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Sammanfattning 
 
Handledaren är en nyckelperson i studenternas utveckling till professionella sjuksköterskor. 
Syftet med denna studie var att undersöka och beskriva sjuksköterskors uppfattning om  om-
vårdnadshandledning av sjuksköterskestudenter. Fokusgruppsintervjuer valdes som metod. 
Nitton sjuksköterskor deltog i intervjuerna. Materialet bearbetades. Två huvudkategorier for-
mulerades: Egenskaper och Kompetens med ett övergripande tema: Handledningens kvalitet. 
I resultatet av intervjuerna framkom faktorer som har betydelse för en god handledning och 
utveckling av handledarrollen: handledarens- studentens och organisationens egenskaper samt 
pedagogisk- yrkes och social kompetens. Det framkom att viktiga kvaliteter både hos handle-
dare och student är intresse och motivation samt ett gemensamt ansvar för studenternas läran-
de. Det efterfrågas faktorer som tid och acceptans för handledning från organisationen. En 
professionell sjuksköterska som är en bra förebild för studenten och har en god pedagogisk 
kompetens är bra handledare. För att kunna utvecklas i sin handledarroll efterlyser sjukskö-
terskorna feedback från sina studenter. Uppfattningen var att det är roligt att vara handledare 
och att det är en tillfredsställelse att lyckas föra en människa framåt i sitt lärande. 
 
Nyckelord: handledning, handledare, verksamhetsförlagd utbildning, teoretiska modeller,  
fokusgrupper.  
 



 

 

Summary 
 
The preceptor is a key person in the students development to professional nurses. The purpose 
with this study was to examine and describe how nurses thinking of the preceptor ship for 
nurse students. Focus group interviews were chosen as method. Nineteen nurses participated 
in the interviews. The interviews were analysed. Two main categories were developed: Char-
acteristics and Competence with a comprehensive theme regarding the nurses understanding 
of the quality of preceptor ship. The result of interviews showed factors of significance for the 
quality and development of the preceptor ship role: the preceptor, students and the organisa-
tions characteristics as well as pedagogical, professional and social competence. It was made 
clear that the interest and motivation as well as a mutual responsibility for the students learn-
ing is important qualities for both the preceptor and the student. Preceptors requested factors 
such as time and acceptance for preceptor ship from the organisation. A good preceptor is a 
professional nurse that is a good model for students and has a well developed pedagogical 
competence. To be able to develop one’s role as a preceptor, nurses are making inquiries 
about feedback from their students. The opinion of the preceptors was that it is amusing to be 
a preceptor and that it is satisfactory to succeed in leading a human forward in her develop-
ment. 
 
Keywords: preceptor ship, preceptor, nursing practice, theoretical models, focus groups. 
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Inledning 
 
Studenter i utbildningar inom vård och omsorg är en stor grupp där sjuksköterskor är kontak-
ten under den verksamhetsförlagda utbildningen och därigenom bidrar till studentens kun-
skapsutveckling. Sjuksköterskeutbildningen har förändrats genom åren från att tidigare varit 
mer yrkesinriktad till dagens högskoleutbildning med en akademisk och forskningsinriktad 
anknytning. Många sjuksköterskor som är handledare idag har många års yrkeserfarenhet och 
en utbildning som skiljer sig en del från dagens mer forskningsinriktade. För många sjukskö-
terskor känns dagens utbildning främmande och uppfattas som skild från den praktiska verk-
ligheten. Att den verksamhetsförlagda utbildningen håller en hög kvalité är av stor betydelse 
för vården och bidrar till verksamheternas utveckling och en möjlighet till personalrekryte-
ring. Vårt arbete som huvudhandledare innebär ett ansvar för att den verksamhetsförlagda 
utbildningen uppfyller en god kvalité och att bra handledning erbjuds studenterna oavsett var 
denne gör sin praktik. Vi träffar både studenter och handledare och ser att uppfattningen och 
synen på rollen som handledare skiljer sig åt. För att få en uppfattning om hur sjuksköterskor 
ser på sin roll som handledare och vilka faktorer som kan påverka handledningens kvalitet 
genomfördes denna studie då det finns begränsat med studier om handledning och dess bety-
delse för vården i allmänhet och lärandet i synnerhet. 

Bakgrund 

Sjuksköterskeutbildningens utveckling 

Sveriges första sjuksköterska Emmy Rappe utbildades i England hos Florence Nightingale. 
Efter ett års studier utnämndes hon till översköterska på kirurgiska avdelningen, Akademiska 
sjukhuset i Uppsala 1867. Hon fick uppdraget att vara ledare för sjuksköterskeskolan som då 
startats. Sjuksköterskeutbildningen har genom åren genomgått flera förändringar, från ett lär-
lingssystem till en effektiv yrkesutbildning (Holmdahl, 1997). Sjuksköterskeutbildningen före 
1916 benämndes ”den kristet ideologiska fasen”.  

Omkring 1920 övertog medicinalstyrelsen tillsynen av sjuksköterskeutbildningen som styrdes 
att bli mer medicinskt och teoretiskt inriktad med en provelevtid på upp till ett år där eleven 
ingick i arbetslaget. Statens sjuksköterskeskola grundades 1939 och kom att bli en föregånga-
re för sjuksköterskeutbildningarna. Utbildningen var tre år, den långa provelevstiden togs 
bort, elevstatus infördes vilket innebar att eleven inte räknades in i arbetslaget. Läkarna före-
läste om sjukdomarna och en instruktionssköterska om hur patienterna skulle vårdas. Tredje 
året tjänstgjorde eleverna som provsystrar för att ge en förberedelse för arbetsuppgifterna som 
sjuksköterska. Denna period kom att kallas ”den medicinskt ideologiska fasen”.  

I slutet av 1940-talet sågs utbildningen över och rekryteringsbestämmelserna breddades. 
Männen fick också tillträde till utbildningen. Det beslutades att behålla provelevstiden på två 
till tre månader, den ansågs viktig eftersom avdelningssköterskan hade möjlighet att observera 
och rapportera elevens lämplighet för yrket. Teorin lästes i block och var friställd från prakti-
ken. Avdelningssköterskan ansvarade tillsammans med instruktionssköterskan för eleverna på 
avdelningen. Sjuksköterskans arbete blev mer medicinskt tekniskt fokuserat och vårdandet av 
patienten som tidigare kommit i första hand fick ge vika. Lagen om legitimation trädde i kraft 
1 januari 1958. Den ”medicinskt tekniskt ideologiska fasen” inleddes. Sjuksköterskeutbild-
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ningen förkortades 1965 till fem terminer med en fristående vidareutbildning. Tillsynsmyn-
dighet blev Skolöverstyrelsen som samarbetade med Medicinalstyrelsen i de medicinska frå-
gorna. Läroplaner infördes med detaljerade undervisningstimmar, innehåll och mål. Prov-
elevstiden togs bort. Teorin ökades till en tredjedel och praktiken omfattade två tredjedelar 
(Erlöv & Petersson, 1998).  

I utbildningsreformen Vård 77 gjordes en översyn av utbildningen som inordnades inom hög-
skoleutbildningen. En professionell utbildning har ett teoretiskt karaktärsämne som grund och 
tillämpar ett vetenskapligt arbetssätt. Omvårdnadsvetenskap blev karaktärsämne. Forskarut-
bildning saknades för vårdhögskolans lärare. Utbildningar i grundläggande vetenskapliga me-
toder och en fördjupning i karaktärsämnet infördes. Omvårdnadsteorier som utvecklats i USA 
var utgångspunkt (Bentling, 2001). Astrid Norberg utnämndes 1987 till professor i omvård-
nad vid Umeå universitet, den första i Sverige. Utbildningsreformen 1993 innebar en ny hög-
skolelag. Studenterna kunde välja att läsa med inriktning mot en yrkesexamen eller en aka-
demisk examen i omvårdnad (Holmdahl, 1997). 

 Bolognadeklarationen som i dag omfattar 46 europeiska länder ligger till grund för Högsko-
lereformen (2007) och ska främja rörlighet, anställningsbarhet och Europas konkurrenskraft 
som utbildningskontinent. Detta ledde till en internationalisering av sjuksköterskeutbildning-
en. De flesta studenter läser idag en akademisk examen som ger möjligheter till fortsatta stu-
dier mot forskning och utveckling på en högre akademisk nivå. 

Handledningens utveckling 
 
Ett av tre arbetsområden i Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjukskö-
terska (2005) är fortbildningsansvaret. Det handlar om att ta initiativ till forskning, utveckling 
samt utbildning inom det egna verksamhetsområdet. Behovet av pedagogisk kompetens i 
sjuksköterskeutbildningen har framhållits. Avdelningssköterskan hade länge ansvaret för 
handledningen av sjuksköterskeleverna och pedagogiken inordnades i den arbetsledande rol-
len. På 1960-talet hade sjuksköterskornas arbete ökat, den medicinsk-tekniska vården tog över 
och vårdarbetet lämnades över till andra personalgrupper. Det blev svårt att hinna med ele-
verna som inte längre tillhörde arbetslaget. Kliniklärare anställdes för att undervisa och hand-
leda eleverna under deras tid på avdelningarna. Mot slutet av 70-talet återgick kliniklärarna 
till skolan och sjuksköterskorna fick åter ansvaret att handleda eleverna (Häggström, 2003). 
Under 2002 förstatligades vårdhögskolorna och lärosätena köper utbildningsplatser av verk-
samheterna, främst landsting och kommuner. Avtal har tecknats och krav på kompetens för att 
vara handledare i verksamhetsförlagd utbildning har framlagts. Modeller för handledning har 
framtagits och där definieras bland annat vad det innebär att vara bashandledare och huvud-
handledare (Pilhammar Andersson, 2003). 

Handledningsramar 
 
I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) framhålls att 
sjuksköterskan skall ha förmåga att handleda och bedöma studenter samt ha ett reflekterande 
förhållningssätt och verka för utveckling av kompetens hos studenter och medarbetare. I tex. 
Landstinget i Jönköpings län och Hälsohögskolan i Jönköping AB har tecknats ett avtal för en 
handledarorganisation med huvudhandledare, handledare och kontaktlärare. I avtalet står ock-
så reglerat den ersättning som utgår till landstinget från lärosätet för den verksamhetsförlagda 
utbildningen. Målet för en handledares kompetens är minst  7,5 högskolepoäng (hp) i student-
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handledning inom verksamhetsförlagd utbildning, 2 års yrkeserfarenhet och en akademisk 
kompetens motsvarande den som studenterna uppnår efter avslutade studier (Ahlström & 
Karlsson, 2006). I Högskoleverkets utvärdering av grundutbildningar i medicin och vård vid 
svenska universitet och högskolor (2007) har den verksamhetsförlagda utbildningen grans-
kats. Där framhålls att den låga akademiska kompetensen hos handledarna riskerar bibehålla 
en mer hantverksmässig inriktning på utbildningen vilket kan medföra begränsningar i hand-
ledarnas förmåga att stötta studenterna i kvalitetsutveckling och kritiskt tänkande i vårdarbe-
tet. 

Pedagogiska ramar- en teoretisk utgångspunkt 
 
Didaktik betyder undervisningslära och handlar om vad som är viktigt att tänka på vid under-
visning. Vad som ska läras ut och varför avgörs av ämnet och målet med undervisningen. Val 
av metoder avgör hur kunskapen lärs ut. Utbildningsvetenskapen har utvecklats från att vara 
lärarfokuserad undervisning till studentfokuserat lärande. Detta har medfört en didaktisk ut-
veckling där både den som undervisar och den som ska lära har ett medansvar (Egidius, 
2003). Handledaren måste gå in i handledarrollen där studenten just nu befinner sig, förstå 
och låta henne utvecklas därifrån, visa respekt för studentens åsikter och inte påverka med 
egna uppfattningar. Att hitta fram till denna punkt är en av utmaningarna i handledningen. 
Studenternas erfarenheter, målsättning och studieguidens mål för lärandet kan utgöra en grund 
för handledarens planering av praktiken utifrån avdelningens aktuella inlärningstillfällen. Det 
är studenten som innehar huvudrollen (Lauvås & Handal, 2005; Öhrling & Hallberg, 2001).  
 
Pedagogiska modeller finns för ett stegvist lärande. Studenterna efterfrågar handledare med  
kännedom både om utbildningen och med yrkesinsikt samt en kvalificerad kompetens inom 
pedagogik. En god handledning och en bra handledare ses av studenterna som det viktigaste 
under utbildningsperioden. Handledningen idag måste kunna anpassas till studenter som be-
finner sig i olika skeden i livet och med olika kulturell bakgrund. Denna mångfald ställer stora 
krav på handledaren. Studenten är utlämnad åt handledarens professionalitet och kan sällan 
påverka den. En stor vinst i utbildningen skulle vara om de teoretiska målen tolkades som 
tillämpbara i verksamheten och om ansvariga för utbildningen byggde målen på kunskaper 
från den kliniska miljön. En ”röd tråd” genom utbildningen bör vara tydlig för de involverade 
(Mogensen, Thorell Ekstrand & Löfmark, 2006). Tidigare kunde handledningsmodellerna 
innebära handledning i ett lärlingssystem där arbetsprocessen var styrande. Mäster-
lärlingsmodell innebär att mästaren /handledaren blir en mänsklig förebild, relationen utveck-
las och studenten lär av handledaren genom att lära sig ”se” med dennes ögon. Relationen 
mellan mästaren och lärlingen påverkar lärandet liksom paradigm och traditioner inom yrket. 
I traditionella mästaryrken var det lättare att bedöma resultatet än i vårdande och undervisan-
de yrken där ett dåligt resultat inte lika lätt uppdagas (Bentling, 2001). Modellinlärning inne-
bär att studenten iakttar och kopierar handledarens sätt att utföra omvårdnad och behöver inte 
medföra att det utförs okritiskt eller oreflekterat. Den verksamhetsanknutna utbildningen är 
idag mer vetenskapligt inriktad för att undvika att falla in i rutiner och gamla vanor. En ut-
veckling av handledningsprocessen har skett genom det reflekterande samtalet, där student 
och handledare tillsammans reflekterar över orsaker och verkan av utförd handling. Detta för-
utsätter en öppen relation och ömsesidig respekt mellan student och handledare (Pilhammar 
Andersson, 2003). Benjamin Bloom, pedagogisk psykolog vid universitetet i Chicago, lanse-
rade 1956 Bloom´s taxonomi. Det är ett system med sex kategorier som leder till en progredi-
ering av kunskap och lärande. Denna taxonomi ligger till grund för lärosätenas utbildnings-
planer ( Egidius, 2003). 
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Omvårdnadshandledning – en kunskapsöversikt 
 
Omvårdnaden är sjuksköterskeutbildningens karaktärsämne men det har varit svårt att få detta 
förankrat hos sjuksköterskorna. Detta kan bero på att forskningen känns verklighetsfrämman-
de samt att språket som använts upplevs svårförståeligt (Kennedy-Olsson, 1995). Evidensba-
serad kunskap är att kunna integrera den egna kunskapen med en god vetenskaplig grund i 
omvårdnaden (Mogensen et al., 2006). Att förena teorin med praktiken är en av avsikterna 
med handledningen. Studenterna blir bron mellan två kulturer som är svåra att förena trots att 
kursplanen strävar mot detta (Lauvås & Handal, 2005). Den kliniska förståelsen av omvård-
nad är svårt att teoretiskt beskriva. Studenterna behöver erfarna handledare för att förankra 
teorin under kliniska studier (Öhrling & Hallberg, 2001). Handledning är ett lämpligt pedago-
giskt verktyg när studenterna själva deltar i lärprocessen. Handledarens roll är att vägleda 
studenten mot uppställda mål och följa upp vilka kunskaper och färdigheter som studenten  
förvärvar (Egidius, 2005). Enligt Pilhammar Andersson (2002) kan handledningen indelas i 
två slag, den formella och den kulturella. Den formella handledningen är avsiktlig och äger 
rum i direkt omvårdnadsarbete. Den är verbal och sker i rum eller platser. Den kulturella 
handledningen förmedlar traditioner och värderingar för omvårdnadsarbetet och sker ofta 
omedvetet. Professionell handledning till sjuksköterskestudenter har varit svårt att genomföra 
eftersom det saknats vetenskaplig grund. Tid och kompetens har ibland saknats och detta har 
lett till en modellinlärning utan teoretiska klargöranden (Bentling, 2001). Kärnan i handled-
ning är att få studenterna att se helheten i vården av patienten och få rutin på omvårdnad (Pil-
hammar Andersson, 2003). Den verksamhetsförlagda utbildningen sker i en miljö där man 
inte alltid kan välja och planera uppgifter för studenten eftersom omvårdnad och behandling 
av patienten går i första hand. Handledningen kommer i andra hand och utsätts inte för insyn 
och kritisk granskning utifrån och dokumentation av processen utförs sällan (Mogensen et al., 
2006).  I studier från både Sverige och Kanada framkommer att känslor av ensamhet kan upp-
levas av handledare där problem är knutna till handledningen. Andra sjuksköterskor som är 
involverade i studentens lärande kan bidra med sin syn och fungera som stöd och kvalitetssäk-
ring för handledningen samt ett delat ansvar för studentens utveckling (Bourbonnais & Kerr, 
2007; Öhrling & Hallberg, 2001). Kunskap, relation och situation påverkar handledningstill-
fället och gör att varje tillfälle och utförande blir unikt (Kennedy-Olsson, 1995). 

Syfte 
 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors uppfattning om omvårdnadshandledning 
av sjuksköterskestudenter. 

Material och metod 

Tillvägagångssätt/design 
 
Föreliggande studie är en empirisk studie där kunskap grundas på observationer av verklighe-
ten. Studien har en kvalitativ design med en fenomenologisk ansats där respondenternas upp-
levelser av ett visst fenomen studeras (Patel & Davidsson, 2003). För att undersöka sjukskö-
terskors uppfattning om omvårdnadshandledning av sjuksköterskestudenter valdes fokus-
gruppsintervju som undersökningsmetod. Denna metod används för att undersöka förståelsen 
för ett fenomen och hur deltagarna tänker eller handlar i relation till detta (Wibeck, 2007). 
Verksamhetschefer och Vårdförbundet informerades skriftligen om studiens syfte och design 
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(Bil.1).  Information om och tillstånd att genomföra studien inhämtades från berörda enhets-
chefer (Bil.2). Intervjudeltagarna tillfrågades via personlig kontakt eller telefon och erhöll 
därefter skriftlig information om syfte, tillvägagångssätt och frivilligt deltagande (Bil.3). 
Skriftligt svar för deltagande i intervjuerna lämnades på bifogat svarsformulär.  Tillsammans 
med brevet bifogades frågeställningarna som avsågs att belysas. Alla utskick dokumenterades 
och inkommande svar noterades. Detta förvarades på betryggande sätt för att säkerställa att 
ingen obehörig fick tillgång till dokumenten. Tre intervjuer genomfördes med 5-8 deltagare 
vid varje tillfälle (Morgan, 1997). Intervjuerna genomfördes i konferensrum inom arbetsplats-
området men avskilda från verksamheten och i en lugn och ostörd miljö. Bord och stolar ar-
rangerades så att moderatorns placering inte dominerade. Observatören placerades lite avskilt 
från gruppen (Wibeck, 2007). Varje session inleddes med information om intervjuns praktiska 
genomförande och presentation av deltagarna för att ge alla en möjlighet att lära känna var-
andra samt förbereda sig innan själva intervjun började. I samband med detta serverades kaf-
fe. Varje intervju pågick under ca 90 minuter. Moderatorn ledde intervjun utifrån ämnesgui-
den som beskrivs närmare under rubriken datainsamling. Moderator och observatör växlade 
roller vid varje nytt intervjutillfälle. Detta gjordes i tränings- och utbildningssyfte. Intervjuer-
na spelades in med hjälp av bandspelare och videokamera. För att lättare kunna skilja delta-
garna åt valdes att videofilma, bandspelare var till hjälp för en bättre ljudupptagning (Wibeck, 
2007). Observatören skötte den tekniska utrustningen samt förde anteckningar under inter-
vjun. Efterdiskussion mellan observatör och moderator där en  sammanfattning av intervjun 
och gruppens interaktion diskuterades spelades också in på band. Observatören speglade mo-
deratorns agerande under intervjun och gav feedback på det (Patel & Davidsson, 2003; Wi-
beck, 2007). 
 

Urval  
 
Ett medvetet urvalsförfarande av deltagare till intervjugrupperna valdes (Wibeck, 2007). Me-
toden är icke slumpmässig och med målinriktad sampling där urvalet är avsiktligt och baseras 
på syftet med studien (Depoy & Gitlin, 1999). Inklusionskriterier för studien var att deltagar-
na är sjuksköterskor som handleder eller har varit handledare för sjuksköterskestudenter nå-
gon gång under de två senaste åren. Personerna finns i undersökarnas närhet. Sjuksköterskor-
na är verksamma i kommunal vård samt sluten och öppenvård inom ett landsting i södra Sve-
rige. Kontakt togs med studentansvariga som har information om vilka som är eller har varit 
handledare. Till fokusgruppsintervjuerna inbjöds 23 sjuksköterskor och 19 sjuksköterskor 
deltog. Två inbjudna som fick förhinder att deltaga skickade ersättare på eget initiativ. Två 
accepterade muntligt men lämnade därefter skriftligt besked om att man ej accepterade att 
deltaga. En lämnade återbud pga. personliga skäl. En uteblev utan att ge besked. Demografis-
ka uppgifter inhämtades på ett förtryckt formulär efter att intervjun avslutats. Samtliga delta-
gare var kvinnor. Deltagarna hade mellan 1,5 och 34 verksamma år i yrket. Åtta respondenter 
hade handledarutbildning 7,5 hp och tre hade handledarutbildning 15 hp. Åtta deltagare hade 
ingen handledarutbildning. Fyra har haft en student de senaste två åren och femton har haft 
fler än en student. Fjorton deltagare deltog på arbetstid och fem deltog på ledig tid.  

Datainsamling 
 
Med hjälp av litteraturgenomgången formulerades fyra områden som underlag för intervjuer-
na. En ämnesguide med öppna frågor utformades utifrån studiens syfte (Bil.4). Intervjuerna 
har låg grad av standardisering dvs. deltagarna ges utrymme att svara med egna ord och låg 
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grad av strukturering dvs. frågorna ställs ej i en viss ordning (Depoy & Gitlin, 1999; Wibeck, 
2007).  

Analys 
 
Varje intervju transkriberades till en ordagrann utskrift. Moderatorn och observatören utförde 
själva transkriberingen av intervjuerna och detta är att föredra. (Wibeck, 2007). Meningsbä-
rande enheter relaterade till syftet lyftes ut. Därefter kondenserades de meningsbärande enhe-
terna till kortare meningar med bibehållen innebörd. Dessa abstraherades till koder som kort-
fattat beskrev den meningsbärande enheten och svarade mot studiens syfte. Koderna tolkades 
från en manifest till en latent nivå där andemeningen i de meningsbärande enheterna framkom 
(Kvale, 1997). Nästa steg var att kategorisera koderna till subkategorier som reflekterar det 
väsentliga innehållet i intervjuerna. Subkategorierna mynnade ut i två huvudkategorier och 
slutligen formulerades ett övergripande tema (Graneheim & Lundman, 2004, 2008). (Bil 5). 

Tillförlitlighet och trovärdighet  
 
Trovärdigheten omfattar hela forskningsprocessen när det gäller kvalitativa studier. Den unika 
situationen som råder vid en gruppintervju påverkar tillförlitligheten. Moderatorns förförståel-
se för och kunskap om det fenomen som ska studeras påverkar trovärdigheten vid analysen av 
insamlad data. Moderator och observatör i denna studie växlade mellan intervjutillfällena. 
Tillförlitligheten ökar när de olika intervjuerna leds av samma moderator. Samma intervju-
guide användes vid samtliga intervjuer. Frågorna skickades ut i förväg till respondenterna för 
att ge alla samma möjligheter att förbereda sig. Grupptrycket i fokusgruppsintervjuer kan ut-
göra en fara för trovärdigheten eftersom deltagarnas konfidentialitet inte kan garanteras. In-
tervjuerna i studien ägde rum på för respondenterna välbekanta platser, vilket bidrar till en 
trygg atmosfär och därmed en ökad trovärdighet. Tillförlitligheten ökar genom att kodning av 
materialet utfördes av undersökarna var för sig. En grundlig beskrivning av hur analysen har 
genomförts samt citat från intervjuerna stärker resultatet (Graneheim & Lundman, 2004;  Pa-
tel & Davidsson, 2003; Wibeck, 2007).                                            

Etiska överväganden 
 
Etisk egengranskning (2008) enligt Hälsohögskolans anvisningar har utförts.  
Autonomiprincipen innebär respekt för andras rätt till självbestämmande. En saklig och lätt-
förstådd information om rätten till frivillighet gavs både muntligt och skriftligt. Deltagarna 
hade rätt att avbryta sin medverkan i studien utan att behöva ange skäl. Data som framkom 
vid studien behandlades konfidentiellt. Godhetsprincipen innebär att göra gott, detta betyder 
att undersökningen ska vara välmotiverad och tillföra nya kunskaper som medför förbättring-
ar i omvårdnaden. Icke skada principen innebär att i samband med en undersökning göra vad 
som är möjligt för att förhindra obehag och skada för deltagarna. Deltagarnas värderingar och 
integritet respekterades. Rättviseprincipen innebär att alla personer bör behandlas lika. Urva-
let av deltagare gjordes på ett etiskt godtagbart sätt (Vetenskapsrådet, 2003). 

Resultat 
 
Resultatet baseras på respondenternas berättelser under fokusgruppsintervjuerna. Flera fakto-
rer framkommer ur sjuksköterskornas uppfattning om handledning av sjuksköterskestudenter. 
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Ett övergripande tema, handledningens kvalitet, formulerades. Faktorer som har betydelse för 
kvalitén på handledningen framkom under de två huvudkategorierna egenskaper och kompe-
tens. 

Egenskaper 
 
Under kategorin egenskaper bildades tre subkategorier som är av betydelse för handledning-
ens kvalitet.: handledarens, studentens och organisationens egenskaper. 

1. Handledarens egenskaper 
 
En positiv inställning till att handleda studenter är förutsättningen för god kvalitet på handled-
ningen. Att tycka att studenthandledning är roligt och intressant är viktiga egenskaper för att 
framstå som en god handledare. 
 
”känner jag inte för att vara handledare då är jag kanske inte heller en god handleda-
re…man är intresserad.” (Distriktssköterska, primärvård) 
 
En personlig egenskap som har betydelse för handledarrollen är att vara lyhörd för studenter-
nas tidigare bakgrund och se varje student som en individ med skiftande erfarenheter. Det är 
viktigt att ta reda på behovet och de förväntningar och mål som studenten har, både på utbild-
ningsplatsen och handledaren, för att hitta rätt nivå för handledningen. Respondenterna ut-
tryckte att en god handledare är ansvarfull och stöttar studenten i dennes utveckling och kun-
skapsinhämtning. Planerar för tiden på enheten för att skapa trygghet och kontinuitet för stu-
denten. 
 
”men mycket hänger på handledaren egentligen…ja det tror jag…allt egentligen”. (Sjukskö-
terska, slutenvård) 
 
En handledare som är engagerad och motiverad i studentens lärande uppfattas som en bra 
förebild. Många minns sina egna handledare. De som var mest uppskattade var de som ställde 
höga krav. Att ställa krav tolkades som ett engagemang för studentens utveckling. En sjuk-
sköterska som är trygg i sig själv och i sin yrkesroll bidrar till att studenterna vågar gå ut till 
patienterna och utföra sina uppgifter mer självständigt. 

2. Studentens egenskaper 
 
En faktor som har stor inverkan på handledningskvaliteten är studenternas inställning till sina 
verksamhetsförlagda studier. Handledaren ställer krav på studenten att en klar målbeskrivning 
där förväntningar och vad de vill ha ut av sin praktik har formulerats för att underlätta hand-
ledningen. Intresse och motivation hos studenten återspeglar sig till handledaren. En ointres-
serad student gör att handledaren tappar intresset och engagerar sig inte i studentens lärande. 
Respondenterna såg inte sin roll som den som ska pusha på hela tiden. Studenterna har också 
ett eget ansvar för sitt lärande.  
 
”det finns några tillfällen när man undrar varför de egentligen går utbildningen… jag tycker 
att det är väldigt kul att ha studerande men när jag har sådana som inte är intresserade då 
tappar jag också intresset, då skiter jag i…varför går man den här utbildningen om man är så 
ointresserad och helst bara vill vara någon annanstans eller vill vara ledig,  jobba in för man 
ska åka hit och dit, det tycker jag är tråkigt.” (Sjuksköterska, sluten vård) 
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Studenter som har tidigare erfarenhet från vården upplevs ibland ha en attityd som att de har 
tillräcklig kunskap om basal omvårdnad. Studenterna har inte insett att omvårdnaden ska ses 
från en annan nivå.  
 
”då har dom ju sett omvårdnadsbiten från undersköterskans perspektiv …ja precis … nu ska 
dom ju gå in och  se det från sjuksköterskans håll  i stället.” (Sjuksköterska, sluten vård) 
 
Respondenterna och speciellt de som är verksamma i kommunens äldreboenden upplevde 
detta som ett problem. Det är svårt att få studenterna att gå ut till vårdtagarna och utföra den 
grundläggande omvårdnaden. Många av omvårdnadsåtgärderna som förekommer på äldrebo-
endena är både roliga och lärorika enligt respondenterna. Studenterna inser inte alltid värdet 
av placeringar för verksamhetsförlagda studier i kommunerna. Attityden hos studenterna är 
ibland  att äldreboendena har en lägre status som utbildningsplats. 

3. Organisationens egenskaper 
 
Under kategorin organisationens egenskaper framkom att egenskaper hos verksamheten, 
handledarorganisationen och lärosätet är av betydelse för kvalitén på handledningen. 

3.1 Verksamheten 
 
Ekonomin är en av de faktorer som påverkade respondenternas syn på sin handledarroll. Upp-
fattningen är att ersättningen för studenterna skulle kunna komma den egna verksamheten till 
gagn i form av kompetensutveckling och handledarutbildning. Uppfattningen bland respon-
denterna var att rollen som handledare och handledarutbildning inte värderas vid lönesamta-
len. Det är svårt att få arbetsgivaren att förstå värdet i handledaruppdraget. Att sjuksköters-
korna utbildar studenter till blivande kompetenta kollegor är av värde och en framtida rekryte-
ringsmöjlighet för verksamheten. Det är ett arbetsgivaransvar att handledaruppdraget ges tid, 
prioritering och acceptans. Respondenterna anser att patienterna prioriteras före handledar-
uppdraget. Arbetsledarna förstår inte att handledning tar tid och handledarna inte kan förvän-
tas producera omvårdnad i samma utsträckning. Ett tillåtande klimat och lojalitet i arbets-
gruppen och dess ledning för att få tid till handledning genom att sjuksköterskorna avlastar 
varandra är en viktig förutsättning. 
 
” vi måste hjälpas åt och det ska va så och så… då har xx och jag sagt men vi har studenter… 
men det hjälps inte,  då blir jag lite ledsen för dom tycker ju att det är viktigt men inte när det 
gäller.”  (Distriktssköterska, primärvård) 
 
Det ska vara frivilligt att vara handledare för att handledningsresultatet ska hålla hög kvalitet. 
I dag är det turordning som gäller på många enheter och framförallt inom kommunens organi-
sation där det är ganska få sjuksköterskor på varje enhet. Ibland uppfattas det som ett tvång att 
ha studenter. Arbetsgivaren har som mål att sjuksköterskorna ska gå handledarutbildning. 
Respondenterna ansåg att det är ett arbetsgivaransvar att ta till vara de utbildade handledarnas 
kompetens. I första hand ska de med handledarutbildning vara studenthandledare. 
 
”ja vi  är ju ganska få sjuksköterskor…vi har ju regelbundet elever och det är ju turordning 
som gäller och där kommer man inte undan. Så har man semester eller är sjuk så åker man 
på det två gånger på raken,  så det är ju lite så tvång.” ( Sjuksköterska, kommun) 
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3.2 Handledarorganisationen 
 
Handledning har fått högre kvalité och synliggjorts i verksamheten. Uppfattningen var att 
handledarorganisationen har bidragit till detta.  Det är en fördel att organisationen är knuten 
till verksamheten och huvudhandledarna arbetar verksamt som sjuksköterskor. Detta ökar 
förståelsen för svårigheter som kan uppstå i handledningen och det har blivit enklare att få 
kontakt och stöd vid behov. Respondenterna som arbetar i kommunal verksamhet uppgav att 
där saknas en handledarorganisation och det kontaktnät som detta innebär. 
 
”det skulle vi ju försöka ordna nån här som kunde ha det på xx ju… för vi står lite utanför… 
gör vi faktiskt.” ( Sjuksköterska, kommun) 
 
Kommunikationen runt studenten har förbättras av handledarorganisationens införande. Hand-
ledarna får kursinformation före studentens ankomst för att kunna förbereda sig och sätta sig 
in i kursens studieguide och mål. Om problem uppstår mellan handledare och student är hu-
vudhandledarna en resurs som är tillgänglig för båda parter. 

3.3 Lärosätet 
 
Respondenterna upplevde att kommunikationen med lärosätet brister eftersom meddelanden 
om de informationsträffar som erbjuds på plats i verksamheten inte når ut. Många från olika 
grupper på arbetsplatsen har synpunkter på studenternas verksamhetsförlagda studier och ut-
bildningen som helhet. Det ges sällan tillfälle att återkoppla detta till lärosätet eftersom det är 
dålig uppslutning på dessa träffar. De sjuksköterskor som getts möjlighet att närvara på in-
formationsträffarna anser att möjlighet ges att diskutera och även påverka utbildningarna. 
 
 ” då tycker jag man kan gå dit och lyssna…du kan ju på nära nivå sitta och prata med dom 
då som gör dom här programmen, som kan förklara för dig varför det är så här och hur man 
skulle kunna göra och många lyssnar ju faktiskt…det har ju faktiskt ändrat sig lite grand.” 
(Distriktssköterska, primärvård) 
 
Respondenterna var medvetna om att lärosätet i avtalet med landstinget har ett kompetensut-
vecklingsmål att alla handledare ska ha handledarutbildning 7,5 hp. Uppfattningen var att det-
ta är ett rimligt krav och många har önskemål om att få gå vidare med nästa steg i handledar-
utbildningen och höja kompetensen till 15 hp. 

 

Kompetens 
 
Under kategorin kompetens utvecklades tre subkategorier: pedagogisk kompetens, yrkeskom-
petens och social kompetens. 

1. Pedagogisk kompetens 
 
Det är ett handledaransvar att fokusera på studenternas mål och att lotsa dem vidare att upp-
fylla målen. Handledarna ska ställa krav på studenterna och ha klara mål för vilken kunskap 
de ska ha med sig från just den utbildningsplatsen. Bedömningen av studenterna ska tas på 
allvar, vara genomtänkt och anpassas till rätt nivå. I detta såg respondenterna ett stort ansvar. 
Att vara väl förberedd och anpassa lärandesituationen till studenterna ger bra inlärningsmöj-
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ligheter. Att handledarna bryr sig om studenterna och deras kunskapsutveckling och får dem 
att förstå, kräver engagemang. I omvårdnadshandledning ges inte alltid möjlighet att medvetet 
välja handledningssituationer. Ibland uppstår oförberedda händelser eller svåra situationer 
som inte kunnat förberedas och då krävs en handlingsberedskap hos handledarna.  
Handledarutbildningen har bidragit till en utveckling i den pedagogiska kompetensen och re-
spondenterna ansåg att de fått de pedagogiska redskapen för handledning. Handledarutbild-
ningen har gett en kunskap i lärandeprocesser och bidragit till ökad insikt och förståelse för 
sin roll som handledare. Återkommande träffar med kollegor för att utbyta tankar och idéer 
om handledning efterfrågades. Vidarutbildning för att upprätthålla och utveckla sin pedago-
giska kompetens var ett önskemål. Respondenterna kände ett stort behov av återkoppling från 
studenterna. Att få en personlig feedback är utvecklande för handledaren både som person och 
i dennes handledarroll. 
 
”de som har en säker målsättning och dom som verkligen vet vad de vill tycker jag är lättare 
att handskas med, de ger lite mer feedback tycker jag, dom som vet vad dom vill.” (Sjukskö-
terska, sluten vård) 
 
Många sjuksköterskor har en yrkesutbildning som saknar den akademiska forskningsinrikt-
ningen som finns i dagens utbildning. Respondenterna uttryckte att de känner att de ibland har 
en bristande kunskap för att kunna vägleda och hjälpa studenterna i deras studieuppgifter med 
teoretisk anknytning. Detta medför att intresset från handledarna för dessa arbeten inte alltid 
är så stort. Studenterna har i en av kurserna en studieuppgift som innebär att hålla ett under-
visningstillfälle. Det upplevs som positivt och intressant för hela personalgruppen. Det tillför 
också verksamheten ny kunskap och insikt. 

2.Yrkes kompetens 
 
Handledarrollen innebär att vara en förebild för sin yrkesprofession och ett gott föredöme för 
studenterna. Det är handledarna som formar studenterna genom att vara noggranna och tydli-
ga i sin profession. Att tänka etiskt och moraliskt och lära ut detta till studenterna är en viktig 
egenskap hos en god handledare. Handledaren ska vara professionell och hålla sig ajour med 
vad som händer inom vården. Detta är en förutsättning för en bra handledning. Att lära av 
studenterna och ta till sig ny kunskap är en del av kompetensutvecklingen för handledande 
sjuksköterskor.  
 
”man lär sig ju mycket av dom också…det kommer ju mycket nytt och man kan få mycket nytt 
av dom också… det är ett givande och tagande…när man har studenter…att man lär sig 
minst lika mycket själv.” (Distriktssköterska, primärvård) 
 
I situationer där tillbud inträffar kände respondenterna ett ansvar för studenternas och patien-
ternas personliga säkerhet. Om rutiner och säkerhetsföreskrifter ej följts och händelsen får 
negativa konsekvenser uppfattas detta som brister i handledningen och ger skuldkänslor hos 
handledarna. 
 
”för ibland slarvar ju vi med handskar…det tycker jag är en konflikt när man har en elev för 
då känner man att man gör det slarvigt…förstår ni vad jag menar.” (Sjuksköterska, sluten 
vård) 
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3. Social kompetens hos handledaren och studenten 
 
Ett ömsesidigt gott bemötande mellan handledarna och studenterna är avgörande för en god 
handledningsprocess. Hur handledarna mår och trivs med sitt arbete speglar sig i bemötandet 
gentemot studenterna. 
 
”i tankarna kan man ju vara någon annanstans.” (Sjuksköterska, kommun) 
 
Det är viktigt att personkemin stämmer eftersom en nära relation mellan handledare och stu-
dent utvecklas under handledningen.  
 
”fast det kan ju vara personligheten…jag har haft en kan jag säga som jag bara kände 
att…hon höll på å krypa in på skinnet på mig alltså…nä…jag får inte reta mig…det har inte 
med jobbet…hon var jätteduktig och så men det var hennes personlighet.”  (Distriktssköters-
ka, primärvård) 
 
Att Kommunikationen mellan handledare och student fungerar är förutsättningen för en bra 
handledningsprocess. Om de befinner sig på olika nivåer i kommunikationen blir det svårt. 
Hjälp kan då behövas utifrån för att lyssna på och vägleda student och handledare. 
 

Diskussion 

Metoddiskussion 
 
Fokusgrupper används i ökad omfattning inom hälso- och sjukvården. Metoden är lämplig 
utifrån studiens syfte. Den är praktisk att genomföra men tidskrävande eftersom den ger ett 
stort material att bearbeta. Det är positivt med deltagare från olika verksamheter. De inspire-
ras av varandra och genom att höra andras åsikter medvetandegörs det egna ställningstagandet 
(Depoy & Gitlin, 1999; Hylander, 2001). Det är inte nödvändigt att nå konsensus men det kan 
leda till en utvidgad reflektion runt frågan (Patton, 1990). Intervjuerna avslutades med frågan 
hur deltagandet i en fokusgruppsintervju upplevts. Uppfattningen från respondenterna var att 
det var ”trevligt och positivt… vi har ganska lika åsikter… har glömt bort kameran.”  
 
Orsaken till ett minimalt bortfall grundas på att respondenterna har en yrkesrelation till under-
sökarna. Två deltagare som inte själva kunde närvara ordnade ersättare. Detta belyser respon-
denternas intresse för syftet med studien. Att åtta deltagare inbjöds till varje intervjutillfälle 
resulterade i att bortfallen blev hanterbara. Beroende på detta varierade gruppernas storlek 
mellan fem till åtta deltagare. Alla respondenterna kontaktades personligen och gav sitt med-
givande att delta, två ångrade sig och tackade nej skriftligt. Detta kan vara ett uttryck för att 
det är svårt att säga ett muntligt nej (Wibeck, 2007). Samtliga vårdenhetschefer gav sitt till-
stånd att respondenterna fick deltaga på arbetstid. Fem respondenter deltog på ledig tid utan 
ersättning. Detta tolkas som att det finns ett stort intresse för handledning. Valet av tre grup-
per visade sig vara hanterbart och gav mättnad i material för att kunna dra slutsatser. Sex del-
tagare i gruppen var det bästa deltagarantalet för att upprätthålla en bra diskussion. Gruppen 
var strukturerad och respondenterna visade respekt för varandra i diskussionen och lät var och 
en tala till punkt. I gruppen med fem deltagare gick diskussionen trögare. Det var svårt att få 
respons utan att ställa vägledande frågor. Åtta deltagare visade sig vara svårare att hålla sam-
man i en gemensam diskussion och detta ledde till samtal i smågrupper. Moderatorn försökte 
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att bjuda in de tillbakadragna deltagarna i alla grupper till diskussionen. Enligt Wibeck (2007) 
är lämpligt antal för en fokusgrupp fyra till sex personer. Risken för subgrupper ökar vid fler 
än sex deltagare i en fokusgrupp. Diskussionen riskerar att ske i smågrupper och risken är 
också att mer tystlåtna personer inte  får möjlighet att föra fram sina synpunkter. Att grupper-
na enbart bestod av kvinnor beror på att de dominerar i sjuksköterskeprofessionen. Konfiden-
tialiteten i en fokusgruppsintervju kan aldrig garanteras eftersom deltagarna sitter tillsammans 
och är utvalda utifrån sin funktion som handledare (Patton 1990).  
 
Moderator och observatör växlade roller för att få en inblick i båda rollerna, detta är en nack-
del enligt Wibeck (2007) eftersom tillförlitligheten kan minska. Eftersom moderator och re-
spondenterna kände varandra till viss del kunde detta påverka diskussionen. Det kunde också 
lätt leda till att praktiska frågor kom upp (Morgan, 1997). Moderatorn men även observatören 
försökte att inte visa några reaktioner på uttalande eller påstående, varken positiva eller nega-
tiva, för att det inte skulle påverka diskussionen. Att intervjuerna spelades in både på band-
spelare och videokamera var av värde då tekniken inte fungerade fullt ut vid ett tillfälle. Re-
spondenterna uttryckte sin motvilja över att bli filmade under intervjun men detta var inte 
hämmande på diskussionerna som var livliga. Moderatorn och observatören utförde var för 
sig transkribering, uttag till meningsbärande enheter, kondensering och kodning. Detta utföll 
med stor samstämmighet och medförde att tankar för analysens utformning väcktes redan här 
(Wibeck, 2007). Under bearbetningen av materialet framkom en känsla för den underliggande 
meningen i vad respondenterna uttrycker. Detta ledde till kodningen av materialet (Kvale, 
1997). Ämnesguiden fungerade som en vägledning i analysarbetet och vid bildandet av sub-
kategorier, kategorier och tema.  
 

Resultatdiskussion 
 
I resultatet utkristalliserades sex subkategorier som har betydelse för kvaliteten på handled-
ningen. Kategorierna kunde sammanföras till två huvudkategorier och bildade tillsammans ett 
övergripande tema. I resultatdiskussionen diskuteras varje subkategori i tur och ordning för att 
ge en överskådlighet. 

Egenskaper 

1. Handledarens egenskaper 
 
Handledarnas målsättning för den verksamhetsförlagda utbildningen är att den håller en god 
kvalité,  att det utbildas kompetenta och skickliga sjuksköterskor. Handledarnas mål är att få 
professionella kollegor för framtiden. Det framkom i intervjuerna att intresset hos handleda-
ren men även intresset hos studenten är avgörande för kvalitén på handledningen. Landmark, 
Storm Hansen, Bjones och Bøhler (2003) skriver i en studie från Norge där sjuksköterskor 
intervjuades i fokusgrupper att en student som har en handledare som inte är intresserad kan 
tappa sin självkänsla. De upplever att inte någon lyssnar på eller respekterar dem. 
 
Den danske filosofen Kierkegaard myntade redan 1859 uttrycket  
 
”Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne 
där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan 
hjälpa andra” ( här hämtat ur Kennedy-Olsson, 1995 s 127). 
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Studenten ska ses som en unik individ. En god handledare är lyhörd för hennes individuella 
behov, önskemål och skiftande erfarenheter. Studenten har kanske aldrig tidigare satt sin fot 
inom sjukvården. Handledaren måste uppmana studenten att presentera sina mål för att kunna 
svara upp mot dessa i handledningsrelationen. Som handledare är det viktigt att respektera 
studenternas mål. Om dessa saknas måste handledaren kunna väcka förslag och ställa krav på 
studenten att formulera sina mål, enligt Landmark et al. (2003). Det framkommer i intervjuer-
na att respondenterna anser att en trygg handledare avspeglar detta på sin student. Det leder 
till att studenten vågar pröva sina vingar och växa i sin roll. Många  kom ihåg sina egna hand-
ledare och hur de formats av dem i sin egen yrkesroll. Både positiva och negativa erfarenheter 
framkom. Trygga studenter utvecklas till kompetenta sjuksköterskor som kan förse patienter 
och anhöriga med vård av hög kvalité (Landmark et al., 2003). Uppfattningar som framkom-
mit i denna undersökning om handledarens roll för en god handledning stämmer överens med 
andra studier gjorda i Skandinavien. Liknande uppfattningar framkommer i den studie av 
Brammer (2006) där 28 sjuksköterskor intervjuades. Syftet var att undersöka hur sjuksköters-
korna uppfattade sin handledarroll och speglar uppfattningarna ur ett Australiensiskt perspek-
tiv. Olika modeller för handledning framkommer med målet att forma en duktig framtida kol-
lega.  

2. Studentens egenskaper 
 
Studenternas attityd påverkar hur handledningsresultatet blir, likaväl som intresse och lyhörd-
het från handledarna. Tidigare erfarenheter från vården uppfattas ibland av handledarna som 
hämmande. Studenterna uppfattar sina tidigare grundläggande omvårdnadskunskaper som 
tillräckliga. Det är svårt att få dem att förstå att de ska se omvårdnaden från rollen som sjuk-
sköterska. En ointresserad student gör att handledaren tappar motivationen för sin handled-
ning och lägger ansvaret på studenten. Under intervjun diskuterades mycket vem som hade 
ansvaret för studentens lärande, handledaren eller studenten? Handledarens roll ansågs inte 
vara att driva på studenten hela tiden. Det kan också vara så att studenterna inte alltid bereds 
möjlighet att få ta del i ansvaret för sin professionella utveckling i en handledningsrelation. I 
litteraturen råder delade meningar om vem som har ansvar för studenternas lärande. Land-
mark et al. (2003) skriver i sin studie att studenterna inte får ta ansvar för sin egen utveckling. 
De har hela tiden en sjuksköterska bredvid sig. När de blir färdiga sjuksköterskor får de plöts-
ligt ta eget ansvar då kan detta komma som en oförberedd överraskning. Öhrling och Hallberg 
(2000) skriver att det uppfattades av en del som ett för stort krav om en handledare själv ska 
bära hela ansvaret för studentens praktiska lärande och utveckling till en professionell sjuk-
sköterska. Det underlättar för handledarna om handledarskapet kan delas och studenten får 
följa flera sjuksköterskor. Det kan ge studenten en vidgad förståelse och syn på omvårdanden.  

3. Organisationens egenskaper 
 
Under organisationens egenskaper utvecklades tre undergrupper som var och ett påverkade 
uppfattningen om handledning. 

3.1 Verksamheten 
 
Tid var en faktor som återkom ständigt i intervjuerna. Detta är en fråga som ideligen aktuali-
seras både av handledare i verksamheten och i handledarutbildningen. I handledarnas vardag 
kommer patienterna i första hand och det är svårt att få gehör från arbetsledningen för att få 
patientfri tid. En potentiell utvecklingsmöjlighet för studenthandledning i verksamheten är att 
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i arbetsgruppen ge utrymme för att avlasta handledarna. Tid för reflektion och samtal med 
studenterna måste få prioriteras med patientfri tid. Ingen personlig ersättning till handledaren 
eller dennes arbetsplats utgår. Ersättningen för studentplatserna utbetalas till en central för-
valtning för sjukvårdsområdet och administreras därifrån. Önskvärt vore att verksamheten 
värderade handledaruppdraget högre och att detta visar sig vid lönesamtalet. Studenterna ska 
erbjudas kompetent handledning. Därför måste resurser skapas både beträffande tid och eko-
nomi. (Mogensen et al., 2006). Handledning och utbildning står i strid med produktionen. 
Omvårdnadsarbetet ska utföras snabbt och ändå resultera i god kvalité. Handledningsuppdra-
get måste få medföra att produktionen minskas (Lauvås & Handal, 2005). Under gruppinter-
vjuerna uttryckte respondenterna en allmän uppfattning att det ska vara frivilligt att vara hand-
ledare. Det ansågs också att de som erbjudits möjligheten att läsa handledarutbildningen i 
första hand ska handleda studenter. Idag utses handledarna utifrån en turordning. Fokus för 
val av handledare bör istället utgå från studentens behov. Det blir en ökad belastning på av-
delningarna när studentantalet ökar. Detta leder till mindre tid för diskussion runt urvalet av 
handledare. Det riskerar att bli en ”nu är det din tur” mentalitet och detta påverkar kvalitén på 
den kliniska handledningen för studenterna (Landmark et al., 2003). Det krävs perioder för 
återhämtning mellan studentperioderna för att handledaren inte ska förlora motivationen. Kor-
ta studentperioder ger ett större flöde av studenter. Då den första tiden att lära känna varandra 
kräver mest energi belastar detta handledarna mer (Kennedy-Olsson, 1995). Med en generell 
syn på utbildningens plats i organisationen måste handledningen accepteras som en kvalifice-
rad arbetsuppgift (Mogensen et al., 2006). 

3.2 Handledarorganisationen 
 
Statusen på handledaruppdraget har höjts och stödet till handledarna har blivit mer lättillgäng-
ligt efter införandet av handledarorganisationen. Möjligheten att snabbt få kontakt och stöd 
vid behov värderas högt. Under intervjuerna framkom att denna organisation inte finns inom 
den kommunala verksamheten i den undersökta regionen. Handledarna där saknar det stödet 
och uttryckte önskemål om att kunna införa en liknande organisation. I avtalen mellan lands-
ting, kommun och lärosäte framkommer att en av huvudhandledarens uppdrag är att ge stöd 
till handledaren (Pilhammar, 2003). Handledarna uppskattar att få information innan studen-
ten kommer för att få möjlighet att sätta sig in i studieguide och kursens mål.  Ett utveck-
lingsmål kan vara att öka kommunikationen med handledarna. Dagens teknik möjliggör att på 
ett enkelt sätt nå ut till handledare personligen med information. Det är viktigt för handleda-
ren att kommunikationen fungerar mellan skola och verksamhet och att strukturen för hand-
ledningen är klar före studenten kommer till avdelningen (Landmark et al., 2003).   

3.3 Lärosätet 
 
Uppfattningen hos handledarna är att kommunikationen med lärosätet är bristfällig. Uppslut-
ningen till informationsträffar för handledare är dålig. Anledningen kan vara att informationen 
om träffarna inte når ut till handledarna personligen. Kontakten mellan lärosäte och det kli-
niska fältet är viktiga organisationsfaktorer för att tillsammans skapa betydelsefulla strukturer 
och uppnå en god handledning. En klar definition av handledarrollen både från skola och 
verksamhet är nödvändig (Landmark et al., 2003).  



                                                                                                                           

15 

Kompetens 

1. Pedagogisk kompetens 
 
Respondenterna kände ett stort ansvar för studenternas utveckling. De ansåg att det var ett 
brett kunskapsfält som skulle delges studenterna. Samtidigt ska handledarna göra en rättvis 
bedömning av studenterna. Öhrling och Hallberg (2000) skriver att handledarna känner en 
tillfredställelse och stimulans i att se hur studenterna växer i sitt lärande. Svårigheterna i om-
vårdnadshandledning är, till skillnad från inlärning i andra professioner, att det inte alltid är 
möjligt att välja handledningssituationer. Det uppstår ibland akuta situationer som inte är möj-
ligt att planera. Svåra känslomässiga situationer kan göra att det inte är lämpligt med hand-
ledning. Vid sådana tillfällen är förhandledning inte alltid möjlig däremot är det viktigt med 
tid för reflektion efteråt tillsammans med sin handledare. Det reflekterande samtalet är en bra 
pedagogisk modell (Pilhammar Andersson, 2003). Progressionen i sjuksköterskeutbildningen 
utgörs av tre färdighets och kompetenssteg inom omvårdnad och utgår från Bloom´s taxonomi 
(Egidius, 2003). Handledaren ska ha möjlighet att gör lämpliga val av inlärningsuppgifter och 
kanske välja bort andra i handledningen för att få bra inlärningstillfällen. I en tidspressad situ-
ation kan handledaren känna att det går fortare att utföra arbetsuppgifterna själv än att släppa 
fram och stötta en osäker student. Här krävs pedagogisk insikt hos handledaren för att skapa 
goda inlärningstillfällen (Mogensen et al., 2006). Handledningen kan ses som en exklusiv 
form av pedagogiskt arbete där ofta bara en eller några få studenter handleds. Det räcker inte 
endast med en god ämneskännedom för att åstadkomma en bra handledning. Handledarut-
bildningen har bidragit till att ge redskapen för handledningen. Utbildningen har ökat insikten 
i rollen som handledare och hur viktig den är för studenterna. Det ser olika ut med tillgången 
av sjuksköterskor med handledarutbildning i de olika verksamheterna. För att nå målet att alla 
handledare ska ha rätt kompetens måste arbetsgivarna prioritera handledarutbildningen i 
kompetensutvecklingsplanerna. En handledning som utförs av en utbildad handledare skiljer 
sig så mycket ifrån den som utförs av en icke utbildad handledare att det ter sig som helt olika 
verksamheter (Lauvås & Handal, 2005). Kaviani och Stillwell (2000) kom fram till i en studie 
på Nya Zeeland att handledarna upplevde att de hjälpte till att etablera en mer effektiv läran-
demiljö tillsammans med  skolan efter handledarutbildningen. Utbildningen hade gett handle-
darna basen för sin undervisande roll. Den underbyggde också deras egen kunskap och gav 
möjligheter att identifiera sitt eget professionella utvecklingsbehov.  
 
Återkoppling och feedback från student till handledare var något som framkom i denna studie 
som ett angeläget behov. I utvärderingsinstrument som finns utvärderas praktikplatsen och 
studentens uppfattning om uppnådda mål, men den personliga handledaren får ingen feed 
back. Handledarrollen har inte varit så tydlig och exklusiv tidigare därför har den heller inte 
utvärderats. I litteraturen finns inte mycket beskrivet om utvärdering från student till handle-
dare. Handledarna känner en frustration över otillräckliga kunskaper för att kunna stödja stu-
denterna i deras studieuppgifter. Om förslagen till studenternas vetenskapliga arbeten kommer 
från verksamheten kan det öka intresset från handledarna att vara mer delaktiga. Handledare 
som är insatta i aktuell forskning kan entusiasmera studenterna till frågeställningar som har 
sina svar i redan befintlig vetenskap eller som kan väcka idéer till nya studier. Detta kan ses 
som en pedagogisk inspiration inom handledningen (Mogensen et al., 2006). Högskoleverket 
framhåller i sin granskning och utvärdering av verksamhetsförlagd utbildning (2007) att den 
låga akademiska kompetensen hos handledarna medför brister i deras förmåga att stötta stu-
denterna i kvalitetsutveckling och kritiskt tänkande i vårdarbetet. Didaktiska utmaningar 
kopplar samman teori och praktik. Reflektion över kliniska situationer, klargörande över stu-
denternas mål och utvärdering av studenternas prestationer beskrivs som meningsfullt och 
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detta kan stimulera till utveckling av omvårdnaden i det kliniska fältet (Landmark et al., 
2003). 

2. Yrkeskompetens  
 
Handledarna är studenternas förebild och ger avtryck som studenten bär med sig resten av 
livet. Det är ett ansvar hos handledaren att förmedla den kulturella handledningen genom att 
överföra traditioner för sjuksköterskefunktionen (Pilhammar, 2002). Som handledare är det ett 
måste att hålla sig uppdaterad med vad som händer inom omvårdnaden. I denna studie anser 
handledarna att de senaste rönen inom omvårdnad ska vara de som kommer från lärosätena. 
Studenterna har med sig ny kunskap som delges och reflekteras till handledarna. När studen-
terna kommer till avdelningen är det sjuksköterskan som kan omvårdnaden och det är hon 
som kan lära ut den. Det är viktigt att vara medveten om vad som görs och vad som sägs, där-
för är det positivt att ha studenter (Landmark et al., 2003). Öhrling och Hallberg (2000) skri-
ver i sin studie att handledarnas självreflektion i omvårdnad ökar vid handledning av studen-
ter. Detta leder till en ökad insikt i sitt arbete, analysering och utvärdering av arbetsmetoder 
samt en kvalitetssäkring. Handledarna känner också ett ansvar för studenternas och patienter-
nas personliga säkerhet. En konfliktkänsla kan uppstå hos handledaren när verksamhetens 
rutiner inte stämmer med den kunskap studenterna har med sig från lärosätet. Detta upplevs 
som otillräcklighet i yrkesrollen. Med  tanke på patientsäkerheten kan det vara svårt att veta 
vilka arbetsuppgifter studenten kan ta över (Mogensen et al., 2006). 

 3. Social kompetens 
 
Hur ett första möte upplevs kan ha bestående betydelse för hur relationen kommer att utveck-
las framåt. Det handlar inte endast om ett trevligt uppträdande både från handledare och stu-
dent. Det kan också handla om att kunna ställa krav, ge återkoppling, bedöma och berömma. 
Det kan skapa den tillit som behövs för en god relation. En handledare innehar en maktposi-
tion gentemot studenten. Att bli bekräftad som person och accepterad ger ett ökat självförtro-
ende som i sin tur leder till en ökad tolerans och förmåga att ge ett bra bemötande i andra rela-
tioner. Vad personkemi står för kan vara svårt att sätta ord på och handlar ofta om emotionella 
processer. Detta kan ändå ha inflytande på relationen mellan handledare och student. Om per-
sonkemin i handledarrelationen inte stämmer är det viktigt med stöd till både handledare och 
studenten. Vid behov måste det vara möjligt att byta handledare. Grunden till problem i rela-
tionen mellan handledare och student ligger många gånger i svårighet att kommunicera (Ken-
nedy-Olsson, 1995). I en bra relation uppstår sällan problem att kommunicera med varandra. 
Om tillit och ett ömsesidigt förtroende präglar relationen finns utrymme för ett givande och 
tagande mellan student och handledare (Öhrling & Hallberg, 2000). 
 

Slutsatser 
 
En sammanfattad bild av respondenternas uppfattning om omvårdnadshandledning är att det 
är roligt och stimulerande att vara handledare. Det ger kunskap tillbaka och är kompetensut-
vecklande.  Det är svårt att få acceptans från verksamheten för att handledning måste få ta tid. 
Genom handledarutbildningen fick handledarna en god pedagogisk kompetens och verktyg 
för att stötta studenterna i lärprocessen. Studenthandledningen uppfattas som mycket viktig 
för att utbilda kompetenta sjuksköterskor och för att få duktiga kollegor i framtiden.  
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Vår förhoppning är att studien uppmärksammar och stärker handledningens betydelse för kva-
litén på den framtida sjukvården genom att utbilda kompetenta och skickliga sjuksköterskor. 

Omnämnanden 
Till alla sjuksköterskor som deltagit i intervjuerna i den här studien för engagemang och vär-
defull information, till våra kollegor i huvudhandledarorganisationen för stöd och coachning 
och till alla på FoU-enheten som bidragit med värdefulla synpunkter och råd vill vi rikta ett 
varmt Tack! 
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Bilagor  

Bilaga 1  

  
 
Verksamhetschefer 
Vårdförbundet    2007-09-25 
 
För kännedom 
 
 
Vi är två sjuksköterskor som heter XXXX och XXXX. Vi arbetar också som huvudhandleda-
re inom XXXXX. Vi är inskrivna vid XXXXXX och har för avsikt att skriva en C-uppsats i 
Omvårdnad. Vi har valt att skriva om handledning och hur sjuksköterskor i klinisk verksam-
het ser på sin roll som handledare av sjuksköterskestudenter. Vår förhoppning är att studien 
ska belysa styrkor och svagheter i handledningsprocessen samt bidra med en vägledning till 
kvalitetsförbättringar för både handledare och studenter. 
Studien kommer att genomföras som en intervjustudie med fokusgrupper bestående av 6-8 
deltagare i varje grupp. Vi planerar att hålla intervjuer med tre grupper. Vi beräknar att varje 
intervjutillfälle tar 1,5-2 timmar och förläggs på lämplig tid och plats som anpassas efter 
verksamheten. Deltagarna väljs ut av oss. Kontakt kommer att tas både muntligt och skriftligt 
med deltagarna.  
Vi vänder oss till sjuksköterskor både med och utan handledarutbildning som har handlett 
studenter inom de senaste två åren.  
Skriftligt tillstånd har inhämtats av respektive vårdenhetschef. 
Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss per telefon eller mail. 
 
 
 
 
_______________________________  _______________________________ 
XXXX    XXXX 
 
 
 
_______________________________  
XXXX 
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Bilaga 2 
 
 
 
 
 
Vårdenhetschef    2007-09-25 
 
Ansökan om tillstånd att få genomföra intervjustudie. 
 
Vi är två sjuksköterskor som heter XXXX och XXXX. Vi arbetar också som huvudhandleda-
re inom XXXX. Vi är inskrivna vid XXXX och har för avsikt att skriva en C-uppsats i Om-
vårdnad. Vi har valt att skriva om handledning och hur sjuksköterskor i klinisk verksamhet 
ser på sin roll som handledare av sjuksköterskestudenter. Vår förhoppning är att studien ska 
belysa styrkor och svagheter i handledningsprocessen samt bidra med en vägledning till kvali-
tetsförbättringar för både handledare och studenter. 
Studien kommer att genomföras som en intervjustudie med fokusgrupper bestående av 6-8 
deltagare i varje grupp. Vi planerar att hålla intervjuer med tre grupper. Vi beräknar att varje 
intervjutillfälle tar 1,5-2 timmar och förläggs på lämplig tid och plats som anpassas efter 
verksamheten. Deltagarna väljs ut av oss. Kontakt kommer att tas både muntligt och skriftligt 
med deltagarna.  
Vi vänder oss till sjuksköterskor både med och utan handledarutbildning som har handlett 
studenter inom de senaste två åren.  
Vi anhåller om tillåtelse att få genomföra denna datainsamling med ovan nämnda kriterier 
under hösten 2007. 
Vi är tacksamma för skriftligt medgivande så snart som möjligt på bifogat svarsformulär i 
medföljande kuvert. 
Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss per telefon eller mail. 
 
Tack på förhand 
 
 
 
_______________________________  _______________________________ 
XXXX    XXXX 
 
 
 
_______________________________  
XXXX 
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Intervjudeltagare    2007-09-25 
 
En studie om sjuksköterskors uppfattning om rollen som handle-
dare av studenter i omvårdnadshandledning 
 
Vi är två sjuksköterskor som heter XXXX och XXXX. Vi arbetar också som huvudhandleda-
re inom XXXX. Vi är inskrivna vid XXXX och har för avsikt att skriva en C-uppsats i Om-
vårdnad. Vi har valt att skriva om handledning och hur sjuksköterskor i klinisk verksamhet 
ser på sin roll som handledare av sjuksköterskestudenter. Vår förhoppning är att studien ska 
belysa styrkor och svagheter i handledningsprocessen samt bidra med en vägledning till kvali-
tetsförbättringar för både handledare och studenter. 
Studien kommer att genomföras som en intervjustudie med fokusgrupper bestående av 6-8 
deltagare i varje grupp. Vi planerar att hålla intervjuer med tre grupper. Vi beräknar att varje 
intervjutillfälle tar 1,5-2 timmar och förläggs på lämplig tid och plats som anpassas efter 
verksamheten. Intervjuerna kommer att spelas in på band och behandlas konfidentiellt, ban-
den kommer att förstöras efter avslutad studie. 
Vi vänder oss till sjuksköterskor både med och utan handledarutbildning som har handlett 
studenter inom de senaste två åren.  
Härmed tillfrågas du angående deltagande i gruppintervjun i studien om sjuksköterskors upp-
fattning om rollen som handledare av studenter i omvårdnadshandledning. Deltagandet är 
frivilligt. 
Vi är tacksamma för skriftligt medgivande så snart som möjligt på bifogat svarsformulär i 
medföljande kuvert. Vid ev. förhinder är vi tacksamma att du meddelar oss så snar som möj-
ligt. 
Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss per telefon eller mail. 
 
Tack på förhand 
 
 
 
_______________________________  _______________________________ 
XXXX    XXXX 
 
 
 
_______________________________  
XXXX 
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Ämnesguide till fokusgruppsintervjuer                                          
 
1. En god handledare 
 
 
2. Utveckling i handledarrollen 
 
 
3. Påverkan av yttre/inre faktorer 
 
 
4. Studenternas vetenskapliga arbeten/studieuppgifter 

 
 
5. Slutfråga. Är det någon som vill tillägga någonting? 
 
 
6. Hur har ni upplevt deltagandet i fokusgruppsintervju? 
 
 
7. Demografiska frågor 
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Egenskaper Kompetens 
 

Organisationens 
egenskaper 
 

Studentens 
egenskaper 
Förväntningar 
Intresse  
Motivation 
Ansvar 
Attityd 

Pedagogisk  
kompetens 
Handledar-
ansvar 
Handlings-
beredskap 
Utveckling 
Ökad insikt 
Feedback 
Teoretisk 
anknytning 
 

Yrkes  
kompetens 
Förebild 
Professionell 
Kompetens- 
utveckling 
Ansvar 
 

Lärosätet 
Kommunikation 
Kompetens-
utveckling 
 
 
 
 

Handledar- 
organisationen 
Stöd 
Kommunikation 
 
 

Verksamheten 
Ekonomi 
Tid 
Prioritering 
Acceptans 
Lojalitet 
Frivilligt 
 

Social  
kompetens 
Handl./Stud. 
Bemötande 
Personkemi 
Kommunika-
tion 

Handledningens 
           kvalitet 
 

Handledarens 
egenskaper 
Positiv Intres-
serad 
Lyhörd 
Ansvarsfull 
Engagerad 
Motiverad 
Trygg 
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