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Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie var att beskriva vilka faktorer som kan påverka sjuksköterskans 

möjligheter att handleda sjuksköterskestudenter under deras verksamhetsförlagda utbildning. 

Sjuksköterskan handleder studenter dagligen i klinisk praktik. Sjuksköterskan ska kunna 

hantera sitt arbete och samtidigt vara handledare för studenter. Studien är en litteraturstudie 

med en beskrivande design i vilken fjorton artiklar granskats. Resultatet visade att i tio av de 

fjorton artiklarna togs negativt påverkande faktorer upp såsom hög arbetsbelastning och 

otillräcklig avsatt tid för lärande och återkoppling med studenten i den kliniska miljön. 

Positiva faktorer var att få stöd från kollegor och från Högskolan. I elva artiklar framkom att 

högre vetenskaplig utbildning och utbildning i handledning underlättar för handledare att 

kunna ge studenter en stimulerande klinisk praktik. I sex av de fjorton artiklarna visade 

resultatet behovet för Högskolan att ha en god samordning med handledare och ge 

information om studenters kunskap och uppsatta mål med verksamhetsförlagd utbildning. 
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Abstract  
 

The purpose of this study was to describe the factors that may affect nurses' ability in 

supervision of  nursing students during their clinical training. Nurse´s precepts students in 

daily clinical practice. The nurse should be able to manage their work as well as being 

preceptor for students. The study is a literature review with a descriptive design in which 

fourteen articles were reviewed. The results showed that in ten of the fourteen articles 

negative factors were described as high workload and insufficient time allocated for learning 

and feedback to the student in the clinical environment. Positive factors were described as 

received support from colleagues and from the School of Nursing. It appeared in eleven 

articles that factors such as higher scientific education and a training in supervision facilitated 

the preceptoring nurses  in their task to give students a stimulating clinical practice. In six of 

the fourteen articles results showed a need for the School of Nursing to have a good 

coordination with the preceptor and to provide information on students' knowledge and goals 

of the clinical training.  
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1. INTRODUKTION 

1.1 Inledning  

Sjuksköterskeyrket betraktas som en autonom profession, och bilden av sjuksköterskan som i 

huvudsak medicinsk assistent finns inte längre. Utbildningen är en akademiserad 

högskoleutbildning som utbildar ämneskompetenta sjuksköterskor i den nya patientvården 

(Högskoleverket (HSV), 2007). Sjuksköterskekompetensen består av följande områden 

utveckling, utbildning och forskning. Handledning, undervisning och bedömning av studenter 

ingår under rubriken utbildning (Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskestudenters kliniska 

utbildning kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en utbildningsplats som är förlagd i 

verksamhet inom hälso- och sjukvård inom landstinget eller kommuner. Syftet med den 

verksamhetsförlagda utbildningen är att studenter ska tillägna sig, tillämpa/ integrera 

teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter samt utveckla ett professionellt förhållningssätt 

(Karolinska Institutet, 2008). 

 

Sjuksköterskestudenter ska kunna tillgodogöra sig VFU. Då krävs det att handledare har 

tillgång till lärosätets mål och kursplan och använder ett helhetsperspektiv vid planering av 

VFU. Handledare är en förebild för studenter de visar vad sjuksköterskerollen innebär. De 

påverkar därigenom studenters professionella och personliga utveckling samt föreställning om 

framtida yrkesroll som sjuksköterska. Handledare behöver kollegialt stöd och uppmuntran 

ifrån arbetsledning för att kunna planera, sätta upp mål, följa upp och utvärdera studenters 

färdigheter. Arbetsledningens förståelse och stöd samt uppmuntran för handledares egen 

utbildning är viktig, handledare behöver utveckla handledarroller genom fördjupad utbildning 

i pedagogisk kompetens, utvecklingsarbete och forskning. Framgångsrik handledning med 

positiva erfarenheter leder till att, studenter söker tillbaka till VFU platser efter avslutad 

sjuksköterskeutbildning (Häggman-Laitila, Eriksson, Meretoja, Sillanpää & Rekola, 2007). 

 

Ett samarbete mellan lärosäte och verksamhet där utbildningen är förlagd är en förutsättning 

för att kunna ge studenter en givande praktisk inlärningssituation. Studenter lär sig praktisk 

omvårdnad genom att se och lära från handledare i olika omvårdnadssituationer. Viktigt att 

handledare är medvetna om sin roll som förebild. I studien Landmark et al (2003) framkom 

att sjuksköterskor ansåg handledning av sjuksköterskestudenter som utvecklande och ett 

incitament, genom att det ger inspiration till egen reflektion över hur de egentligen vårdar 
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patienter. Handledares skicklighet och kompetens utvecklas genom en stödjande organisation. 

Handledares självförtroende och självinsikt i omvårdnadssituationer där handledning ges, 

påverkar hur handledningens kvalitet uppfattas av studenter (Landmark et al, 2003). 

 

I en studie av Mantzoukas och Watkinson (2006) framkom att handledare bör utbilda sig 

kontinuerligt, hålla sig uppdaterad i aktuella omvårdnadsteorier och evidensbaserad 

omvårdnad. Studenters lärande och utveckling under VFU är påverkad av handledares 

kliniska kompetens och hur handledare förmedlar denna avancerad teoretisk kunskap. De 

handledare som är medvetna om sin professionella kompetens, är engagerade i handledningen 

av studenter i klinisk praktik. 

 

Myrick och Yonge (2004) beskrev handledares olika strategier vid handledning och positiva 

handledningsstrategier innefattar en stöttande handledarfunktion, konstruktiv feedback, 

reflektion samt att lära ut ett kritiskt och analytiskt tänkande. Handledare som har en klinisk 

kompetens samt kan omsätta teoretisk kunskap och inge trygghet, kan förhöja 

sjuksköterskestudenters självförtroende och deras kritiska tänkande. 

 

I omvårdnadssituationer kan studenter integrera teoretiska kunskaper i praktisk handling. 

Handledare inspirerade studenter att med hjälp av reflektion över det egna handlandet, 

fördjupa omvårdnaden genom förankring av teori. Tillsammans med vetenskaplig kunskap, 

klinisk erfarenhet och reflektion i handling skapades kritiskt tänkande genom en process 

(Jerlock, Falk & Severinsson, 2003). 

 

1.2 Definition av verksamhetsförlagd utbildning 

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som ingår i studenters utbildning räknas som 

en fullvärdig akademisk utbildning som ger akademiska poäng. Utbildarna, lärare och 

handledare, har en låg akademisk utbildning. Kompetenskravet för lärare är kandidatexamen 

och för handledande sjuksköterskor är kravet otydligt och den akademiska kompetensen är låg 

det kan medföra att ”hantverket” prioriteras. Studenter ska under VFU placeringen tränas i 

klinisk bedömning, kommunikation, etiska överväganden, integrering av vetenskaplig 

kunskap och interprofessionellt samarbete. Vissa lärosäten har höjt den akademiska 

kompetensen genom att inrätta kliniska lektorat. Andra har inrättat särskilda vårdenheter där 
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lärare från lärosätet med magister- och lektorskompetens aktivt deltar i den 

verksamhetsförlagda utbildningen (HSV, 2007). 

 

1.3 Definition av handledning   

Handledning är ett stöd till studenter och kollegor som leder till en utveckling både på kort 

och lång sikt. En situation där teori och praktik förenas för att utveckla ett professionellt 

förhållningssätt hos den handledda (Holmberg, 2001). Målet med handledning är att 

åskådliggöra sambandet mellan teori och praktik, den involverar två, eller ett fåtal personer i 

en organiserad verksamhet, den bedrivs i skärningspunkten mellan teoretiskt och praktiskt 

kunnande, dess huvudsyfte är lärande och kompetensutveckling (Lauvås & Handal, 2001). 

Under verksamhetsförlagda utbildningen ska studenten lära sig att ingå i ett arbetslag, leda ett 

arbetslag och organisera omvårdnadsarbete (Europaparlamentet, 2005). De studerande skall 

bli förtrogna med yrkets praxis och handledningen skall medverka till att de får största 

möjliga utbyte av praktiken (Lauvås & Handal, 2001). 

 

1.4 Definition av handledningsmodeller 

Enligt Lauvås och Handal (2001) är handledningens mål att hjälpa individen att komma fram 

till det bästa sättet att utöva yrket, med hjälp av individens kunskaper och erfarenheter, 

värderingar. Man kan dela in handledningsmodeller i två modeller en mästare-lärling  samt 

handling/reflektionsmodellen.  

 

Mästare-lärling modellen följer ett mönster som kännetecknar demonstration, övning och 

korrigering. Mästaren, en skicklig yrkesutövare, fungerar som en förebild och som rådgivare. 

Målet för lärlingen är att kopiera och bemästra utan att ifrågasätta. Mästaren har 

tolkningsföreträde.  

 

Handling /reflektionsmodellen går mer ut på att hjälpa studenter att bli medvetna om 

grunderna för handlandet samt yrket, än på att förmedla hur en ”riktig” yrkesutövning ser ut 

eller att ge den nödvändiga kunskap som krävs för att utöva yrket. Modellen kan utveckla den 

kunskapsmässiga basen för en yrkesmässig professionalitet genom en växling mellan 

handling och reflektion över handlingen. Handledaren utgör samtalspartner och är skicklig 

som tolkare samt analytiker och målet för handledningen är insikt. Reflektion ses som viktigt 
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inom all handledning och både student och handledare bör reflektera tillsammans (Lauvås & 

Handal, 2001). 

 

1.5 Definition av kompetens 

Kompetens betyder lämplighet på latin och innefattar kunskap, färdighet och attityd, en helhet 

att använda för att hantera och lösa uppgifter i skilda situationer (Lauvås & Handal, 2001). 

Kunskap är en förutsättning för kompetens och man kan skilja på teoretisk, etisk och praktisk 

kunskap. Inom vårdinriktad utbildning förenas teoretisk, praktisk och etisk kunskap, de blir en 

del av tankesätt och värdegrund för yrket. En handledare använder en praktisk yrkesteori som 

omfattar överförd kunskap, egna erfarenheter och värderingar. Handledning sker i den 

kliniska miljön, förenad i det dagliga arbetet, och är inte en avskild händelse. En handledare 

bör vara medveten om de olika faserna i handledningens förlopp och ha ett förhållningssätt 

med studenten som överensstämmer med i vilken fas studenten befinner sig (Lauvås & 

Handal, 2001). För att kunna förvärva kompetens krävs utbildning. Kravet på handledarens 

kompetens inom verksamhetsförlagd utbildning är otydlig. Sjuksköterskor som handleder har 

oftast obetydlig akademisk utbildning eller kandidatexamen inom Omvårdnadsvetenskap 

(HSV, 2007). Kompetens är en hörnsten för sjuksköterskor och deras delaktighet i 

förbättringsarbete samt omvårdnadsforskning är essentiellt i den snabba och intensiva 

utvecklingen. För att kunna omsätta, tillämpa och applicera ny kunskap och forskningsresultat 

krävs hög kompetens. Hög kompetens är en förutsättning för sjuksköterskan som ledare för 

det patientnära omvårdnadsarbetet och som en aktör för vårdens utveckling, att ställa de 

”rätta” forskningsfrågorna, för att aktivt kunna vara med och driva fram ny 

omvårdnadskunskap (Svensk sjuksköterskeförening, 2010).  

 

1.5 Problemområde 

Sjuksköterskestudenter skall kunna tillgodogöra sig VFU. Handledning av studenter ska 

passas in i en arbetsorganisation med högt tempo, många studenter, korta VFU perioder, dessa 

faktorer kan leda till svårigheter att få en fungerande tillfredsställande handledning. Det är 

viktigt att ha kunskap om vilka faktorer som påverkar handledande sjuksköterskor i sin roll som 

klinisk sjuksköterska och handledare för att sjuksköterskor, arbetsgivare och Högskola ska kunna 

finna rätt stöd och bra förutsättningar för att klara av att ge studenter en meningsfull klinisk 

praktik. 
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1.6 Syfte 

Syftet med studien är att utifrån vetenskaplig litteratur beskriva faktorer som påverkar 

sjuksköterskans möjligheter att handleda sjuksköterskestudenter under deras 

verksamhetsförlagda utbildning. 
 

1.7 Frågeställning 

Hur beskrivs i vetenskaplig litteratur faktorer som påverkar sjuksköterskans möjligheter att 

handleda sjuksköterskestudenter under deras verksamhetsförlagda utbildning. 
 

2. METOD 

2.1 Design 

Studien genomfördes som en litteraturstudie med en beskrivande design. 
 

2.2 Databaser 

Författaren utförde en litteratursökning i databaserna, PubMed, Cinahl och Academic Search 

Elite. En artikel valdes ut från referenslista till en annan artikel.  
 

2.3 Sökord 

Sökord utifrån syftet och frågeställning som användes var nurse, preceptor, supervision. 

 

2.4 Utfall av sökning 

Tabell 1. Sökord, databaser och utfall samt utvalda artiklar   

Sökord Databas Antal 
träffar 

Lästa 
abstracts 

Utvalda 
artiklar 

Nurse AND Preceptor PubMed         145    12     4   
Nurse AND Preceptor AND 
Supervision 

PubMed          
 98 

    
 4 

     
  2                

Nurse AND Preceptor Cinahl 62 6           
 

               3 

Nurse AND Preceptor Academic Search 
Elite 

      
172 

 
7 

 
3 

Manuell Sökning                   2 

Total = 14 
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2.5 Inklusions och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier var att litteraturen skulle komma från vetenskapliga artiklar skrivna på 

engelska eller svenska, finnas i fulltext och inte vara äldre än tio år (2000-2010). Vid första 

urvalet skulle sökorden finnas med i titel eller abstrakt. Exklusionskriterier var att litteratur på 

annat språk än engelska och svenska valdes bort samt artiklar som var publicerade tidigare än 

år 2000, samt de artiklar som saknade relevans för studiens syfte exkluderades. Sökresultat 

redovisas i tabell 1. Sök strategin ledde fram till titlar som stämde med studiens syfte.  

 

2.6 Dataanalys 

Författaren läste de funna artiklarnas abstrakt och de artiklar som uppfyllde studiens syfte och 

frågeställning lästes i fulltext. Därefter lästes artiklarna igen upprepade gånger och en 

sammanställning av framkomna resultat ifrån artiklarna gjordes i en tabell (bilaga 2). En 

litteraturstudie innebär att inom ett valt ämne eller problemområde söka litteratur, kritiskt 

granska och sammanställa den litteratur som valts (Forsberg & Wengström, 2008). Under 

granskningen av artiklarna fann författaren återkommande meningar och utsagor som svarade 

mot syfte och frågeställning, vilka faktorer som påverkar sjuksköterskans möjligheter att 

handleda sjuksköterskestudenter under deras verksamhetsförlagda utbildning, vilka sedan 

delades in i teman som omformades till tre huvudkategorier.  

På samtliga artiklar som användes i studien gjordes en kvalitetsbedömning och granskning. 

Författaren använde Checklista för kvantitativa artiklar samt Checklista för kvalitativa artiklar 

Forsberg och Wengström (2008) för att värdera artiklarnas kvalitet. Granskningsmallar 

innefattade fem rubriker, syfte med studien, undersökningsgrupp, mätmetoder, analys och 

värdering. Kvalitetsbedömning av artiklarna beskrivs med hjälp av hög eller medel. Hög 

kvalitetsbedömning gavs vid en bra metodbeskrivning, definierad urvalsgrupp, diskuterat 

bortfall, forskningsetisk övervägande, syfte/ frågeställningar besvarade i resultatet och styrkor 

och svagheter diskuterades av författarna. I de artiklar där bortfall inte diskuterades gavs 

kvalitetsbetyget medel. En sammanställning, Forsberg och Wengström (2008), gjordes som 

innehöll följande: författaren/år, titel, design, undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod och 

dataanalysmetod. Artiklarna som uppfyllde kriterierna redovisas i bilaga 1.  
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2.7 Forskningsetiska övervägande 

De utvalda artiklarna var publicerade i vetenskapliga tidskrifter och var därigenom prövade 

och godkända etiskt. Författaren använde ett objektivt förhållningssätt vid analys av 

artiklarna. 

 

3. RESULTAT 

Resultatet av litteraturstudien presenteras i löpande text utifrån de tre huvudkategorier under 

rubrikerna som har besvarat frågeställning. I en tabellform sorterad utifrån utgivningsår 

presenteras de valda artiklarnas syfte och resultat (bilaga 2). 

Rubrikerna är: 

Professionsutveckling 

Arbetsplatsorganisering 

Samordning 

Resultatet består utav fjorton artiklar varav tio hade en kvalitativ ansats, två med kvantitativ 

ansats och två med kvalitativ och kvantitativ ansats. Undersökningsgruppen bestod av 

sjuksköterskor som var aktiva kliniska handledare för sjuksköterskestuderande och antalet 

deltagare varierade mellan 5 - 470 personer. Olika typer av datainsamlingsmetoder användes i 

de inkluderade artiklarna. I kvalitativa studier användes semistrukturerade och strukturerade 

intervjuer. I de kvantitativa studierna användes standardiserad och icke standardiserad 

frågeformulär. 

 

3.1 Professionsutveckling 

Handledarrollen tolkas på ett flertal skilda sätt av sjuksköterskor. Studenters inlärning och 

upplevelse av praktiktiden – negativt eller positivt – blir påverkad av handledarens syn på 

handledning (Brammer, 2006). Sjuksköterskor värdesatte att vara handledare och att handleda 

studenter, att få möjlighet att växa i sin egen profession, det bidrar till tillväxt i studenters 

kunskaper och färdigheter och att främja intresset för det egna arbetsområdet (Brammer, 

2006; Henderson, Fox & Malko-Nyhan, 2006; Lillibridge, 2007; Shannon, Walker-Jeffreys, 

Newbury, Cayetano, Brown & Petkov, 2006). Kunskap är en hörnsten för sjuksköterskan och 

i studien av Hallin och Danielsson (2009) framkom att sjuksköterskor var bättre förberedda 

och upplevde sig själv starkare i sin handledarroll efter utbildning i handledarskap. 
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“ The content covered during the training program 

 prepared me for my role as a preceptor” 

( Henderson et al, 2006, s. 310) 

 

Handledarskapet kunde effektiviseras genom handledarens utbildning i pedagogiska strategier 

och en medvetenhet av den kliniska praktikens värde visade studier av (Carlson, Wann-

Hansson & Pilhammar, 2008; Paton & Binding, 2009; Öhrling & Hallberg, 2001). Akademisk 

utbildning av handledare behövs också, i studie av Ehrenberg och Häggblom (2007) framkom 

att handledande sjuksköterskor kände att de hade ett behov att utveckla sina kunskaper i 

omvårdnad, vetenskaplig metoder och specifika omvårdnad inom deras område av klinisk 

expertis. Några handledare fann att studenters kritiska tänkande var en negativ upplevelse. De 

handledare som inte klarade av att anpassa till studenters kunskap och kompetensnivå, ingav 

studenter en upplevelse av otrygghet och negativitet (Brammer, 2006). Sjuksköterskorna i 

studien av Shannon et al (2006) erfarenhet av den undervisande handledarrollen var positiv 

och intresse för den egna professionella utveckling väcktes då behovet av att de följde med i 

den vetenskapliga utveckling ökade (Shannon et al, 2006). Handledande sjuksköterskors 

upplevelse av ett handledarprogram i Smedley (2008) betonade igen att en strukturerad 

utbildning med olika handledningsmodeller kunde förstärka förmågan hos sjuksköterskor att 

utföra handledning och med detta individanpassa den till varje student. En del handledande 

sjuksköterskor som ingick i McCarthy och Murphy (2010) studie upplevde 

handledarutbildningen som svår och bortom deras fattningsförmåga.  

 

” I really enjoy working with students but this new programme 

is very much beyond my capabilities (Preceptor 19)” 

(McCarthy & Murphy, 2010, s. 240 ) 

 

Andra sjuksköterskor fann att 2-dagars handledarprogram inte var tillräckligt för att få en 

tillräcklig kunskap och förståelse för deras roll. Handledare föreslog att sjuksköterskor 

utvalda för handledning av studenter, bör ha en god vetenskaplig utbildningsbakgrund, och 

genomfört en handledning och bedömningskurs (McCarthy & Murphy, 2010). I en studie av 

Smedley (2008) beskrev att en förhöjning av kunskap, kompetens och attityder hos 

sjuksköterskan kan utveckla en mer positiv kultur på arbetsplatsen. 
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3.2 Arbetsplatsorganisering  

Carlson, Wann-Hansson & Pilhammar, (2010) beskrev i en studie förutsättningarna för 

handledning påverkades av förhållande som kunde var både stödjande och begränsande, 

arbetstiden påverkade handledare i det organisatoriska, det samverkande och det personliga 

perspektivet. Brammer (2006) fann i sin studie att den handledande sjuksköterskans 

perspektiv växlade mellan studentfokus, arbetsbelastning och kontroll. I flera av artiklarna 

beskrevs en utmaning i handledarrollen var brist på uppmärksamhet och förståelse från 

kollegor när det gällde den extra arbetsbördan, höga arbetsbelastning och brist på tid, speciellt 

för reflektion tillsammans med studenter (Bourbonnais & Kerr, 2007; Brammer, 2006; 

Carlson et al, 2010; Ehrenberg & Häggblom, 2007; Hallin & Danielson, 2009; Henderson et 

al, 2006; Hyrkäs & Shoemaker, 2007; Lillibridge, 2007; McCarthy & Murphy, 2010; 

Shannon et al, 2006). I en jämförelsestudie av Hallin och Danielson (2009) framkom att år 

2006 var fler handledare mer förbereda genom utbildning för sin roll och kände större stöd av 

kollegor, chefer än år 2000. En minimal förbättring sågs i stöd att länka forskning med 

kliniskt arbete. 

 

“Only 14.7% considered that support in linking research 

results to practical situations was very good”. 

(Hallin & Danielson, 2009,s.168) 

 

Lillibridge (2007) och McCarthy och Murphy (2010) beskrev i sina studier nödvändigheten är 

ett organisatoriskt stöd för att handledande sjuksköterskor effektivt ska kunna hantera sina 

dubbla arbeten som sjuksköterskor och handledare. Arbetsgivare kunde underlätta med 

tidsplanering, fördelade arbetsuppgifter, feedback och andra belöningar. Den handledande 

sjuksköterskan tog sin roll på mer allvar, om de såg att det fanns fördelar i form av 

belöningar, stöd och engagemang från arbetsgivaren (Hyrkäs & Shoemaker, 2007). För en 

effektivisering av handledarskapet krävdes ett ökat stöd från organisationerna, genom 

fortbildning och effektiv schemaläggning samt tillräcklig avsatt tid för lärande och 

återkoppling i den kliniska miljön (Henderson et al, 2006). 

 

3.3 Samordning  

Den handledande sjuksköterskan behövde fortlöpande stöd i sin handledande roll i relation 

med studenten. Det var betydelsefullt att få stöd från högskolan med feedback, såsom 
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information om student och målbeskrivning (Hyrkäs & Shoemaker, 2007; Lillibridge, 2007). 

En målbeskrivning för studenten utgjorde en säkerhet i lärandeprocessen för student och 

patienter (Bourbonnais & Kerr, 2007). För många sjuksköterskor blev det bristande stödet 

från Högskolan en utmaning som handledare. I andra studier fick sjuksköterskor stöd och 

support från lärare och Högskola vid studenthandledning. Ett speciellt stöd i handledarrollen 

gavs när lärare besökte studenten i verksamheten (Bourbonnais & Kerr, 2007; Hyrkäs & 

Shoemaker, 2007).  

 

If clinical teachers are working closely with preceptors, 

offering advice and giving feedback, they are seen as resources. 

(Carlson et al, 2010, s.438) 

 

En annan form för stöd var reflektionsträffar mellan klinisk adjunkt, huvudhandledare, 

handledare och student, de uppfattades positivt av handledare (Ehrenberg & Häggblom, 

2007). Alla handledare tyckte att det var viktigt att ha ett system där man som handledare 

kunde kontakta Högskolan vid behov (Lillibridge, 2007). Bra handledning kunde ges om 

studentens kunskap och mål med VFU var känd för den handledande sjuksköterskan (Carlson 

et al, 2008). En individanpassad målformulering för studenten var en förutsättning, där 

handledning blev en förstärkande länk i det kliniska lärandet (Öhrling & Hallberg, 2001). 

 

4. DISKUSSION 

4.1 Huvudresultat 

Resultatet visade att i tio av de fjorton artiklarna togs negativt påverkande faktorer upp såsom 

hög arbetsbelastning och otillräcklig avsatt tid för lärande och återkoppling med studenten i 

den kliniska miljön. Positiva faktorer var att få stöd från kollegor och från Högskolan. I elva 

artiklar framkom att vetenskaplig utbildning och utbildning i handledning var en 

underlättande faktor för handledare att kunna ge studenter en stimulerande klinisk praktik. I 

sex av de fjorton artiklarna visade att sjuksköterskans möjlighet att ge en bra handledning var 

beroende av att Högskolan hade en samordning med verksamhetsförlagd utbildningsplats 

Högskolan behövde ha en god samordning med handledaren och ge information om 

studenters kunskap och uppsatta mål med verksamhetsförlagd utbildning.   
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4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Professionsutveckling 

Föreliggande litteraturstudie visade att studenters lärande och utveckling under VFU var 

påverkad av handledares kliniska kompetens och vetenskapliga utbildning Brammer (2006) 

beskrev vidare att handledande sjuksköterskor som inte klarade av att anpassa till studenters 

kunskaps- och kompetensnivå, gav studenter en upplevelse av otrygghet och negativitet 

(Brammer, 2006). En sjuksköterska behöver en bra utbildning i handledarskap med kunskap 

inom pedagogiska strategier, med utbildningen utvecklar sjuksköterskor förståelse för hur de 

ska bemöta olika studenters utbildningsnivåer. Vikten av rollen som handledare för 

framtidens nya yrkesutövare blir också mer uppenbar för sjuksköterskor (Öhrling & Hallberg, 

2001; Brammer, 2006; Henderson et al, 2006; Shannon et al, 2006; Smedley, 2008; Hallin & 

Danielson, 2009). Det är en självklarhet att studenters lärande och utveckling under VFU är 

påverkad av handledares kliniska kompetens och hur handledare förmedlar avancerad 

teoretisk kunskap. Ehrenberg och Häggblom (2007) beskrev i sin studie om problembaserad 

inlärning, att handledare behöver utveckla sina kunskaper i omvårdnad och vetenskapliga 

metoder för att kunna ge en bra handledning. I studien McCarthy och Murphy (2010) 

framkom åsikter från handledare som föreslog att sjuksköterskor utvalda för 

studenthandledning bör ha en god vetenskaplig utbildningsbakgrund. Det är då lättare att 

hjälpa studenter integrera sina teoretiska kunskaper i praktisk handling i 

omvårdnadssituationerna (Jerlock et al, 2003). Sjuksköterskeutbildningen är en akademisk 

utbildning och när de handledande sjuksköterskorna har en kandidatexamen i 

Omvårdnadsvetenskap eller magister /master kan det vara lättare för dem att handleda 

blivande kandidater i Omvårdnadsvetenskap (HSV, 2007).  

 

4.2.2 Arbetsplatsorganisering 

I föreliggande studie kom det fram att organisatoriskt stöd var en mycket viktig förutsättning 

för att sjuksköterskan skulle kunna ge en gynnsam handledning. Resultatet visade att i tio av 

de fjorton artiklarna togs negativt påverkande faktorer upp såsom hög arbetsbelastning och 

ineffektiv schemaläggning vilket kan leda till otillräcklig avsatt tid för lärande och 

återkoppling i den kliniska miljön. Sjuksköterskor saknar belöningar, feedback och stöd från 

arbetsledning och kollegor (Bourbonnais & Kerr, 2007; Brammer, 2006; Carlson et al, 2010; 

Ehrenberg & Häggblom, 2007; Hallin & Danielson, 2009; Henderson et al, 2006; Hyrkäs & 

Shoemaker, 2007; Lillibridge, 2007; McCarthy & Murphy, 2010; Shannon et al, 2006). I en 
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studie beskrev Landmark et al (2003) att förutsättningar för att ge studenter en lärorik 

undervisning och givande praktisk inlärningssituation skall vara att handledare är medvetna 

om sin roll som förebild. Handledares skicklighet och kompetens utvecklas av en stödjande 

organisation. Studenter lär sig praktisk omvårdnad genom att se och lära från handledare i 

olika omvårdnadssituationer. Handledares självförtroende och självinsikt i 

omvårdnadssituationer där handledning ges påverkar hur handledningens kvalitet uppfattas av 

studenter.  I föreliggande litteraturstudie beskrev Henderson et al (2006) att en förberedelse i 

form av organisatoriskt stöd är en nödvändighet för handledande sjuksköterskor om de ska 

effektivisera hanteringen av sina arbeten som sjuksköterska och handledare. Stödet för 

fortbildning i handledarskapet är en positivt bidragande faktor för förhöjning av kunskap, 

kompetens och attityder hos sjuksköterskan vilket leder till en mer positiv kultur på 

arbetsplatsen (Henderson et al, 2006; Smedley, 2008). Stödet bidrar därigenom till tillväxt i 

studenters kunskaper och färdigheter samt ett främjande för det egna arbetsområdet (Shannon 

et al, 2006). I en studie av Häggman-Laitila et al (2007) beskrevs att en framgångsrik 

handledning leder till att studenter sökte tillbaka till VFU platser efter avslutad 

sjuksköterskeutbildning.  

 

4.2.3 Samordning 

Studenters kliniska lärande var beroende av att handledaren var upplyst om studentens 

kunskaper och Högskolans uppsatta mål med VFU (Carlson et al, 2008; Hyrkäs & 

Shoemaker, 2007; Lillibridge, 2007; Öhrling & Hallberg, 2001). För den handledande 

sjuksköterskan utgjorde målbeskrivning för studenten en säkerhet i lärandeprocessen 

(Bourbonnais & Kerr, 2007). I föreliggande litteraturstudie framkom att samarbete inte 

fungerade tillfredsställande mellan Högskola och VFU plats (Bourbonnais, 2007; Carlson et 

al, 2010). Även sjuksköterskor i Lillibridge (2007) studie upplevde att kontakten till 

Högskolan var otillfredsställande. De tyckte det var viktigt att ha ett system via telefon eller e-

post där de på ett enkelt sätt kunde kontakta Högskolan vid behov om studenter och deras 

VFU placering (Lillibridge, 2007). Sjuksköterskans möjlighet att ge en bra handledning var 

beroende av att Högskolan hade en samordning med verksamhetsförlagd utbildningsplats 

(Bourbonnais & Kerr, 2007; Carlson et al, 2008; Carlson et al 2010; Ehrenberg & Häggblom, 

2007; Lillibridge, 2007; Öhrling & Hallberg, 2001). Reflektionsträffar och besök i 

verksamheten av Högskolans personal upplevdes som mycket positivt och de handledande 

sjuksköterskorna kände sig stärkta i sin handledarroll (Bourbonnais & Kerr, 2007; Ehrenberg, 

& Häggblom, 2007; Hyrkäs & Shoemaker, 2007).  
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4.3 Metoddiskussion 

Författaren valde att göra en deskriptiv litteraturstudie för att sammanställa den forskning som 

fanns om faktorer som kan påverka handledande sjuksköterskans möjligheter att handleda 

sjuksköterskestudenter under VFU. Fördelen med att göra en litteraturstudie var att data redan 

var framforskad och insamlad, vilket gjorde planeringen av processen enklare. Sökningar efter 

artiklar gjordes i Cinahl, PubMed och Academic Search Elite resulterade i ett stort antal 

artiklar. Eftersom en del sökningar gav så stort utfall och artiklarna valdes ut efter titel, 

abstrakt eller tillgänglighet på Högskolan i Gävle, så finns det risk att en del relevanta artiklar 

har missats. Sökorden som användes ansågs vara av relevans för att få fram de artiklar som 

svarade på studiens frågeställning. En styrka i föreliggande studie var att de artiklar som 

granskades var från år 2000 och senare, vilket gjorde att det är den mest aktuella forskningen 

som har använts. Alla artiklar som författaren funnit var skrivna på engelska så det kan finnas 

risk för feltolkningar. En kvalitetsgranskning av artiklarna gjordes utifrån en granskningsmall 

med fem kvalitetsaspekter, inspirerad av Forsberg och Wengström (2008). Mallarna för den 

kvantitativa och kvalitativa granskningen var tydliga, gick bra att åtfölja. Författaren upplevde 

att en rättvis bedömning av kvaliteten uppnåddes. Resultatet (bilaga 2) sorterad utifrån 

utgivningsår och börjar med de äldsta resultaten. 

 

4.4 Allmän diskussion 

Den föreliggande litteraturstudien kunde bidra med information för sjuksköterskor, 

arbetsgivare och Högskolan. 

Framtiden och förbättringsarbete 

Sjuksköterskan har idag relativt bra förutsättningar för att kunna ge studenter en gynnsam 

handledning. Föreliggande litteraturstudie fann förbättringsområden inom de tre 

huvudrubrikerna  

Professionsutveckling 

Arbetsplatsorganisering 

Samordning 

Under professionsutveckling framkom att en fördjupning inom Omvårdnadsvetenskap samt 

en bra handledarutbildning med inslag av pedagogiska strategier skulle kunna ge 



14 

 
 

sjuksköterskan bättre möjligheter att handleda sjuksköterskestudenter under deras VFU 

placering. 

Arbetsplatsorganisering visade att sjuksköterskans tid kunde effektiviseras med hjälp av 

arbetsfördelning, stöd och belöningar till exempel genom minskat antal patienter under 

handledningsperioder, avsatt tid till vetenskaplig fortbildning eller ekonomisk kompensation. 

Samordning med Högskolan är betydelsefullt det framkom att sjuksköterskan är beroende av 

att ha en kommunikationslänk med Högskolan och en specifik individualiserade 

målformulering för studenter. Ett starkt stöd i sin roll som handledare upplevde 

sjuksköterskan under reflektionsträffar och vid besök från Högskolan   

 

Med föreliggande studies resultat som grund ser författaren en klinisk tillämpbarhet. Proces-

sen med att integrera det akademiska ämnet Omvårdnadsvetenskap på arbetsplatserna är på 

god väg och processen fortgår dagligen och målet ligger framför oss kanske inom ett årtionde. 

Målet är att alla sjuksköterskor ska vara yrkesutövare med en akademisk teoretisk bakgrund 

och en skicklig praktisk kunskap. Alla handledare har en viktig funktion som rollmodell för 

nya sjuksköterskestuderande och sjuksköterskor med en lång arbetserfarenhet och därigenom 

expertis inom det kliniska yrket är en tillgång i den kliniska utbildningen av nya studenter. 

Ibland är det de kliniskt skickliga sjuksköterskor med lång erfarenhet som har svårt att se hur 

deras yrke ska vara ett akademiskt yrke, då akademiskt hör till läkarutbildningen. Om dessa 

sjuksköterskor skulle bli medvetna om den potential de besitter skulle vi möjligtvis få se en 

ökning av intresserade deltagare för masterutbildningar. Med en masterutbildning i Omvård-

nadsvetenskap skulle den yrkesverksam sjuksköterska kunna medverka till att höja det aka-

demiska klimatet inom Omvårdnadsvetenskap i verksamheten och därigenom medverka till 

att sjuksköterskestudenter skulle få den akademisk kompetente handledare de egentligen sö-

ker nämligen en kliniskt skicklig sjuksköterska med en djup förankring inom Omvårdnadsve-

tenskap. 

 

Författaren drar slutsatsen att den handledande sjuksköterskans roll som klinisk sjuksköterska 

såväl som undervisande handledare kunde stärkas genom vetenskaplig utbildning samt 

handledarutbildning med fördjupning inom pedagogik. Dessutom förstärktes handledarrollen 

av arbetsplatsorganisering som syftade på personalplanering samt support och en god 

samordning mellan Högskola och verksamhetsförlagd utbildning plats.  
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6. BILAGOR 

Bilaga 1: Valda källor till resultatet 
Författare 

År 
Titel Design Undersöknings- 

Grupp 
(bortfall) 

Datainsamlings-
metod 

Dataanalys- 
metod & 
Kvalitet 

 

Bourbonnais, F.F., 
& 

Kerr, E. 
(2007) 

Preceptoring a student in the 
final clinical placement; 

reflections from nurses in 
Canadian Hospital 

Deskriptiv studie  
 

Kvalitativ ansats 

n = 8 
 

Handledande 
sjuksköterskor 

Intervju 
 
 

Innehållsanalys 
 

Medel 

 

Brammer, J. 
(2006) 

 
 

A phenomenographic study of 
registered nurses’ under-standing 

of their role in student 
learning—an Australian 

perspective 

Deskriptiv studie 
 

Kvalitativ ansats 
 
 

n = 28 
(n = 2) 

 

Handledande 
sjuksköterskor 

Semistrukturerad 
intervju 

 

Fenomenografisk 
Analys 

 
Medel 

Carlson, E.,  
Wann-Hansson, C., 

& Pilhammar, E. 
(2008) 

Teaching during clinical 
practice: Strategies and 

techniques used by preceptors in 
nursing education 

Etnografisk studie 
 

Kvalitativ ansats 
 

n = 16 fokusgrupp 
n = 13 observation 

 

Handledande sjuksköterskor 

Observation 
Fokusgrupp 

Etnografisk 
analys 

 
Hög 

Carlson, E.,   
Pilhammar, E., & 

Wann-Hansson, C. 
(2010) 

Time to precept: supportive and 
limiting conditions for 

precepting 
nurses 

Etnografisk studie 
 

Kvalitativ ansats 
 

n = 16 fokusgrupp 
n = 13 observation 

 

Handledande sjuksköterskor 

    Observation 
Fokusgrupp 

Etnografisk 
analys 

 
Hög 

 

Ehrenberg, A. C., & 
Häggblom, M. 

(2007) 
 

Problem-based learning in 
clinical nursing education: 

Integrating theory and practice 
 

Deskriptiv studie 
 

Kvalitativ ansats 
 

n = 45 
Studenter 

n = 30 
Handledande sjuksköterskor 

n = 4 
Huvudhandledande 

sjuksköterskor 

Enkät 
Intervju 

 

Innehållsanalys 
 

Hög 
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Författare 
År 

Titel Design 
 

Undersöknings- 
grupp 

(bortfall) 

Datainsamlings- 
metod 

Dataanalys- 
metod & 
Kvalitet 

 

Hallin, K., & 
Danielson, E. 

(2009) 
 
 

Being a personal preceptor for 
nursing students: Registered 

Nurses’ experiences before and 
after introduction of a preceptor 

model 
 
 

Deskriptiv 
tvärsnitts studie 

 

Kvantitativ ansats 
 
 
 

n = 113 
(n = 47), år 2000 

 

n = 109 
(n = 45), år 2006 

 

Handledande sjuksköterskor 

Enkät 
 
 
 
 
 

Deskriptiv och 
analytisk statistik 

(T-test, chi-
square, the Mann-
Withney U-test) 

 
Hög 

Henderson, A., 
Fox, R., & 

Malko-Nyhan, K. 
(2006) 

An Evalutation of Preceptors´ 
Perceptions of Educational 

Preparation and Organizational 
Support for Their Role 

Deskriptiv 
longitudinell studie 

 

Kvalitativ ansats 

n = 36 
 

Handledande sjuksköterskor 

Intervju - 
enskild och grupp 

Fokusgrupp 

Innehållsanalys 
 

Hög 

 

Hyrkäs, K., & 
Shoemaker, M. 

(2007) 

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

commitment to the role 

Deskriptiv 
korrelation studie 

 

Kvantitativ ansats 

n = 82 
(n = 144) 

 

Handledande sjuksköterskor 

Enkät Deskriptiv och 
analytisk statistik 

(Pearson´s 
Correlations 
coefficient, 

Spearman Rank 
Coeficient, chi-

Spuare, Kruskal-
Wallis, Mann-
Withney test) 

 
Medel 

 

Lillibridge, J. 
(2007) 

 
 
 

Using clinical nurses as 
preceptors to teach 

leadership and management to 
senior nursing students: 

A qualitative descriptive study 

Deskriptiv studie 
 

Kvalitativ ansats 

n = 5 
 

Handledande sjuksköterskor 
 

Semistrukturerad 
intervju 

Deskriptiv analys 
 

Hög 
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McCarthy, B., & 
Murphy, S. 

(2010) 
 

Preceptors_ experiences of 
clinically educating and 
assessing undergraduate 

nursing students: an Irish context 

Mixed method 
deskriptiv studie 

 

Kvantitativ & 
Kvalitativ ansats 

n = 470 
( n = 500) 

Handledande sjuksköterskor 

Enkät med 
open-ended 

frågor 

Deskriptiv 
Statistisk analys 

(Cronbachs 
alpha) 

 

Innehållsanalys 
 

Medel 
 

Paton, B. I., & 
Binding, L. 

(2009) 

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

Deskriptiv studie 
 

Kvalitativ ansats 
 

n =  
 

Handledande sjuksköterskor 

Enkät 
Intervju 

Fokusgrupp 
 

Fenomenologisk 
analys 

 

 

Smedley, A.M. 
(2008) 

Becoming and being 
a preceptor: a 

phenomenological 
study. 

Deskriptiv studie 
 

Kvalitativ ansats 

n = 7 
 

Handledande sjusköterskor 

Intervju Fenomenologisk 
analys 

 
Medel 

 

Shannon, S.J., 
Walker-Jeffreys, 

M., 
Newbury, J.W., 
Cayetano, T., 
Brown, K., & 

Petkov, J. 
(2006) 

Rural clinician 
opinion on being a 

preceptor 

Kvantitativ & 
Kvalitativ ansats 

 

n = 145 
(n =110) 

 

Handledande sjuksköterskor 

Enkät 
 

Analytisk statistik 
(Microsoft Excel 
2000 and Xpro 

vers 5.4, 
Statistical 
solution) 

 

Innehållsanalys 
 

Hög 
 

Öhrling, K., & 
Hallberg, I. 

(2001) 

The meaning of preceptorship; 
nurses’ lived 

experience of being a 
preceptor. 

Fenomenologisk 
studie 

 

Kvalitativ ansats 

n = 17 
 

Handledande 
sjuksköterskor 

Intervju Fenomenologisk 
analys 

 
Hög 
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Bilaga 2. Resultat beskrivning av valda källor som ingår i resultatet
  
 

Författare/ 
Årtal 

Syfte Resultat 

Öhrling, K., & 
Hallberg, I. 
(2001) 

Att klargöra 
sjuksköterskors 
uppfattade erfarenhet i 
handledningsprocessen 
samt handledarskapets 
betydelse i ett svenskt 
sammanhang 

En utveckling av handledarrollen behövs för att 
höja handledarens medvetenhet med den kliniska 
praktikens värde samt att fördjupa pedagogiska 
strategier i handledningsprocessen. En 
individanpassad målformulering för studenten är 
en förutsättning, där handledning blir en 
förstärkande länk i det kliniska lärandet. Olika 
tekniker, konkreta illustrationer, samtal, 
diskussioner och reflektioner. 

Brammer, J. 
(2006) 

Att få kunskap om hur 
sjuksköterskor tolkar sin 
roll som handledare och 
hur detta påverkar 
handledningen av 
studenter i VFU 
 

Ett flertal skilda sätt att tolka handledarrollen ur 
handledarens perspektiv identifierades och vikten 
av dessa för studentens inlärning. Perspektiven 
växlade mellan studentfokus, arbetsbelastning 
och kontroll. Studentens upplevelse av 
praktiktiden – negativt eller positivt- blir 
påverkad av handledarens syn på handledning. 

Henderson, A., 
Fox, R., & 
Malko-Nyhan, K. 
(2006) 

Att få en utvärdering av 
en workshop. 
Workshopen är en 
förberedning till rollen 
som handledare, hand-
ledande sjuksköterskor 
uppfattning 
 

Sjuksköterskorna identifierade inre förstärkningar 
och en möjlighet för sjuksköterskor att växa i sin 
sjuksköterskeroll vid handledning. En 
nödvändighet är förberedelse i form av 
handledareutbildning och organisatoriskt stöd för 
att handledande sjuksköterskor effektivt ska 
kunna hantera sitt arbete som sjuksköterska och 
handledare. För ett effektivt handledarskap krävs 
strategier med ett ökat stöd från organisationerna 
genom fortbildning, effektiv schemaläggning, och 
tillräcklig avsatt tid för lärande och återkoppling i 
den kliniska miljön 

Shannon, S.J., 
Walker-Jeffreys, M., 
Newbury, J.W., 
Cayetano, T., Brown, 
K., & Petkov, J. 
(2006) 

Att få en utvärdering av 
handledande 
sjuksköterskors 
motivation och 
erfarenhet som 
handledare av studenter 
vid en 
vårdhögskola i 
Australien. 
 

Handledare värdesatta sitt bidrag till tillväxt i 
studenternas kunskaper och färdigheter, att främja 
intresset för det egna arbetsområdet. De tyckte 
om den undervisande handledarrollen som hjälpte 
dem att hänga med i den vetenskapliga 
utvecklingen och den ökade deras intresse 
för professionell utveckling. Det positiva i 
handledning var att se studenten utvecklas. 
Det negativa med handledning innefattade hög 
arbetsbelastning, brist på tid och studenters och 
handledares förväntningar på varandra. 
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Bourbonnais, 
F.F., & 
Kerr, E. 
(2007) 

Att uppfatta personliga 
reflektioner kring att vara en 
handledare och att identifiera 
stöd och utmaningar att anta 
rollen. 

I analysen blev säkerhet huvudtemat, detta var för 
student och för patient och det uppnåddes i 
lärandeprocessen och genom en förberedd student 
med målbeskrivning. Utmaningen i 
handledarrollen var brist på uppmärksamhet från 
kollegor och förståelse från kollegor av den extra 
arbetsbördan, hög arbetsbelastning samt det 
bristande stödet från Högskolan. Stödet i 
handledarrollen gavs när lärare från Högskolan 
var på besök och från organisationens workshop i 
handledning 

Ehrenberg, A. C., 
&  
Häggblom, M. 
(2007) 

Att beskriva studenters och 
handledares erfarenhet av 
problembaserad inlärning och 
en 
ny modell för handledning i 
klinisk praktik 

Projektet baserades på problembaserad inlärning 
samt strukturera reflektionsträffar mellan klinisk 
adjunkt, handledare, huvudhandledare och 
student. Uppfattades positivt av handledare och 
studenter. Tidsbrist uppfattades av handledarna 
för reflektionsträffar. Behov av att öka kunskaper  
i omvårdnad, vetenskaplig metoder och specifika 
omvårdnad inom deras område av klinisk expertis 

Hyrkäs, K., & 
Shoemaker, M. 
(2007) 

Att undersöka 
sambanden mellan 
handledares uppfattning 
av förmåner, belöningar, 
stöd och engagemang i 
handledarrollen. 
 

Den handledande sjuksköterskan behöver 
fortlöpande stöd i sin handledande roll i 
relationen med studenten. Sjuksköterskan får 
support från lärare och Högskola vid 
studenthandledning, men inte från arbetsplatsen 
vid handledning av ny personal. Den handledande 
sjuksköterskan tar sin roll på mer allvar, om de 
ser att det finns fördelar i form av belöningar, 
stöd och engagemang från arbetsgivaren. 

Lillibridge, J. 
(2007) 

Att utforska handledares 
upplevelser, fastställa deras 
tillfredsställelse och 
engagemang 
till handledningsroll. 

Handledande sjuksköterskor fann ett värde i att 
handleda studenter och kände att de fick lika 
mycket som de gav i relationen till studenterna.  
Det uppstod fem teman:  

• göra det givande för sjuksköterskan 
• att göra skillnad 
• vara engagerad i handledningsprocessen 
• gilla att vara handledare, 
• acceptera handledarrollen och ta ansvar.  

Betydelsefullt att få stöd från högskola med 
feedback, så som information om student och 
målbeskrivning. Arbetsgivaren kan underlätta 
med tids planering och fördelade arbetsuppgifter 
samt andra belöningar 

Carlson, E.,  
Wann-Hansson, 
C., & Pilhammar, 
E. 
(2008) 

Att beskriva strategier och 
tekniker handledande 
sjuksköterskor använder vid 
utbildning av studenter under 
klinisk praxis. 

Bra handledning kan ges om studentens kunskap 
och mål med VFU är känd för den handledande 
sjuksköterskan. Handledaren använder olika 
strategier och tekniker för att anpassa 
handledningens utformning och utvärdering till 
den individuella studenten, detta medför en 
säkerhet och förtroende i handledningsprocessen 
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Smedley, A.M. 
(2008) 

 
Att utforska upplevelsen 
om att utveckla sin 
handledareroll genom 
handledarprogram 
Reflektioner om 
erfarenheten att bli 
handledare och att 
identifiera faktorer 
relaterade till erfarenheten. 
Att utveckla kunskap, 
förmågor och attityder 
relevant för 
handledarskapet. 

 
 
Handledning är betydelsefullt för att få ett 
gynnsamt utbildningsprogram för sjuksköterskor. 
Strukturerad utbildning med olika 
handledningsmetodiker i handledning kan 
förstärka förmågan hos sjuksköterskor att utföra 
handledning och med detta individanpassa den 
efter varje student. Förhöjningen av kunskap, 
kompetens och attityder hos sjuksköterskor kan 
utveckla en mer positiv kultur på arbetsplatsen. 

Hallin, K., & 
Danielson, E. 
(2009) 

Att jämföra 
sjuksköterskors erfarenheter av 
att vara 
handledare för studenter år 
2000 med år 2006 samt 
utforska sambanden 
mellan sjuksköterske-
handledares erfarenheter och 
deras personliga samt kliniska 
egenskaper 
 

Statistiskt signifikanta förbättringar registrerades 
av handledares upplevelser mellan 2000 och 
2006. Resultatet visade att fler handledare år 
2006 var mera förberedda genom en 
handledarutbildning för sin roll och kände stöd 
från lärare, kollegor, chefer och 
sjuksköterskestudenterna. 
Minst förbättring sågs i relation mellan 
arbetsbelastning, brist på konstruktiv feedback, 
och stöd att länka forskning och kliniskt arbete. 
Starkt positivt samband mellan handledares 
erfarenhet av rollen och graden av intresse för 
handledning. 

Paton, B. I., & 
Binding, L. 

(2009) 

Att förtydliga 
handledarprofilen hur 
handledare utvecklas i sin roll. 
Belysa den kunskap som 
handledande sjuksköterska 
erhåller vid undervisning av 
eleverna i den sista VFU. 

Handledande sjuksköterska förståelse av ett 
pedagogiskt tänk i det professionella omdömet av 
studenter. Urskillning är väsentlig för att 
garantera lämplig verksamhetsförlagd utbildning 
för studerande sjuksköterskor 

Carlson, E.,   
Pilhammar, E., & 
Wann-Hansson, 
C. 
(2010) 

 
 
 

Att beskriva förutsättningar för 
handledning  
ur handledande 
sjuksköterskors perspektiv i ett 
svenskt sammanhang 
 

Handledning är en komplex funktion som 
påverkas av förhållande som kan vara både 
stödjande och begränsande. Tre teman beskriver 
sjuksköterskans förutsättningar att handleda 
studenter: 

De organisatoriska perspektivet 
De samverkande perspektiv 
De personliga perspektivet 

Arbetstids fördelning påverkade sjuksköterskans 
förutsättningar att handleda och återkom i alla tre 
teman. 

McCarthy, B., & 
Murphy, S. 
(2010) 
 

Att undersöka handledande 
sjuksköterskors åsikter och 
erfarenheter av att handleda 
studenter under VFU. 

Handledande sjuksköterskor fann ett värde av att 
handleda studenter. Arbetsgivaren kan underlätta 
med tids planering och fördelade arbetsuppgifter, 
feedback samt andra belöningar. Utbildning i 
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handledning uppfattades olika. Bra med god 
vetenskaplig utbildningsbakgrund, och genomfört 
en handledning och bedömningskurs  

 


