses tillräckliga (Bisholt, 2009). 

Dagens VFU för sjuksköterskestudenter innehåller tre kunskapsområden. Teoretisk och 

praktisk undervisning som delges av lärare på skolan, handledning i hälso- och sjukvårdens 

verksamhet som delges av sjuksköterskor samt personlig yrkesträning som studenten själv 

ansvarar för. Oberoende var handledningen äger rum så är målet att studenten successivt skall 

kunna behärska sjuksköterskans arbetsuppgifter (Pilhammar, Bergh, Fribergh, Gedda, 2003). 

Grönquist (2004) beskriver några syften med VFU för sjuksköterskestudenter. Den studerande 

ska öva förmågan att observera, beskriva, rapportera, dokumentera och träna sitt yrkesmässiga 

förhållningssätt och bemötande. Den studerande ska öva sig i att identifiera patientens behov, 

se närmiljöns betydelse och integrera teori och praktik inom omvårdnad. Den studerande ska 

också få träna sig i att möta patientens behov i samarbete med verksamhetens krav och med 

andra partners inom och utanför den egna verksamheten (aa).  

 

Sjuksköterskans kompetens 

Sedan början av 1990-talet har det funnits krav på högskolemässighet i 

sjuksköterskeutbildningen. Enligt utdrag ur Högskolelagen (Mogensen, Thorell, Löfmark, 

2006) skall den grundläggande högskoleutbildningen ge studenterna: 
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•     Förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar 

•     Förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem 

•     Beredskap att möta förändringar i arbetslivet 

•     Följa kunskapsutvecklingen och söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå 

•     Utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.     

Utformningen av mål och innehåll för sjuksköterskeutbildningen regleras av Högskolelagen 

och Högskoleförordningen och de mål som fastställts i beskrivningen för 

sjuksköterskeexamen. Kompetensbeskrivning delas in i tre områden: yrkeskunnande, 

kompetens och förhållningssätt. Det ökande kravet på kunskap inom informations- och 

kommunikationsteknologi, kvalité och kostnadseffektivitet gör att sjuksköterskeutbildningen 

ständigt måste utvecklas. Sjuksköterskan måste ha förmågan att söka och använda 

evidensbaserad kunskap vilket är nödvändigt för att möta dagens såväl som framtidens behov 

(Mogensen m.fl. 2006). Löfmark, Carlsson och Wikblad (2001) anser att det är viktigt att 

studenten får möjlighet att utvecklas mot självständighet och de behöver få stöd i att knyta 

ihop teori och praktik, detta bidrar till tryggare sjuksköterskor i framtiden. 

Det finns många olika synsätt på vad kunskap är. Som exempel finns Faktakunskap, 

exempelvis lagar. Det är fakta som är absolut säkert. Innehållet behöver inte förstås men fakta 

kan beskrivas och återges. Förståelsekunskap är att förstå hur till exempel lagen används och 

vad den har för betydelse för hur vård- och omsorgsarbetet utförs. Färdighetskunskap är 

detsamma som att vara skicklig på att utföra en uppgift och är ofta praktisk. Den kan även 

vara teoretisk som till exempel farmakologi. Förtrogenhetskunskap bygger på både fakta-, 

förståelse- och färdighetskunskaper och en kompetens som utvecklas över ett visst område. 

Förtrogenhetskunskap kan jämföras med tyst kunskap. Tyst kunskap bygger på den erfarenhet 

du har. Den skapas under tiden du arbetar och utifrån den kultur som råder på arbetsplatsen. 

Den visar sig först i praktiska situationer och innefattar en kunskap om hur man utför vissa 

arbetsuppgifter. Det kan vara en förförståelse, att använda sig av tidigare erfarenheter och 

kunskaper som ligger till grund för att lösa ett problem (Johansson & Skärgren, 2008).  

 

Handledarkompetens 

Efter statens övertagande av vårdhögskolorna 2002 förändrades handledningen (Pilhammar 

m.fl.2003). Eftersom skolor, landsting och kommun slöt avtal som reglerade förutsättningar 
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och villkor för den verksamhetsförlagda utbildningen. Kompetenskraven på handledare och 

handledning skärps för att tillgodose kraven i sjuksköterskeutbildningen och på många ställen 

utformades olika handledarmodeller där vissa krav ställdes på handledarnas kompetens. 

Handledarrollen beskrivs på olika sätt beroende på variationer i synsätt och från vilket 

perspektiv som avses. Studenter beskriver handledaren som den som introducerar studenterna 

i vårdarbetet och verkar som förebild och modell till en kommande yrkesroll. Denne är den 

ständigt närvarande läraren som utfärdar grönt kort och ger studenten rätt att utföra vissa 

sjuksköterskeuppgifter samt ger studenten stöd. Lärarna beskriver handledaren som den som 

ska ge stöd och hjälp till studenten för att kunna utföra ett arbete korrekt. Handledaren ska 

också få studenten att knyta ihop teori och praktik. Handledarna å sin sida ser det som sitt 

ansvar att lära studenten att se helheten, att kunna tillgodose patientens behov av vård och att 

lära studenten om sjukhusets allmänna föreskrifter och rutiner. Målet för handledaren är att 

studenten ska tränas i att överta sjuksköterskans uppgifter (Pilhammar m.fl. 2003). Som 

handledare krävs det att ha bred kunskapsbas (Benner, Wentz, Rooke, Chelsea, Tanner, 

1999). 

Enligt kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor förväntas varje legitimerad 

sjuksköterska att ha förmåga att handleda och undervisa studenter. Sjuksköterskan ska också 

enligt Hälso och sjukvårdslagen ge patienten en god och säker vård (Socialstyrelsen 2007). 

Det är viktigt att handledare och student får tillräckligt med tid tillsammans. Handledningen 

är tidskrävande och det kan behövas en omorganisation av sjuksköterskans arbetstid (Yonge, 

Billay, Myrick, Luhanga 2007; Kaviani & Stillwell, 2000). Löfmark, Carlsson och Wikblad 

(2001) anser att handledare är ansvariga för att sjuksköterskestudenterna ska bli självständiga. 

Det krävs också att studenterna får träna på relevanta sjuksköterskeuppgifter i den 

verksamhetsförlagda utbildningen. Handledaren är medveten om vikten av att vara insatt i 

studenternas mål med VFU samt i deras studiehandledning.   

 

Handledarrollen 

Det ekonomiska läget idag har lett till ökad produktion och kostnadseffektivitet inom vården 

(Pilhammar, m.fl. 2003). Personalminskningar har också gjort att handledningen påverkas, 

både avseende tid, schema och kontinuitet. I de flesta verksamheter avsätts ingen specifik tid 

för handledning och inte heller har handledningen särskiljts från den normala verksamheten. 

Det innebär att handledning sker i alla utrymmen som finns i den somatiska vårdmiljön 
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exempelvis patientsalar, expeditioner, sköljrum, korridorer. Ofta saknas utrymmen där 

handledare och student kan ha vårddiskussioner utan att bryta mot sekretesslagen. Studentens 

frågor och initiativ styr många gånger innehållet och nivån på handledningen, och ansvaret 

läggs till en del på den enskilda studenten. I dessa situationer är det viktigt att relationen 

mellan student och handledare är tillåtande (Pilhammar m.fl. 2003). Flexibilitet, öppenhet och 

trygghet är faktorer som påverkar utvecklingen av ett reflekterande tankesätt hos studenten. 

Som handledare är det viktigt att kunna nivåanpassa utbildningen, exempelvis genom att ta 

del av målen och studiehandledningen för studenten. Dessa upplevs ibland som abstrakta, 

men student och handledare kan diskutera innehållet i målen för att lättare nå dit (Pihammar 

m.fl. 2003; Öhrling, 2000; Löfmark m.fl. 2001). Genom att observera och imitera 

sjuksköterskan/handledaren så lär sig studenten sjuksköterskans arbetsuppgifter (Pilhammar 

m.fl. 2003; Grönquist, 2004).  

Att vara handledare idag innebär förutom att fungera som patientansvarig sjuksköterska att 

samtidigt se studentens behov och ge möjlighet till praktisk tillämpning. Kunskaper om den 

teoretiska delen av utbildningen är av stor betydelse för handledaren för att kunna möta och 

stödja studenten i utbildningen (Mogensen m.fl. 2006). 

Ur studenters perspektiv är det handledaren som formar studenterna i VFU inför den 

kommande yrkesrollen, och även i en framtida handledarroll så imiteras ofta mönstret. 

Eftersom handledning av sjuksköterskor sällan eller aldrig granskas eller utvärderas 

ifrågasätts heller inte genomförandet av handledningen (Pilhammar m.fl. 2003). Studenter 

anser att VFU är överlägsen den teoretiska undervisningen i inlärningssynpunkt (Carmnes 

2000; Bisholt, 2009). Under handledning av studerande läggs fokus på till exempel metoder, 

teknik, utförande och omvårdnadsprocessen. En viktig komponent är att studenten ofta blir 

situationsfokuserad, kan först i ett senare skede sätta in erfarenheten i ett större sammanhang 

(Grönquist, 2004). 

Reflektionen är en viktig del i inlärningsprocessen, det pedagogiska samtalet verkar 

utvecklande för både student och handledare. Som lärare har handledaren en kontrollfunktion 

och som sjuksköterska ett ansvar för patienternas säkerhet och rätt till god vård. Handledaren 

bör förvissa sig om kunskapsnivån hos studenten i olika situationer och också vara öppen för 

frågor. Strategin i ett pedagogiskt samtal går ut på att förbereda, utföra och utvärdera 

(Pilhammar m.fl. 2003).  

I många situationer lär sig studenten också att lösa ett problem i taget, medan den färdiga 

sjuksköterskan ställs inför flera problem samtidigt (Bisholt, 2009). 
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Löfmark m.fl. (2001) beskriver olika faktorer som försvårar sjuksköterskestudenters lärande 

samt att om inte handledaren litar på studenterna leder det till att studenterna blir rädda och 

osäkra att ta egna initiativ. Om studenterna får nedlåtande kommentarer på sina frågor 

kommer de inte att vidare söka svar. Bristen på feedback leder till att studenterna blir osäkra. 

Om studenterna bara får titta och inte praktisera minskar den kliniska erfarenheten och de 

känner sig osäkra. Är det tidsbrist och stress förlorar studenterna kontrollen, de börjar tvivla 

på om det är rätt yrke de utbildar sig till. 

De akademiska krav som finns på sjuksköterskeutbildningen är till exempel att under-

visningen i VFU bör ge studenterna möjlighet att göra kritiska bedömningar, lösa problem 

och följa kunskapsutvecklingen på en vetenskaplig nivå (Löfmark, Smide & Wikblad, 2006).  

 

Problemformulering 
Handledare för sjuksköterskestudenter upplever svårigheter i att möta kravet på 

högskolemässighet och samtidigt fungera som patientansvarig sjuksköterska i vårdarbetet. Det 

kan kännas svårt att vara en kompetent handledare i en vårdmiljö som blir allt mer krävande 

då patienterna tenderar att bli allt äldre och sjukare. Det kan vara svårt att förena 

handledarrollen och få bekräftelse i att studenterna når de mål som högskoleutbildningen 

kräver. Högskoleverkets senaste utvärdering 2007 visar att det finns brister i den kliniska 

utbildningen på flera lärosäten, bland annat påpekas bristen på utbildade handledare (Bisholt, 

2009). Enligt kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor förväntas varje 

legitimerad sjuksköterska att ha förmåga att handleda och undervisa studenter 

(Socialstyrelsen, 2007). Vi vill med en litteraturstudie belysa vilka kompetenser handledare 

har och hur de kan stödja studenterna att nå sina mål i VFU.  

 

Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa kompetenser hos handledare för 

sjuksköterskestudenter samt att beskriva hur handledare kan stödja sjuksköterskestudenter för 

att nå målen i VFU. 

Frågeställningar 
Vilka kompetenser bör handledare för sjuksköterskestudenter ha? 

Hur kan handledare stödja sjuksköterskestudenter för att nå målen i VFU?  
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Definitioner 
Med VFU menar vi en utbildnings-/praktikplats som är förlagd i verksamhet inom hälso- och 

sjukvård inom landsting eller kommun. 

Med handledare menar vi sjuksköterskor som handleder sjuksköterskestudenter.  

Med PBL menade vi problembaserat lärande vilket är en pedagogisk arbetsform. 

 

 

METOD   

Design  
Studien genomfördes som en litteraturstudie (Polit & Beck, 2008). 

Sökstrategier och urval av litteratur 
Artiklarna som ligger till grund för resultatet i denna litteraturstudie söktes i databasen Cinahl 

och sökmotorn PubMed eftersom dessa enligt Forsberg och Wengström (2008) är relevanta 

inom ämnet hälso- och sjukvård. Sökord som användes var supervision, clinical supervision, 

preceptor ship, preceptor model, clinical training, competence, nursing, nursing student, 

nurse competence and graduate nurse. Dessa sökord valdes ut efter frisökning och genom 

andra artiklars sökord (Willman & Stoltz , 2006. s.66). Inklusionskriterier var att artiklarna 

skulle vara publicerade mellan åren 2004 - 2009 eftersom uppsatsförfattarna är intresserade av 

de senaste årens utveckling. Från Cinahl och Pubmed hämtades 13 artiklar. En fjortonde 

artikel av Landmark, Hansen, Bjones och Böhler  (2003) valdes ut från en artikels 

referenslista då den ofta återkom som referens samt att rubrik och abstrakt var relevanta för 

studiens syfte. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska och finnas i fulltext. Sökorden var 

tagna ur syftet och ansågs kunna ge svar på frågeställningarna. Exklusionskriterier var att 

litteratur på annat språk än engelska valdes bort, samt artiklar som var publicerade före år 

2004 samt de artiklar som inte fanns att tillgå i full text. Sökresultatet redovisas i tabell 1.  

Sökstrategin ledde till titlar som stämde med studiens syfte. Abstrakt lästes tillsammans av 

uppsatsförfattarna och de valda artiklarna som kändes relevanta lästes i sin helhet (Tabell 1). 
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Tabell 1. Urvalsprocess för artiklar i databaser 
Databas Sökord Antal träffar Lästa abstract Använda artiklar 
Pubmed Supervision 

AND  
Preceptorship 
AND 
Clinical training 

846 51 4 

Cinahl Supervision 
AND  
Preceptorship 
AND 
Clinical training 

327 40 1 

Cinahl Supervision 
AND  
Competens  
AND 
Nursing 

287 35 2 

Pubmed Nursing student 
AND  
Preceptor model 

39 13 3 

Pubmed Clinical supervision 
AND 
Nursing student 
AND  
Preceptorship 

340 9 2 

Cinahl Preceptor model 
AND 
Nursing student 

15 12 1 

 

Värdering av litteratur och dataanalys  

Uppsatsförfattarna gjorde innehållsanalys, granskning och kvalitetsbedömning enligt 

granskningsmallar (Willman, Stoltz, Bahtsevani, 2006; Forsberg & Wengström, 2008). 

Granskningsmallen för kvalitativa studier (Bilaga 1) innefattade 25 frågor med ja- eller 

nejsvar där 80 % ja-svar gav hög kvalitet och 60 % ja-svar gav medel kvalitet. 

Granskningsmallen för kvantitativa studier (Bilaga 2) innefattade 29 frågor med ja- eller 

nejsvar där 80 % ja-svar gav hög kvalitet och 60 % ja-svar gav medel kvalitet. Sedan 

jämfördes analysresultat och kvalitet och sammanställdes. Uppsatsförfattarna sökte artiklar 

efter att ha identifierat sökord ur syftet. Först lästes titlar och abstrakt valdes ut och lästes 

tillsammans. Därefter valdes alla artiklar ut och lästes var för sig.  Uppsatsförfattarna har gått 

igenom artiklarna flera gånger dels var för sig, dels tillsammans. Artiklarna granskades först 

var för sig och sedan jämfördes granskningen, diskuterades användbarheten och om 

studiernas innehåll och resultat svarade mot uppsatsförfattarnas syfte. 
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Slutligen inkluderades 14 artiklar till resultatet (Forsberg & Wengström, 2008). 

Uppsatsförfattarna skrev på en författardeklaration som bekräftade bådas delaktighet.  

 

Tabell 2. Kvalitétsnivå på artiklar efter granskning 

Nivå Kvantitativ ansats Kvalitativ ansats Kvalitativ +kvantitativ 

Hög 1 7 1 

Medel 1 3 1 

 

Etisk granskning 
Författarna strävade efter att samtliga artiklar som låg till grund för resultatet skulle vara 

etiskt godkända. Uppsatsförfattarna avsåg att granska artiklarna genom att förhålla sig 

objektiva till materialet och har inte på något sätt förvrängt resultatet till fördel för författarnas 

egna åsikter (Forsberg & Wengström, 2008).  

 

RESULTAT 

Resultatet redovisas i tabellform och i löpande text. 

Tabell 3. Sammanställning av artiklar som ligger till grund för resultatet (n = 14 ) 
Författare Land  

År  
Titel  Design  Data- 

Insamlingsmetod 
 

Deltagare  Poäng- 
kvalitet 

Hallin K. 
Danielson E. 

Sverige 
2008 

Being a personal  
preceptor for nursing  
students: Registered 
Nurses´ experiencies  
before and after 
introduction of a 
preceptor model 

Kvalitativ 
(deskriptiv  
tvärsnitts-
studie) 

Enkät sjuksköterske-
handledare 

23 
hög 

Henderson 
A, Fox R,  
Malko-
Nyhan K 

Australien  
2006 

An evaluation of 
preceptor´s perceptions 
of educational 
preparation and 
organizational support 
for their role 
 
 

Kvalitativ  
(deskriptiv) 

Intervjuer  
med fokus-grupper 
bandin- 
spelning 

sjuksköterske-
handledare  

18 
hög 

Ivarsson B, 
Nilsson G 

Sverige  
2009 

The subject of 
pedagogy from theory 
to practice – the view 
of newly registered 
nurses 

Kvalitatv  Intervjuer  
bandin-spelning 

sjuksköterskor  20 
Hög 
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Författare Land  
År  

Titel  Design  Data- 
Insamlingsmetod 
 

Deltagare  Poäng- 
kvalitet 

Bengtsson 
M,  
Ohlsson B 

Sverige  
2009 

The nursing and 
medical students 
motivation to attain 
knowledge 
 

Kvalitativ Intervjuer bandin- 
spelning 

sjuksköterske-
studenter + 
läkarstudenter 

20 
hög 

Landmark 
B, 
Hansen G,  
Bjones I, 
Bohler A 

Norge  
2003 

Clinical supervision – 
factors defined by 
nurses as influential 
upon the development 
of competence and 
skills in supervision  
 

Kvalitativ  
(deskriptiv) 

Intervjuer  
Fokus-grupper  

sjuksköterske-
handledare 

21 
hög 

Croxon L,  
Maginnis C 

Australien  
2009 

Evaluation of clinical 
teaching models for 
nursing practice 

Kvalitativ 
och 
kvantitativ 

Intervjuer och 
Enkät  

sjuksköterske-
studenter 

18 kval 
hög  

16 kvant  
medel 

Häggman A,  
Eriksson E,  
Meretoja R, 
Sillanpää K,  
Rekola L 

Finland  
2007 

Nursing students in 
clinical practice- 
Developing a model for 
clinical supervision 

Kvalitativ Fokusgrupp 
intervjuer  

sjuksköterskor, 
chefer inom 
kliniken, 
vårdlärare, 
sjuksköterske-
studenter 

17 
medel 

Hyrkäs K, 
Shoemaker 
M 

USA  
2007 

Changes in the 
preceptor role: re-
visiting preceptors´ 
perceptions of benefits, 
rewards, support and 
commitment to the role  
  

Kvantitativ  Enkäter sjuksköterske-
handledare 

19 
medel 

Carlsson E,  
Wann-
Hansson C,  
Pilhammar 
E 

Sverige  
2009 

Teaching during 
clinical practice: 
Strategies and 
techniques used by 
preceptors in nursing 
education 
 

Kvalitativ Observationer och 
fokusgrupp-intervjuer 

sjuksköterske-
handledare 

20 
Hög 

Ehrenberg 
A, 
Häggblom 
M 

Sverige  
2007 

Problem-based learning 
in clinical nursing 
education: Integrating 
theory and practice 

Kvalitativ  Enkät och intervjuer sjuksköterske-
studenter, 
sjuksköterske-
handledare och 
huvud-handledare 

19 
Hög 

Paton B,  
Binding L 

Canada  
2009 

Keeping the center of 
nursing alive: a 
framework for 
preceptor discernment 
and accountability 
 

Kvalitativ fokusgruppIntervjuer  
deskriptiv 

sjuksköterske-
handledare 

16 
medel 

Lillibridge J USA 
2007 

Using clinical nurses as 
preceptors to teach 
leadership and 
management to senior 
nursing students:A 
qualitative deskriptive 
study 

Kvalitativ Intervjuer sjuksköterske-
handledare 

18 
hög 
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Författare Land  
År  

Titel  Design  Data- 
Insamlingsmetod 
 

Deltagare  Poäng- 
kvalitet 

Danielsson 
E, Berntsson 
L 

Sverige  
2007 

Registered nurses´ 
perceptions of 
educational preparation 
for professional work 
and development in 
their profession 

Kvantitativ Enkäter sjuksköterskor 24 
hög 

Ralph E, 
Walker K, 
Wimmer R 

Canada  
2009 

Practicum and Clinical 
Experiencies: 
Postpracticum 
Students´ Views 

Kvalitativ 
och 
kvantitativ 

Enkäter, blandad 
metod 

sjuksköterske-
studenter och 
sjuksköterskor 

15 
Kvant  
medel 

16 kval   
medel 

 

Handledarkompetens  

En studie av Danielsson och Berntsson (2007) syftade till att beskriva sjuksköterskors 

uppfattning om vilka förberedelser som de ansåg skulle ingå i sjuksköterskeutbildningen och 

för att utveckla professionen. Sjuksköterskorna som hade arbetat i tre år ansåg att de 

viktigaste kunskaperna var anatomi, fysiologi, patologi, farmakologi, sjukdomar och hälsa 

samt omvårdnad. Av mindre betydelse var etik och samhällsvetenskap som psykologi, 

sociologi, pedagogik och ledarskap. Det kunskapsområde som skattades som minst viktigt var 

forskningsmetodik. 

Häggman, Eriksson, Meretoja, Sillanpää och Rekola (2007) undersökte hur handledande 

sjuksköterskor, chefer, vårdlärare och sjuksköterskestudenter såg på förutsättningar, innehåll 

och inflytande i klinisk handledning. Det som ansågs vara viktigast innefattande stöd, 

professionell utveckling, pedagogisk kompetens, forskning och utveckling. Respondenterna 

ansåg att det viktigaste i handledarrollen var att ha en helhetssyn, ha kunskap om studenters 

läroplan, ha pedagogisk kompetens inom teoretiska, kliniska och etiska färdigheter i 

omvårdnad. Handledarna såg vikten av regelbundna reflektioner för att ge stöd till studenterna 

att knyta ihop teori och praktik. Studenterna tyckte att de blev motiverade i den kliniska 

handledningen och ansåg att deras grund för karriärutvecklingen inom omvårdnad började 

där(aa). Även Landmark, Hansen, Bjones och Böhler (2003) avsåg att beskriva faktorer som 

sjuksköterskor ansåg ha betydelse för att utveckla kompetens och färdigheter i handledningen. 

Viktiga kompetensområden var integrering av teori och praktik, reflektion och utvärdering av 

studentprestationer. Viktigt var att kunna utveckla handledarrollen och följa utvecklingen i 

utbildningen samt att få utrymme inom organisationen för att kunna ge stöd åt studenter i 
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VFU. Brist på stöd och brist på tid skapade osäkerhet och handledarna tyckte att det var svårt 

att få tid till reflektion. Att vara handledare ansågs dock vara stimulerande och utvecklande 

eftersom det bidrog till en ökad självinsikt om sin egen kompetens. Mer tid för reflektion 

ledde till att studenterna kunde få ett bättre helhetsperspektiv och knyta ihop teori och 

praktik(aa). Studien av Paton och Binding (2009) syftade till att tydliggöra handledarprofilen 

och belysa hur handledare utvecklas i sin roll. Handledarna såg vikten av att kunna urskilja 

studenters kompetenser och att ha kunskap om de akademiska målen. Handledarna ansåg 

dock inte alltid att utbildningsmålen stämde med vårdverkligheten. Att samtidigt, parallellt 

med handledningen ge säker vård ansåg handledarna var ett stort ansvar i sjuksköterskeyrket. 

Då en student inte fick tillräckliga färdigheter under sin VFU kunde handledaren tvivla på sin 

kompetens som handledare. Vid dessa tillfällen var det viktigt att handledaren fick stöd och 

feedback. Handledare beskrev också situationer där de kände sig fångade mellan patientens 

och studentens behov. Då patientens behov alltid ska prioriteras så kände de att 

handledningen inte respekterades eftersom de samtidigt skulle klara att vårda lika många 

patienter som sina kollegor.  

Carlsson, Wann-Hansson och Pilhammar (2009) ville beskriva vilka strategier och tekniker i 

lärande som handledare använde för sjuksköterskestudenter i VFU. Handledare visade att ett 

öppet klimat med tid för lärande var en bra utgångspunkt för diskussioner. En lyckosam 

strategi var att handledaren fanns i bakgrunden så att studenten lärde sig jobba självständigt. 

Detta bidrog till att studenterna utvecklade sin kommunikationsförmåga och kliniska 

kompetens. Vanligast var att handledaren använde öppna frågor där studenten själv fick 

reflektera. Genom att studenten fick verbalisera sitt tänkande stimulerades ett kritiskt 

tänkande. Handledarna gav situationsfeedback och konstruktiv kritik som främjade 

utvecklingen hos studenten. Detta gav en inlärningssituation där studenten kunde utföra 

omvårdnadsåtgärder som i sin tur ledde till en trygg patient (aa). En studie av Ivarsson och 

Nilsson (2009) syftade till att beskriva hur nyutexaminerade sjuksköterskor använde sina 

pedagogiska kunskaper i det kliniska arbetet. Pedagogikutbildningen tyckte de var bra men 

sjuksköterskorna såg vikten av att först fungera i yrkesrollen. Det som ansågs viktigare var 

exempelvis kunskaper om hälsa och sjukdomar, patologi och farmakologi. Flera 

sjuksköterskor upplevde att det hade varit svårt att tillgodogöra sig pedagogiken under 

utbildningen eftersom de saknade praktisk erfarenhet. 
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Att utvecklas som handledare 

Hallin och Danielson (2008) jämförde sjuksköterskehandledares erfarenheter före och efter 

införandet av en handledarmodell. Vinster efter handledarmodellens införande var att de flesta 

av de handledande sjuksköterskorna var medvetna om att de var en förebild för studenterna 

och de flesta ansåg sig ha förmåga att vägleda studenterna. Flertalet kände sig trygga i 

handledarrollen och ansåg att de hade utvecklat sin pedagogiska kompetens efter 

handledarmodellens införande. De upplevde också att de fick ökat stöd, feedback och 

uppskattning. Sjuksköterskorna ansåg att modellen gav vinster som att ge och få stöd i 

handledningen och att samarbetet mellan universitetet och sjukhuset underlättades(aa). 

Genom att intervjua sjuksköterskor ville Landmark m.fl. (2003) beskriva vilken utbildning 

sjuksköterskor behövde för att bli en bättre handledare. De tre viktiga områden som framkom 

var hur integrering av teori och praktik skulle gå till, kunskaper om reflektion, 

handledningsmål samt hur bedömningen av studentprestationer skulle gå till. Viktigt var 

också att kunna utvecklas i handledarrollen med möjligheter att följa utvecklingen i 

utbildningen exempelvis med kunskap om vårdteorier för att kunna stödja studenten. Att vara 

handledare ansågs vara stimulerande och utvecklande eftersom det gav ökad självinsikt om de 

egna kompetenserna. Brist på tid, brist på erkännande och didaktisk kunskap skapade 

osäkerhet i handledarrollen vilket påverkade studenternas inlärningsförmåga. Mer tid för 

reflektion ledde till bättre helhetsperspektiv för studenten i omvårdnadsarbetet.  

 

Handledares behov av stöd  

Efter en tvådagars förberedande workshop intervjuade Henderson, Fox och Malko-Nyhan 

(2006) handledare med avsikten att identifiera nyttan av utbildning och stöd till handledare. 

Sjuksköterskorna som gick en tvådagars förberedande workshop inför handledningen 

upplevde att medvetenheten om egna styrkor och tips på tekniker förbättrade deras 

förberedelser. Trots att en tvådagars pedagogisk förberedelse uppfattades som bra upplevde 

sjuksköterskorna att ansvaret att vara handledare inte uppmärksammades i organisationen. 

Belöning, uppföljning och utvärdering av handledarskapet saknades. De framhöll vikten av att 

få stöd, motivation och entusiasm gärna i form av nätverk. Resultatet visade också, att 

handledarna upplevde handledning som en dubbelriktad process, där studenten fick 

handledarna att agera utifrån evidens och hålla sig uppdaterade(aa). Lillibridge (2007) 

intervjuade sjuksköterskor i syfte att undersöka deras erfarenheter som handledare. 
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Sjuksköterskorna upplevde en personlig tillfredsställelse med att vara handledare. Studenterna 

stimulerade handledarna till en positiv professionell utveckling och pågående lärande. Viktigt 

ansågs vara att skapa en trygg inlärningsmiljö för att kunna stärka studenternas 

självförtroende och minska risken för misslyckande. De såg inte att handledningen 

prioriterades av ledningen. Sjuksköterskor behövde turas om att vara handledare eftersom 

arbetsbelastningen var hög. Många sjuksköterskor ansåg att reflektion med andra handledare 

vore värdefullt(aa). Genom en enkätstudie undersökte Hyrkäs och Shoemaker (2007) om det 

fanns ett samband mellan kvaliteten på handledningen och omfattningen av det stöd 

handledaren fick. Resultatet visade att det fanns ett högt samband mellan handledarens 

engagemang och omfattning av stöd denne fick. Hur viktigt stödet upplevdes vara ökade med 

ökad erfarenhet som sjuksköterska och handledare. Sjuksköterskorna framförde att eftersom 

handledarrollen kräver att hålla sig informerad om förändringar i utbildningen skulle även 

handledningen förändras i takt med den och för detta behövdes stöd. De ansåg att få 

kontinuerligt stöd i handledarrollen var avgörande för en framgångsrik VFU. 

 

Studenternas mål 

Ehrenberg och Häggblom (2007) beskrev sjuksköterskestudenters och handledares 

erfarenheter av PBL och en ny handledarmodell i VFU. Med PBL upplevde studenterna att de 

blev mer aktiva med att finna kunskap samt att hantera situationer med patienter och anhöriga. 

Studenterna hade dock brist på stöd för omvårdnadsforskning i VFU, något som handledarna 

höll med om. Orsakerna till detta var brist på tid för handledarna själva att hålla sig 

uppdaterade i omvårdnadsforskningen. De studenter som deltagit i basgrupper upplevde 

träffarna som givande och reflektionerna kunde göra att studenterna fortsatte utvecklas i 

vårdarbetet (aa). Ralph, Walker och Wimmer (2009) undersökte hur studenter och 

nyutbildade sjuksköterskor såg på praktiska och kliniska erfarenheter. Studenterna ansåg att 

VFU var en process som hjälpte dem att klargöra och prioritera och gjorde att gapet mellan 

teori och praktik minskade. Studenterna upplevde att självförtroendet och den personliga 

tillväxten ökade. Negativa upplevelser var att de ibland fick utföra för enkla arbetsuppgifter 

som inte främjade lärandet samt att det ibland fanns otillräckligt med tid för det kliniska 

arbetet vilket försvårade för studenterna att nå studiemålen. Att ha mer än en handledare 

upplevdes av studenterna ge sämre stöd (aa).  
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Genom att intervjua sjuksköterskestudenter och läkarstudenter jämförde Bengtsson och 

Ohlsson (2009) vad som var viktigt för deras motivation att nå kunskap. Läkarstudenterna 

ansåg att de lärde för livet medan sjuksköterskestudenterna ansåg att de var tvungna ha fokus 

på att klara varje tentamen för att inte ligga efter. Båda grupperna hade diskussionsträffar som 

upplevdes motiverande för att nå kunskap, men grupperna hade inga gemensamma träffar. 

Sjuksköterskestudenterna var medvetna om vikten av forskning, men ansåg att det tog för stor 

del i utbildningen, de skulle hellre vilja ha mer medicinsk vetenskap. De ansåg att 

motivationen för kunskapsinhämtning påverkades av handledarens attityd, engagemang och 

entusiasm (aa). Syftet med en studie av Croxon och Maginnis (2009) var att jämföra en 

grupphandledarmodell och en personlig handledarmodell. Resultatet visade att studenterna 

ansåg att de uppnådde sina mål i högre grad med grupphandledning än med personlig 

handledning. Gruppmodellen gav bra gruppmoral, en ökad teamkänsla där de fick stöd för 

varandra, samt tid för studentfokus från handledaren. Tid ansågs vara en viktig faktor som 

påverkade lärandet. Handledarna ansåg dock att det var lättare att bedöma en student än flera 

och grupphandledning kunde leda till att studenter som hade det svårt att lära inte blev lika 

uppmärksammade av handledaren. 

Att få brev från studenter med beskrivning av tidigare erfarenheter och personliga mål hjälpte 

handledaren att planera praktiktiden för studenterna. Halvtidsbedömningen användes som 

vägledning för den återstående tiden i VFU. Inför bedömningar observerades studenterna i 

omvårdnadsarbetet och vanligt var att de ökade sin kommunikationsförmåga, kliniska 

kompetens samt behandlade och respekterade patienterna allt bättre i omvårdnadsarbetet. 

Kliniska lärare deltog i bedömningarna som stöd både till handledare och student (Carlsson 

m.fl. 2009).  

 

DISKUSSION 

Sammanfattning av huvudresultat 

Resultatet av denna litteraturstudie visar att de kompetenser som en handledare för 

sjuksköterskestudenter bör ha innefattar kunskaper inom medicinsk vetenskap, teoretiska, 

kliniska och etiska färdigheter, ha en helhetssyn i omvårdnadsarbetet samt ha god 

självkännedom dels i sjuksköterskeyrket samt i handledarrollen (Häggman m.fl. 2007; 

Danielsson & Berntsson, 2007; Ivarsson & Nilsson, 2009). Det ansågs också viktigt att 

handledaren hade pedagogisk kompetens och kunskap om hur studenters prestationer skulle 
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utvärderas och bedömas (Ivarsson & Nilsson, 2009; Hallin& Danielsson, 2008). Forskning 

och utveckling, integrering av teori och praktik samt kunskap om reflektion samt vägledning 

var viktigt (Landmark m.fl.2003; Danielsson & Berntsson, 2007). Social kompetens behövdes 

i all kommunikation och för att främja samarbetet mellan universitet och vårdenheten 

Carlsson m.fl.(2009). Olika sätt som handledare kunde använda för att hjälpa studenten att nå 

sina mål var med hjälp av handledarmodeller vilket visade på att det fanns organisatoriskt 

stöd från ledningen Landmark m.fl. (2003). Med PBL blev studenterna mer aktiva att söka 

kunskap vilket ledde till att de bättre kunde hantera omvårdnadssituationer (Ehrenberg & 

Häggblom 2007). Att ha diskussionsträffar, planera arbetsuppgifter och upplägg gemensamt 

med studenten bidrog till en öppen inlärningsmiljö (Carlsson m.fl. 2009). Att stödja 

handledares utveckling kan innefatta kunskapsutbyte för att följa utvecklingen i 

sjuksköterskeutbildningen samt fortlöpande ha insikt i studentens läroplan (Danielsson & 

Berntsson, 2007).  

 

 

Resultatdiskussion  
Det ställs stora krav på sjuksköterskan som samtidigt ska handleda studenter och sköta lika 

många patienter som kollegor. Kraven på en handledares kompetenser belystes i ett flertal 

artiklar (Danielsson & Berntsson 2007; Häggman m.fl.2007; Landmark m.fl.2003; Paton & 

Binding, 2009). Danielsson och Berntsson (2007) beskrev att det är viktigt att handledaren har 

kunskaper om anatomi, fysiologi, patologi, farmakologi, sjukdomar och hälsa samt inom 

omvårdnad. Det som där skattades minst viktigt var forskningsmetodik. Häggman m.fl. 

(2007) däremot ansåg att forskning och utvecklingskunskap var viktigt. Handledarna framhöll 

reflektionens betydelse för att stödja studenten att knyta ihop teori och praktik. Enligt 

Pilhammar m.fl. (2003) ser handledare det som en stor utmaning att hjälpa studenten att knyta 

ihop teori och praktik samt att lära studenten att se helheten och kunna tillgodose patientens 

behov av vård. 

 

Enligt Benner m.fl. (1999) krävs att handledare är trygg i sjuksköterskerollen och har bred 

kunskapsbas. För att kunna möta såväl dagens som framtidens behov måste sjuksköterskan ha 

förmågan att söka och använda evidensbaserad kunskap (Högskolelagen 1992). 

Uppsatsförfattarna ser skillnad i vad högskolelagen säger om att arbeta utifrån evidens och 

vad som kom fram i Danielsson och Berntssons (2007) studie där sjuksköterskor inte tyckte 

det var lika viktigt.  
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Paton och Binding (2009) belyser att handledarna såg hur viktigt det var att kunna urskilja 

studenters kompetenser och samtidigt parallellt med handledning ge säker vård. 

Uppsatsförfattarna har många års erfarenhet av handledning och håller med om att det är ett 

stort ansvar att samtidigt med att handleda sjuksköterskestudenter ha fullt patientansvar som 

sjuksköterska och ge patienterna en trygg och säker vård.  

Det förväntas av sjuksköterskor att de ska handleda sjuksköterskestudenter (Socialstyrelsen, 

2007) och stödet för att möjliggöra detta har inte alltid varit tydligt. Som handledare behöver 

sjuksköterskan få stöd eftersom det är viktigt att följa utvecklingen i utbildningen (Danielsson 

& Berntsson , 2007). 

 

Två artiklar beskriver att handledarmodeller leder till utveckling för handledare (Ehrenberg & 

Häggblom, 2007; Hallin & Danielsson, 2008). Hallin och Danielson (2008) ansåg att 

handledare utvecklade sin pedagogiska kompetens efter införande av handledarmodellen. 

Pilhammar m.fl. (2003) beskriver att i handledarmodellerna definieras specifikt vilken formell 

kompetens handledare ska ha. Genom att synliggöra handledningen i organisationen kunde 

Henderson m.fl. (2006), Landmark m.fl. (2003), Paton m.fl.(2009); Ralph m.fl. (2009) se att 

handledare saknade uppföljning och utvärdering av den egna kompetensen och det personliga 

handledarskapet från organisationen. Detta stöd ansåg de att de behövde för att kunna öka 

deras självinsikt, deras motivation och deras omvårdnadskunskaper. Att få stöd av 

organisationen ledde till att handledare fick exempelvis mer tid för reflektion med studenten 

arbeta utifrån evidens, skapa en trygg inlärningsmiljö för att kunna stärka studentens 

självförtroende och minska risken för misslyckande. 

 

Resultatet i studien av Landmark m.fl. (2003) visade att de handledande sjuksköterskorna 

uttryckte ett stort behov av kompletterande utbildningar för att ge en grund för utveckling av 

kompetens i klinisk handledning. De såg också ett stort behov av att utveckla kunskapen om 

forskningsanvändning inom handledning. Paton m.fl. (2009) ansåg att handledare hade behov 

av att bibehålla en hög nivå inom utbildning, omdöme, klinisk kompetens och professionellt 

ansvar. Handledare tyckte att det var viktigt att uppdatera sig i studieplaner och vara en länk 

mellan sjukhus och skola. De uttryckte behovet av en rådgivare, vägledare eller klinisk 

adjunkt som kan finnas tillgänglig för att lyssna till handledares upplevelser och att iaktta 

studenters lärande. 
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Det finns förslag och aspekter på hur handledare kan bidra till att sjuksköterskestudenter når 

målen i VFU. Situationer där studenter tog eget ansvar för sin inlärning gjorde att målen blev 

lättare att uppnå. Detta bidrog också till att studenterna utvecklade sin 

kommunikationsförmåga och kliniska kompetens (Carlsson m.fl. 2009). Handledare framhöll 

dock att studenterna inte helt själva kunde ansvara för sin inlärning eftersom de inte har insikt 

i vilka kunskaper som krävs som färdig sjuksköterska. Handledaren kunde stödja studenterna i 

processen men inte kan vara den som kommer med alla svar (Häggman m.fl. 2007; Landmark 

m.fl. 2003; Paton & Binding, 2009).  

 

Grupphandledning upplevdes positivt av studenterna och underlättade att nå studiemålen. 

Handledarna tyckte dock att bedömning av en student i taget var lättare än att bedöma flera 

(Croxon & Maginnis, 2009). Att ha en personlig handledare upplevde däremot studenterna i 

studien av Ralph (2009) vara det bästa stödet.  

 

Genom att använda sig av PBL i reflektionsgrupper ökade studenternas förmåga att se 

behovet av vård och få en helhetssyn hos patienterna. Med PBL tog studenterna större ansvar 

för sitt lärande och kunde lättare uppnå målen med de kliniska studierna. Studenterna 

förberedde sig inför arbetslivet genom att hitta strategier för ett livslångt lärande i 

yrkesutövningen (Ehrenberg & Häggblom 2007). Handledningen kunde se olika ut 

exempelvis att tillsammans undersöka och observera patienten använda sig av litteratur och 

forskning samt ibland att studenten fick reflektera över sin kunskap då handledaren ställde 

frågor. Att använda reflekterande frågor stimulerade studentens förmåga till kritiskt tänkande 

i problemlösningar och färdigheter (Carlson m.fl. 2009). Handledarens attityder, engagemang 

och entusiasm har en betydande effekt på studenters motivation (Bengtsson & Olsson 2009). 

Att inte hinna sätta sig in i kursplaner, studentens mål och planera handledningen skapade 

frustration och försämrade förutsättningarna för handledare att hjälpa studenten att nå sina 

mål (Henderson m.fl. 2006).  

 

Enligt Ehrenberg  och Häggblom (2007) är det  viktigt att handledare håller sig ajour med den 

senaste omvårdnadsforskningen eftersom studenterna uttalade brist på stöd för 

omvårdnadsforskning i VFU. Även handledare var överens om att den stimulansen och stödet 

för detta inte prioriterades. Orsakerna till detta var bland annat brist på tid för handledare 

själva att hålla sig uppdaterade i omvårdnadsforskningen. Vissa handledare upplevde att 



 
 

18 

skolans krav på studieuppgifter utförda under VFU inkräktade på studenternas aktiva tid i 

omvårdnadsarbetet (Ehrenberg & Häggblom 2007). 

 
Metoddiskussion 
Uppsatsförfattarna valde artiklar framförallt från Norden, Europa, Storbritannien och USA då 

dessa länders förhållanden inom sjukvården enligt vår handledare kan jämföras med Sveriges. 

De flesta av artiklarna som valdes ut för resultatet var kvalitativa studier vilka bäst gav svar 

på frågeställningarna (Forsberg & Wengström, 2008). Alla funna artiklar var av hög eller 

medel kvalitet och detta gör att föreliggande studie kan sägas vara trovärdig. Pålitligheten har 

stärkts genom att uppsatsförfattarna har strävat efter att återge resultatet så noggrant som 

möjligt och har försökt att bortse från förförståelser. För att säkerställa kvaliteten och undvika 

tolkningsfel har uppsatsförfattarna gått igenom artiklarna flera gånger dels var för sig, dels 

tillsammans och jämfört fynd, diskuterat användbarheten och om studiernas innehåll och 

resultat svarat mot uppsatsförfattarnas syfte. Fler databaser hade kunnat användas i sökandet 

och vi skulle ha kunnat intensifiera sökningen genom att identifiera fler MeSH termer 

(Willman m.fl. 2006). Resultatet av vår litteraturstudie kan ändå anses ha ett värde eftersom 

frågeställningarna har blivit besvarade samt att resultatet också visat ett behov av fortlöpande 

utveckling inom handledning. Däremot anser uppsatsförfattarna att studien är för liten för att 

generaliseras (Forsberg & Wengström, 2008). En av svagheterna som författarna kunde se i 

denna studie var användningen av granskningsmallarna. Punkterna i granskningsmallarna 

upplevdes av författarna som tolkningsbara och därigenom kunde resultatet av bedömningen 

för valda artiklar bli olika beroende på hur punkten tolkades just då. Författarna diskuterade  

de punkter som ansågs tolkningsbara utifrån varje enskild granskad artikel, detta för att vara 

överens om bedömningen.  

 
Slutsats 
Eftersom uppsatsförfattarna upplevde svårigheter att förena handledarrollen och vara trygg i 

att studenterna når de mål som högskoleutbildningen kräver så ville vi med en litteraturstudie 

belysa kompetenserna hos handledare och hur studenten kan få stöd i VFU.  En positiv 

verksamhetsförlagd utbildning är viktig för att studenten ska kunna koppla sina teoretiska 

kunskaper till det praktiska yrket (Häggman m.fl. 2007; Landmark m.fl. 2003) samt göra 

transitionen från student till sjuksköterska så smidig som möjligt. För att kunna förmedla en 

god inlärningsupplevelse till studenten behöver handledare känna stöd från fakultet, ledning 

och kollegor vilket handledare efterlyste i vår studie (Henderson m.fl. 2006). 
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Det finns behov att få tid från det ordinarie avdelningsarbetet för att kunna ge studenterna 

tillräcklig reflektionstid (Ehrenberg & Häggblom, 2007; Landmark m.fl. 2003), vilket är 

viktigt för studentens lärande. Det visades sig ett behov av att ansvara för ett färre patientantal 

under handledningstiden (Paton & Binding, 2009). Det finns även ett behov av 

handledarutbildning för att förbereda sjuksköterskor och få de att känna tillhörighet till sin 

roll. Det saknas idag formella krav på handledare, och den grundläggande 

sjuksköterskeutbildningen anses vara tillräcklig för att ge sjuksköterskor kompetens att 

handleda.  

 
Projektets kliniska betydelse 
Att som handledare ha självkännedom, viktiga kompetenser och förmåga att stödja studenten i 

VFU är av betydelse för studentens utveckling till en trygg sjuksköterska. Detta är viktigt för 

att kunna ge en säker vård. Utvecklingen av handledarskapet är en ständig pågående process 

som blir framgångsrik med stöd av organisation och samarbete med fakultet. Vår intention är 

att i framtiden skapa nätverk för handledarutveckling samt skapa bra inlärningsmiljöer med 

exempelvis handledarmodeller.  

 
Förslag till vidare forskning 
Det finns många artiklar som belyser studenters och handledares upplevelser i VFU. Utifrån 

studiens resultat anser uppsatsförfattarna att det bör forskas mer om handledarmodeller och  

organisationens syn på handledning. Handledares kompetens och utveckling bör ständigt 

utvärderas. Resultatet i studien visar att handledare behöver pedagogik och 

handledarutbildning.  
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GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING      Bilaga 1 
 
Kvalitativa studier 
 
 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstraktet studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är den kvalitativa metoden beksriven?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklusionskriterierna relevanta?   
10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11 Är exklusionskriterierna relevanta?   
12 Är urvalsmetoden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 
  

15 Anges var studien genomfördes?   
16 Anges när studien genomfördes?   
17 Anges vald datainsamlingsmetod?   
18 Är data systematiskt insamlade?   
19 Presenteras hur data analyserats?   
20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
21 Besvaras studiens syfte?   
22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   
24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    
 
Maxpoäng:  25 
Erhållen poäng:  
Kvalitet:  låg medel hög 
 
Mallen är en modifierad version av Willman, A.., Stoltz B. &  Bahtsevani, C.  (2006)  och 
Forsberg, C. & Wengström Y. (2008) 
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GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING Bilaga  2 
 
Kvantitativa studier 
 
 Fråga Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   
3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
7.  Är designen relevant utifrån syftet?   
8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   
10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   
12.  Är urvalsmetoden beskriven?   
13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14.  Finns populationen beskriven?   
15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   
16.  Anges bortfallets storlek?   
17.  Kan bortfallet accepteras?   
18.  Anges var studien genomfördes?   
19.  Anges när studien genomfördes?   
20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   
22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   
23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   
24.  Besvaras studiens frågeställningar?   
25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   
27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    
Maxpoäng:  29 
Erhållen poäng:  
Kvalitet:  låg medel hög 
Mallen är en modifierad version av Willman, A.., Stoltz B. &  Bahtsevani, C.  (2006) och 
Forsberg, C. & Wengström Y. (2008) 
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