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SAMMANFATTNING  

  

Syfte: Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskans 

upplevelser av att handleda sjuksköterskestudenter under verksamhetsförlagd utbildning 

samt att granska de valda artiklarnas undersökningsgrupper.  

Metod: Denna litteraturstudie har en deskriptiv design. Resultatet är baserat på tolv 

vetenskapliga artiklar hämtade från databaserna PubMed och Cinahl.  

Resultat: Resultatet i föreliggande studie beskriver att sjuksköterskorna upplever ett 

stort ansvar för sina studenter och att handledningen är utvecklande, både i 

sjuksköterskerollen och i handledarrollen. Sjuksköterskorna i föreliggande studie har 

delade upplevelser angående samarbetet med studenternas skolor.  

Slutsats: För att handledningen av studenter ska vara så bra som möjligt krävs det ett 

gott samarbete och goda relationer, inte bara sjuksköterska och student emellan utan 

även med skolan.  
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ABSTRACT  

  

Aim: The aim of this literary study was to describe nurse’s experiences of precepting 

nurse students during clinical practice and to examine the participants of the chosen 

articles.   

Method: This literary study has a descriptive design. The result is based on twelve 

scientific articles from the databases PubMed and Cinahl.  

Result: The result of this study describes that the nurses experience a great deal of 

responsibility for their students and that the supervising of students is stimulating, as 

much as in the role of a nurse as in the role of a supervisor. The nurses of this study 

have differing experiences with regards to the cooperation with the schools of the nurse 

students.   

Conclusion: In order to secure that the supervising of nurse students runs as smoothly 

as possible it is of absolute necessity that both the schools and the supervising nurses 

work to establish a functioning cooperation. The same goes for the supervising nurse-

nurse student relation as well.  
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1.0  Introduktion 

I sjuksköterskeutbildningen ingår klinisk utbildning där studenter får praktisk 

utbildning. I den kliniska utbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning på olika 

instanser inom hälso- och sjukvård med en sjuksköterska som lärare. Den kliniska 

utbildningen skall utgöra minst halva tiden av sjuksköterskeutbildningen, där den 

verksamhetsförlagda utbildningen utgör en stor del av den kliniska utbildningen. (EG:s 

direktiv 1989). För att en sjuksköterskestudent ska för att få ta sjuksköterskeexamen ska 

denne visa på färdigheter och kunskap i att ta sig an handledande arbetsuppgifter 

(Högskoleförordning 1993:100). En legitimerad sjuksköterska förväntas ha förmåga att 

handleda/undervisa sjuksköterskestudenter under denna verksamhetsförlagda utbildning 

samt ha tillräckliga kunskaper i att leda omvårdnadsarbetet med hänsyn till 

kompetensgraden hos medarbetaren (socialstyrelsen 2005).  

 

1.1 Handledning, och sjuksköterskans roll som handledare 

”Handledning, typ av praktiskt-pedagogiskt stöd som ges kontinuerligt under utbildning 

eller praktik.” (Nationalencyklopedin).  

 

Sjuksköterskans främsta arbetsuppgift är att utföra omvårdnad och innehar det ledande 

ansvaret för omvårdnadsarbetet. Omvårdnaden ska bedrivas utifrån att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa samt minska lidande (Svensk sjuksköterskeförening 

2007). I Norden anses handledning vara en pedagogisk process där det i lärandet ingår 

att kunna beskriva det praktiska omvårdnadsarbetet, sina egna känslor, reflektioner och 

handlingar. Målet för handledningen är en utveckling av den yrkesmässiga och 

personliga identiteten samt en mognads- och utvecklingsprocess som innebär att 

sjuksköterskans professionella kompetens ökar (Engström & Johansson 2009). 

Handledning av studenter är, och har alltid varit, en del av sjukskörskans 

arbetsuppgifter (Pilhammar 2012). Enligt kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska förväntas alla sjuksköterskor i Sverige kunna utföra handledning 

(socialstyrelsen 2005). Riksföreningen för Yrkesmässig Handledning i Omvårdnad i 

Sverige har tagit fram kompetenskriterier för handledare med syftet att säkerställa och 

höja kvaliteten på yrkesmässig handledning som ges till vårdpersonal.  Yrkesmässig 

handledning i omvårdnad kräver att handledaren, förutom att vara sjuksköterska, har 

självkännedom, förmåga att arbeta i ett äkta, varmt och accepterande förhållande till den 

handledde och samtidigt har förmågan att hålla den distans som behövs för att kunna se 

klart på den situation som bearbetas (RfYHO 2008).  
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I en kvantitativ studie av Mårtensson et al. (2013) beskriver sjuksköterskorna hur de ser 

på sig själva i sin handledarroll. Studien visar att sjuksköterskor som får kontinuerlig 

återkoppling på sin handledarfunktion, innehar handledarutbildning samt aktivt väljer 

att planera för studentens verksamhetsförlagda utbildning har en mer positiv syn på sig 

själv som handledare. I ytterligare en kvantitativ studie av Hallin och Danielsson (2008) 

beskriver sjuksköterskorna att deras arbete gynnas av att handleda utifrån riktlinjer.  

Majoriteten av sjuksköterskorna i studien upplevde sig tryggare i sin handledarroll efter 

att de fick börja handleda efter tydliga riklinjer. 

 

1.2 Sjuksköterskestudenters upplevelser av handledning 

I en studie av Sedgwick & Rougeau (2010) beskrev studenterna att de viktigaste 

faktorerna för att de ska trivas på den verksamhetsförlagda utbildningen var att de kände 

sig välkomna och bli en del i arbetsgruppen. De ville bli sedda som sjuksköterskor, en 

kollega, och inte som studenter. På så sätt kände de en känsla av samhörighet. 

Studenterna upplevde att det var viktigt att känna att de var en del av arbetsgruppen och 

att känslan av gemenskap bidrog till ökat självförtroende.  Studenterna upplevde även 

att självförtroendet stärktes genom uppmärksamhet och positiv kritik från handledaren 

(Chesser-Smyth & Long 2012). Att ta del av handledarens kritik, både konstruktiv och 

positiv gynnade deras utveckling ansåg studenterna i en studie av Kimberly (2007). Att 

bekräfta varandra, student och sjuksköterska emellan ansåg studenterna vara viktigt. 

Studenterna beskrev vidare att denna bekräftelse inte behöver innebära beröm och 

medhåll från sjuksköterskan, utan bara det att bekräfta varandras ord oavsett åsikt kan 

leda till personlig utveckling (Halvarsson & Johansson 2000). 

 

I en studie av Sandvik et al. (2012) beskrev studenterna att ju längre tid den 

verksamhetsförlagda utbildningsperioden pågick, desto mer omhändertagna blev de av 

sjuksköterskorna. Studenterna beskrev även att sjuksköterskorna var säkrare i sin roll 

vid en längre utbildningsperiod. Studenterna i en studie av Epstein & Carlin (2012) 

upplevde att de stött på två olika typer av sjuksköterskor under sin utbildning. Den ena 

typen utav sjuksköterska beskrevs som en person som tar sig an handledarrollen och 

utövar den kompetent. Den andra typen av sjuksköterska upplevdes sakna kunskap i sin 

handledarroll samt brast i respekten för sina patienter. Studenterna beskrev även hur de 

tacklats med att känna sig utanför och utnyttjats till att utföra icke relevanta 

arbetsuppgifter som inte gynnade deras utbildning. De beskrev även hur de inte vågade 
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säga emot och på så vis led i det tysta. I en studie av Baldwin et al. (2013) beskrev 

studenterna hur dålig handledning ändå kan ge positiv lärdom. Detta i och med att 

studenterna lär sig hur de själva inte vill agera den dagen de själva är färdiga 

sjuksköterskor och ska handleda studenter. I ytterligare en studie av Last & Fulbrook 

(2003) upplevde studenterna att alla sjuksköterskor inte är lämpade att handleda 

studenter. De ansåg att många sjuksköterskor saknar vilja och förmåga att handleda trots 

att det ingår i sjuksköterskans yrkesroll att handleda studenter. Studenterna upplevde 

även att vissa placeringar inom den verksamhetsförlagda utbildningen kändes 

meningslösa, studenterna upplevde även att handledningen fungerade mycket sämre på 

de placeringarna (Last & Fulbrook 2013).  

 

1.3  Patricia Benners omvårdnadsteori; Från novis till expert 

Patricia Benner menar med sin omvårdnadsteori att sjuksköterskans utveckling delas in 

i olika stadier utifrån teori och klinisk erfarenhet. Benners teori utgår från fem stadier, 

novis, avancerad nybörjade, kompetent, skicklig och expert. Med novis menas de 

nybörjare som helt saknar erfarenhet av olika kliniska situationer där en sjuksköterska 

förväntas prestera. Sedan följer resterande tre stadier innan sjuksköterskan kan anses 

vara en expert. Att vara expert innebär att en sjuksköterska arbetat en längre tid och på 

så vis samlat på sig värdefull erfarenhet i kliniska situationer och möten med 

människor. Denna erfarenhet har gett sjuksköterskan en trygghet i att lita på sin 

intuition vilket gör att hon kan agera utan närmare eftertanke i varje unik situation. När 

det kommer till att handleda studenter i verksamhetsförlagd utbildning menar Benner att 

handledaren bör väljas efter den nivå studenten befinner sig på. I början av utbildningen 

när studenten anses vara novis är det inte lika viktigt med en handledare som nått stadiet 

skicklig eller expert. Men ju mer studenten utvecklas och övergår till avancerad 

nybörjare, desto mer har den att vinna på att ha en mer erfaren och avancerad 

handledare (Benner 2011). 

 

1.4 Problemformulering 

I några tidigare studier framkommer det att sjuksköterskestudenter på olika vis upplevt 

handledningen de fått under sin verksamhetsförlagda utbildning som negativ (Epstein & 

Carlin 2012, Baldwin et al. 2013, Last & Fulbrook 2003). I sjuksköterskeutbildningen 

ska det ingå verksamhetsförlagd utbildning, där sjuksköterskestudenten blir handledd av 

en sjuksköterska (EG:s direktiv 1989). Detta för att sjuksköterskestudenten ska få 

praktisk kunskap samt förberedas inför sin framtida yrkesroll som sjuksköterska 
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eftersom sjuksköterskans huvuduppgift är att bedriva omvårdnad utifrån att främja 

hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt minska lidande (Svensk 

sjuksköterskeförening 2007).  Då det förekommer negativa upplevelser hos studenter 

går det att ställa sig frågan; upplever sjuksköterskan det lika negativt, eller upplever 

sjuksköterskan handledningen på ett annat vis? Eftersom det finns tidigare forskning 

som beskriver 

sjuksköterskans upplevelser av att handleda sjuksköterskestudenter vill författarna 

sammanställa tidigare forskning i en litteraturstudie. 

 

1.5 Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att 

handleda sjuksköterskestudenter under verksamhetsförlagd utbildning samt att granska 

de inkluderade artiklarnas undersökningsgrupper.  

 

1.6 Frågeställningar 

Hur upplever sjuksköterskor att det är att handleda sjuksköterskestudenter under 

verksamhetsförlagd utbildning? 

Hur beskrivs de inkluderade artiklarnas undersökningsgrupper?  

 

2.0 Metod 

 

2.1 Design 

Denna litteraturstudie har en deskriptiv design (Polit & beck 2012). 

 

2.2 Databaser och sökord 

Sökningen efter artiklar gjordes via Pubmed och Cinahl. Databaser valdes på grund av 

det stora utbud av vetenskapliga artiklar inom omvårdnad som databaserna erbjuder 

(Willman & Stoltz 2011). Sökord valdes utifrån relevans till studiens syfte (se tabell 1). 

Författarna valde att utesluta sökning med MeSH då utfallet för sökningen blev bättre 

med fristående sökord. För att få relevanta sökresultat utifrån sökorden använde 

författarna sig utav boolesk söklogik genom att använda ordet AND mellan varje 

sökord. Detta är ett effektivt sätt att kombinera olika söktermer med varandra (Willman 

& Stoltz 2011). (Se tabell 1).  
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Tabell 1. Sökresultat 

Databas Sökord Träffar med 

10 års 

begränsning 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Artiklar av 

intresse. 

Dubbletter 

exkluderade 

Valda 

artiklar 

Pubmed Precept* 

AND 

Nurse* 

AND 

Experience* 

477 

 

 

477 50 5 2 

Pubmed Precept* 

AND 

Nurse* 

AND 

Student* 

AND 

Experience* 

336 336 32 1 1 

Cinahl Precept* 

AND 

Nurse* 

AND 

Experience* 

252 252 19 1 1 

Cinahl Precept* 

AND 

Nurse* 

AND 

Student* 

AND 

Experience* 

236 236 70 13 8 

 

2.3 Sökstrategier och urvalskriterier 

Artiklarna i föreliggande litteraturstudie valdes utifrån följande inklussionskriterier. 

Artiklarna skulle vara av kvalitativ ansats då författarna var ute efter att ta del av 

upplevelser (Polit & Beck 2012). Artiklar som hade både kvalitativ och kvantitativ 
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ansats kunde inkluderas men då användes endast det kvalitativa resultatet. Artiklarna 

skulle svara på studiens syfte, vara max 10 år gamla, vara skrivna på engelska, innefatta 

sjuksköterskans perspektiv, vara etiskt övervägda samt vara peer reviewed. Sökningen 

begränsades med att artiklarna ej skulle vara äldre än 10 år, skrivna på engelska samt att 

de skulle finnas tillgängliga i full text.  Urvalet av vetenskapliga artiklar skedde genom 

att författarna tillsammans gick igenom resultatet av sökningarna i dess olika 

kombinationer. När en titel innehöll något eller några av författarnas valda sökord lästes 

abstrakt.  De abstrakt som svarade på studiens syfte samt de artiklar som gick att öppna 

i full text valde författarna ut för vidare gransknings av artiklarnas resultat. De artiklar 

som svarade på studiens syfte valdes ut till föreliggande studie. Artiklar som inte gick 

att öppna i full text och där det tydligt framgick att studien baserats på 

speciallistutbildade sjuksköterskor eller andra yrkesgrupper exkluderades. Vidare 

exkluderades även dubbletter, litteraturstudier, kvantitativa studier samt artiklar skrivna 

på annat språk än engelska (Polit & Beck 2012). 

 

2.4 Dataanalys 

Valda artiklar lästes noggrant igenom samt diskuterades av författarna tillsammans. 

Detta för att säkerställa att resultatens innebörd uppfattades lika av båda. Vidare 

markerade författarna tillsammans alla de delar i artiklarnas resultat som svarade på 

studiens syfte. Författarna sammanfattade sedan vad de markerade delarna i de olika 

artiklarna beskrev. Utifrån detta skapades en överblick av valda artiklars likheter och 

skillnader och författarna fick en tydlig bild av artiklarnas innehåll.  Utifrån 

sammanfattningarna bildade författarna kategorier/rubriker som kunde representera alla 

upplevelser som svarade på syftet och framkom i de valda artiklarna. Då det ingick att 

granska en metodologisk aspekt i föreliggande litteraturstudie, valde författarna att 

granska de valda artiklarnas undersökningsgrupper. Med hjälp av Willman & Stoltz 

(2011) exempel på granskningsprotokoll förde författarna in all information om 

artiklarnas underökningsgrupper i en tabell. Utifrån tabellen kunde författarna 

sammanställa och presentera all tillgänglig information gällande undersökningsgruppen 

i respektive studie (Se även Bilaga 1, tabell 2).  
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2.5 Forskningsetiska överväganden 

I studier där människor är involverade som undersökningsgrupp ska författarna alltid 

redogöra sina etiska överväganden. Detta för att minimera eventuella risker för 

studiernas undersökningsgrupp (Polit & Beck 2012). 

Därför har författarna till den här studien valt att enbart inkludera artiklar som är etiskt 

övervägda. Författarna tog också helt avstånd från medveten plagiering samt höll en 

objektiv ståndpunkt utan att blanda in egna värderingar (Forsberg & Wengström 2013). 

 

 

3.0 Resultat 

Resultatet i föreliggande litteraturstudie bygger på tolv stycken vetenskapliga artiklar. 

De presenteras i löpande text utifrån sjuksköterskors upplevelser av att handleda 

sjuksköterskestudenter under verksamhetsförlagd utbildning samt att utifrån de valda 

artiklarna beskriva deras undersökningsgrupper. I resultatet har författarna valt att 

benämna den handledande sjuksköterskan som sjuksköterska samt att benämna 

sjuksköterskestudenten som student.  

 

Resultatet är uppdelat i följande fyra kategorier: Ansvar, Utveckling, Samarbete med 

skolan samt Artiklarnas undersökningsgrupper. Kategorin Utveckling har författarna 

valt att dela in i två underrubriker: Att utvecklas som sjuksköterska och handledare samt 

Att se sin student utvecklas. För en översikt av artiklarnas syfte, resultat och härkomst se 

Bilaga 2, tabell 3. För en översikt av artiklarnas undersökningsgrupper, se Bilaga 1, 

tabell 2. Författarna till föreliggande studie har markerat artiklar med en stjärna i 

referenslistan för att tydliggöra att det är dem som resultatet bygger på.  

 

3.1 Ansvar 

Sjuksköterskorna i en studie av Hilli et al. (2013) upplevde att det är deras ansvar att 

studenten känner sig välkommen till avdelningen där den ska ha sin 

verksamhetsförlagda utbildning. De ville att studenten skulle känna sig sedda, 

uppmärksammade och aldrig känna sig utanför. Detta tog även sjuksköterskorna i en 

studie av Lillbridge, (2006) upp, de ville också att studenten skulle passa in och känna 

delaktighet i sjukskötersketeamet på avdelningen. De beskrev dock även att det ibland 

är jobbigt att ansvara för en student. De upplevde att de vissa dagar bara ville sköta sitt 

och inte tänka på någon annan, men att det är omöjligt att dra sig undan när man 

handleder en student.  
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Att skapa en relation där studenten känner tillit upplevde sjuksköterskorna i en studie av 

Carlson et al. (2008) låg på deras ansvar när de handleder en student. De beskrev hur de 

upplevde att en relation byggd på tillit skapade en bättre förutsättning för studentens 

inlärning. Samma upplevelser återfanns i en studie av Cassidy et al. (2012) där 

sjuksköterskorna beskrev att en bra relation mellan handledare och student skapade 

bättre förutsättningar för studentens lärande. I en studie Yonge et al. (2012) beskrev 

också sjuksköterskan hur hon upplevde sig ansvara för att skapa en god relation till sin 

student. Sjuksköterskorna upplevde även att de ansvarade för att göra den 

verksamhetsförlagda utbildningen så bra som möjligt för studenten. Detta genom att 

stärka studentens självförtroende till att våga arbeta mer självständigt. Sjuksköterskorna 

i studien upplevde sig själva vara förebilder till sina studenter, detta innebar ett stort 

ansvar att rannsaka sig själv i sitt handledarskap och reflektera kring huruvida de lärde 

ut till sina studenter.  De upplevde även ett stort ansvar för sina studenter eftersom de är 

nästa generation sjuksköterskor.  

 

Även sjuksköterskorna i en studie av Carlson et al. (2010) upplevde sig själva vara 

förebilder för sina studenter. De upplevde ett ansvar att handleda sina studenter in i 

sjuksköterskerollen. Detta genom att dela med sig av sin kliniska kompetens samt 

genom att föra en dialog med sina studenter kring varje moment de utförde tillsammans, 

på så vis lärde de studenterna varför det ska utföras. I ytterligare en studie av Martin et 

al. (2012) beskrevs sjuksköterskors upplevelser av ansvar när de handleder studenter in 

i sjuksköterskerollen samt det självständiga arbete som yrket innebär. Sjuksköterskorna 

upplevde att det var deras ansvar att avgöra hur mycket eget ansvar en student var redo 

att ta. Sjuksköterskorna som är ytterst omvårdnadsansvariga för sina patienter upplevde 

att de inte vågat låta vissa studenter ansvara för patienter då de upplever att dessa hotar 

patientsäkerheten. De upplevde även att det är viktigt att lita på sin student innan de 

vågar ge den egna ansvarsområden. Sjuksköterskorna berättade vidare att de haft 

studenter som ljugit och visat sig opålitliga (Luhanga et al. 2010). 

 

I en studie av Carlson et al. (2009) såg sjuksköterskorna studenten som ett gemensamt 

ansvar, kollegor emellan. Sjuksköterskorna upplevde att ett bra stöd från kollegor bidrar 

till att skapa de bästa förutsättningarna för studentens inlärning. Sjuksköterskorna i 

studien var medvetna om att handledning av studenter är tidskrävande och att det ligger 

på hela arbetsgruppens ansvar att handledningen fungerar. Sjuksköterskorna upplevde 
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därför att ett kollegialt samarbete är nödvändigt. En sjuksköterska beskrev att det kan 

uppkomma oförutsägbara situationer som till exempel ett samtal som tar tid, då är det 

skönt att en kollega kan ta över handledningen under tiden. Även sjuksköterskorna i en 

studie av Cassidy et al. (2012) beskrev att huvudsaken inte är att en student följer sin 

ordinarie handledare hela tiden, utan det går bra med vilken sjuksköterska som helst på 

avdelningen. Eftersom alla sjuksköterskor utför omvårdnad är det bara positivt med 

olika influenser. I en studie av Luhanga et al. (2007) beskrevs motsatsen med ett 

exempel på vad som kan hända när en student har flera sjuksköterskor som ansvarar för 

handledningen. En sjuksköterska beskrev hur hon fick ta över handledningen av en 

student de tre sista veckorna av den verksamhetsförlagda utbildningen. Hon fick även 

ansvaret att slutbedöma och betygsätta studenten. Sjuksköterskan upplevde att hon på 

grund av den korta handledningsperioden inte fick en tillräckligt stor uppfattning av 

studenten, på grund av detta kunde hon inte avgöra om studenten uppnått målen för att 

bli godkänd och valde då att underkänna studenten. 

 

Att ha ansvar över en student kan upplevas stressigt. I en studie av Duffy (2008)  

upplevde sjuksköterskorna att deras arbetssituation var stressad som den var. Det 

faktum att de också ansvarar för en student gör arbetssituationen ännu mer stressad då 

tiden inte räcker till för både handledning och att utföra sitt jobb. Även sjuksköterskorna 

i en studie av Carlson et al. (2009) upplevde ofta stress på grund av tidsbrist när de 

handleder studenter och beskrev hur de gör allt för att dölja denna känsla av stress inför 

studenterna. 

 

3.2 Utveckling 

3.2.1 Upplevelser av att utvecklas som sjuksköterska och handledare 

Att vara en handledande sjuksköterska handlar inte bara om att lära ut till sina studenter, 

det förekom även att sjuksköterskorna lärde av studenter. När studenten till exempel 

frågade saker som handledaren inte kunde svara på direkt så upplevdes det som ett 

spännande tillfälle att lära tillsammans Sjuksköterskorna upplevde och betonade att de 

själva lär minst lika mycket av sin student som de själva lär ut (Carlson et al. 2009, 

Lillbridge 2006, Yonge et al. 2012, Cassidy et al. 2012). Sjuksköterskorna i en studie av 

Hilli et al. (2013) beskrev denna upplevelse som ett ömsesidigt förhållande där 

sjuksköterskans hanledarroll inte bara är ett givande utan även ett tagande där 

utveckling och inlärning går åt båda hållen. En student kan till exempel ha en objektiv 

syn på saker som sker på avdelningen som sjuksköterskan och resten av arbetsgruppen 
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missar då det många gånger är lätt att bli hemmablind på sin arbetsplats. Att se sin 

patient som en individ kan ibland vara lätt att glömma bort i ett stressigt rutinmässigt 

arbete (Hilli et al. 2013). Under handledning upplevde sjuksköterskorna i en studie av 

Lillbridge (2006) att genom att lära studenten hur man bemöter patienter blir påmind 

om sitt eget bemötande och därmed utvecklas i sin sjuksköterskeroll. Att delta i en 

handledargrupp och träffa andra handledare upplevde sjuksköterskorna i en studie av 

Anderson et al. (2012) som positivt för den egna utvecklingen i handledarrollen. Att få 

reflektera och utbyta erfarenheter ger nya verktyg och tankesätt till att handleda en 

student. Sjuksköterskorna upplevde att de kände sig mer säkra i sin relation till 

studenten, vilka förväntningar de kan ha på studenten samt hur mycket ansvar en 

student i regel kan ta. Det beskrevs även att sjuksköterskorna upplevde sig vara mer 

uppmärksamma på sin egen attityd samt hur de bemöter studenter efter denna 

handledargrupp. 

 

3.2.2 Upplevelser av att se sin student utvecklas 

Sjuksköterskorna beskrev hur tillfredställande det är att få se sina studenter utvecklas 

och växa in i sjuksköterskerollen(Carlson et al. 2009, Lillbridge 2006, Cassidy et al. 

2012, Hilli et al. 2013, Martin et al. 2011).  Sjuksköterskorna i en studie av Cassidy et 

al. (2012) upplevde att det är spännande att handleda studenter och se deras utveckling 

från början till slut. Sjuksköterskorna betonade att alla har varit nya någon gång och det 

är viktigt att studenterna får uppmuntran under handledningen för att utvecklas. 

Sjuksköterskorna i en studie av Carlson et al. (2009) upplevde det som något fint att ha 

funnits där för studenten och sett den växa och utvecklas. Sjuksköterskorna i studien av 

Hilli et al. (2013) upplevde handledning av student som ett privilegium där de får 

chansen att följa studentens utveckling mot att bli en professionell sjuksköterska. I en 

studie av Martin et al. (2011) beskrev sjuksköterskorna att den sista tiden med en 

student, alldeles innan studenten ska ta sin sjuksköterskeexamen är en spännande tid där 

man får se hur studenten utvecklats och om den är redo att stå på egna ben och ta sig an 

sjuksköterskerollen. I en studie av Lillbridge (2006) upplevde sjuksköterskorna att det 

är utvecklingen hos studenterna som bidrar till att de vill handleda studenter om och om 

igen. Sjuksköterskorna upplevde dock att de ibland hämmar studenternas utveckling 

genom att i stressade situationer ta över hela arbetet och på så vis lämna studenten 

utanför.  En sjuksköterska i en studie av Yonge et al. (2012) upplevde att hon ibland är 

väldigt ivrig i sin handledarroll för att viljan av att se sin student utvecklas och stå på 

egna ben blir för stark.  
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3.3 Samarbete med skolan 

I flera artiklar framkom upplevelser som rör samarbetet med de skolor som studenterna 

tillhör (Luhanga et al. 2007, Lillbridge 2006, Carlson et al. 2008, Luhanga et al. 2010, 

Carlson et al. 2009, Martin et al. 2011).  Luhanga et al. (2007) beskrev i sin studie 

sjuksköterskors positiva och negativa upplevelser. Majoriteten av sjuksköterskorna i 

artikeln var positiva till samarbetet och upplevde en god kontakt med studenternas 

respektive skolor. En av sjuksköterskorna i studien beskrev hur hon för första gången 

vågade underkänna en av sina studenter tack vare det stöd hon upplevde från skolan. En 

annan sjuksköterska beskrev istället hur hon upplevde underkännandet av studenten 

som väldigt jobbigt trots skolans stöd. Så pass jobbigt att hon övervägde att aldrig 

handleda studenter igen. En annan sjuksköterska i studien tog kontakt med skolan 

angående ett problem med en student. Sjuksköterskan upplevde då att skolan inte ens 

var intresserad av att höra vad hon hade att säga om situationen. En gemensam åsikt 

som sjuksköterskorna i studien hade var att skolan ska vara konstant tillgänglig för 

samarbete, detta för att skapa bättre förutsättningar för både sjuksköterskor och 

studenter. Detta är något som även sjuksköterskorna i en studie av Lillbridge (2006) 

upplevde. Det är viktigt att de verksamhetsförlagda utbildningsplatserna och de skolor 

studenterna tillhör ska vara lättillgängliga för varandra när det uppstår något som rör en 

student.  

 

En upplevelse som återkom i flera studier (Carlson et al. 2008, Luhanga et al. 2010, 

Martin et al. 2011, Carlson et al. 2009) var att sjuksköterskorna önskar sig någon form 

av information om studenterna från deras respektive skolor inför den 

verksamhetsförlagda utbildningen. Sjuksköterskorna beskrev hur de upplevde att 

handledningen fungerar bättre om studenternas skolor informerar sjuksköterskorna om 

hur kursplanen ser ut under den aktuella verksamhetsförlagda utbildningen (Carlson et 

al. 2008, Carlson et al. 2009, Martin et al. 2011). Sjuksköterskorna i en studie av Martin 

et al. (2011) upplevde att de vill veta hur studenten ska vara schemalagd, hur 

utbildningen sett ut fram till nu samt vad skolan har för mål för studenten under den 

verksamhetsförlagda utbildningsperioden. Sjuksköterskorna i Carlson et al. (2009) 

beskrev hur de upplevde att samarbetet med skolan blivit sämre än tidigare. En 

sjuksköterska uttalade hur det knappt blir tillfrågade om huruvida det är ett bra tillfälle 

att handleda en student eller inte. Information om att sjusköterskan ska handleda en 

student kan komma ifrån skolan så sent som en vecka innan den verksamhetsförlagda 

utbildningen börjar. Detta upplevde sjuksköterskan som väldigt irriterande.  
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Sjuksköterskorna i en studie av Luhanga et al. (2010) upplevde att det är positivt att 

studenternas skola finns tillgänglig men att de upplevde ett etiskt dilemma när det kom 

till den information om studenternas tidigare erfarenheter som skolan ger ut. Samtidigt 

som dem tycker att det är bra att de får information just för att det underlättar 

förberedelserna inför handledningen av studenten menar dem att den informationen som 

ges ut kan skada studentens integritet. 

 

3.4 Artiklarnas undersökningsgrupper 

I studiens tolv inkluderade artiklar ingår totalt 251 personer i undersökningsgrupperna 

(Martin et al. 2011, Andersson et al. 2012, Yonge et al. 2012, Duffy 2008, Cassidy et 

al. 2012, Carlson et al. 2010, Luhanga et al. 2010, Carlson et al. 2008, Luhanga et al. 

2007, Lillbridge 2006, Hilli et al. 2013, Carlson et al. 2009). Tre artiklar hade mindre 

än 10 deltagare (Yonge et al. 2012, Duffy 2008, Lillbridge 2006). Två artiklar hade 10-

20 deltagare (Martin et al. 2011, Cassidy et al. 2012). Sju av artiklarna hade 20-30 

deltagare (Andersson et al. 2012, Carlson et al. 2010, Luhanga et al. 2010, Carlson et 

al. 2008, Luhanga et al. 2007, Hilli & Salmu et al. 2013, Carlson et al. 2009).  

 

Nio av artiklarna anger könsfördelning av undersökningsgruppen. Av de sammanlagt 

136 personerna i undersökningsgrupperna av dessa nio artiklar var 18 män och 

resterande kvinnor (Martin et al. 2011, Yonge et al. 2012, Duffy 2008, Carlson et al. 

2008, Luhanga et al. 2007, Lillbridge 2006, Hilli et al. 2013, Carlson et al. 2009).  

 

Sex av artiklarna angav arbetslivserfarenhet som sjuksköterska. I studien av Martin et 

al. (2011) var medelåldern för erfarenhet 13,4 år. I studien av Andersson et al. (2012) 

var medelåldern för erfarenhet 18 år för de svenska deltagarna och fem år för de Norska 

deltagarna. I studien av Yonge et al. (2012) hade två av deltagarna mindre än fem års 

erfarenhet och två av deltagarna mer än tio års erfarenhet. I studien av Carlson et al. 

(2008) hade deltagarna i observationsstudien 1,5 – 10 års erfarenhet och i fokusgruppen 

hade de 2-14 års erfarenhet. I studien av Lillbridge (2006) hade deltagarna 7-16 års 

erfarenhet och i en studie av Carlson et al. (2009) hade deltagarna i observationsstudien 

1,5 -10 års erfarenhet och i fokusgruppen 2-14 års erfarenhet. 

 

Tre av artiklarna angav deltagarnas handledarerfarenhet. I Duffy´s studie (2008) hade 

alla deltagare handlett minst en student, i snitt hade de handlett fem studenter per 
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deltagare. I Lillbridge´s studie (2006) hade deltagarna 1-7 års erfarenhet av 

handledning. I studien av Carlson et al. (2009) hade fyra deltagare i observationsstudien 

handlett en student, övriga deltagare hade 2-8 års erfarenhet av handledning. I 

fokusgruppen hade deltagarna 1-10 års erfarenhet av handledning. 

 

Sex av artiklarna angav om deltagarna hade handledarutbildning. I studien av Martin et 

al. (2011) hade 11 av 12 deltagare utbildning. I studien av Andersson et al. (2012) hade 

18 av de svenska deltagarna gått en femveckorsutbildning i handledning, fyra av de 

norska deltagarna hade genomgått samma utbildning. En av de svenska deltagarna hade 

gått en utbildning på 20 veckor. I studien av Cassidy et al. (2012) hade samtliga 16 

deltagare genomgått utbildning. I studien av Carlson et al. (2008) hade tio av deltagarna 

i fokusgruppen genomgått utbildning medan bara en i observationsstudien hade 

genomgått utbildning. I Duffy´s studie (2008) hade tre stycken deltagare genomgått en 

utbildning i reflektion i praktiken och i studien av Carlson et al. (2009) hade två av 

deltagarna en pedagogisk utbildning. 

 

Fem av artiklarna i studien uppgav information om deltagarnas ålder. Deltagarna i 

studien av Martin et al. (2011) hade en medelålder på 42,3 år. I studien av Andersson et 

al. (2012) var fem av de svenska deltagarna under 40 år. Åtta av dem var över 50 år. 

Tretton av de norska deltagarna var under 40 år, sex stycken var 40-49 år och tre 

stycken var över 50 år. I studien av Luhanga et al. (2007) var deltagarna 26,5-60 år 

gamla men 75 % av dem var över 40 år. Deltagarna i studien av Luhanga et al. (2007) 

var 37-60 år gamla och i studien av Hilli et al. (2013) var deltagarna 26-31 år gamla. 

 

4.0 Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Resultatet av föreliggande studie visar på att sjuksköterskor upplevde ett stort ansvar 

när de handledde studenter. Sjuksköterskorna hade både positiva och negativa 

upplevelser av att handleda studenter. I resultatet framkom det att handledning 

upplevdes stimulerande och utvecklande för sjuksköterskan. Sjuksköterskorna upplevde 

att det är viktigt att bygga relationer till studenterna. Relationen sjuksköterska och 

student emellan upplevde sjuksköterskorna skulle bygga på; kommunikation, tillit och 

ömsesidig förståelse. Handledning är även något som upplevs utvecklande och lärorikt 

för sjuksköterskan och att handledningen fungerar som bäst när det finns ett gott 

samarbete med skolan samt med kollegor (Martin et al. 2011, Andersson et al. 2012, 
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Yonge et al. 2012, Duffy 2008, Cassidy et al. 2012, Carlson et al. 2010, Luhanga et al. 

2010, Carlson et al. 2008, Luhanga et al. 2007, Lillbridge 2006, Hilli et al. 2013, 

Carlson et al. 2009).   

 

 4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Ansvar 

I resultatet i föreliggande studie framkom det att sjuksköterskor som handleder 

studenter känner ett ansvar över sina studenter. Sjuksköterskorna upplevde att de 

ansvarar för att studenter ska känna sig välkommen på arbetsplatsen samt som en del av 

arbetsgruppen, detta för att öka studenters välbefinnande (Hilli et al. 2013, Lillbridge 

2006). Författarna till föreliggande studie tycker även att det är viktigt att studenter tar 

sitt ansvar att presentera sig samt visa ett intresse att fungera i den aktuella 

arbetsgruppen. Studenter värdesätter att känna sig välkommen samt som en del i 

arbetsgruppen. Studenterna upplevde att dessa faktorer bidrar till en trivsam miljö med 

goda förutsättningar för inlärning enligt tidigare studier (Sedgwick et al. 2010, Chesser-

Smyth & Long 2012). 

 

I föreliggande studies resultat framkom även att en god relation byggd på tillit är viktig 

för en fungerande handledning. Sjuksköterskorna i föreliggande studie beskrev att de 

upplevde ett ansvar att skapa relationer med sina studenter och att en god relation skapar 

bättre förutsättningar för studenternas inlärning I resultatet framkom det även att 

sjuksköterskorna ser på sig själva som förebilder med ett stort ansvar att leda 

studenterna in i sjuksköterskerollen. Sjuksköterskorna upplevde även att de har ett 

ansvar i att själva reflektera över sin egen yrkesroll samt hur de lär ut. Eftersom 

studenterna är nästa generation sjuksköterskor ville sjuksköterskorna framstå som goda 

förebilder (Yonge et al. 2012, Carlson et al. 2010, Carlson et al. 2008, Cassidy et al. 

2012).  I tidigare studier Epstein & Carlin (2012) och Baldwin & Mills (2013) beskrev 

studenter upplevelser av att bli handledd av både bra och dåliga sjuksköterskor och hur 

de upplever att de lär sig något av både de bra och de dåliga. Att bli handledd av en 

dålig sjuksköterska upplever studenterna bidrar en lärdom om hur de själva inte vill 

arbeta när de själva är färdigutbildade sjuksköterskor. Författarna till föreliggande 

studie kan relatera till att det är kombinationen av det bra och det dåliga som formar 

bilden av hur de själva vill agera som färdiga sjuksköterskor och handledare. 

I föreliggande studie framkom det att sjuksköterskorna uppskattar ett gott samarbete där 

ansvaret över studenterna ligger på hela arbetsgruppen. I en av resultatets studier av 
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Luhanga et al. (2007) beskrev en sjuksköterska hur hon fått överta ansvaret över en 

student och att det resulterade i att hon underkände studenten på grund av att hon inte 

hade en tillräckligt stor uppfattning av studenten överlag. Författarna till föreliggande 

studie anser att det ligger på sjuksköterskornas ansvar att kommunicera tillsammans och 

med studenten vid ett sådant övertagande så att alla parter är på det klara med 

situationen. Författarna anser det vara en orättvisa mot studenten och det är en 

förutsättning att studenten inte kommer i kläm. I en tidigare studie av Halvarson & 

Johansson (2000) beskrevs vikten av att bekräfta varandra. Studien utgick från behovet 

av bekräftelse mellan student och sjuksköterska men författarna till föreliggande studie 

anser att det är lika viktigt med bekräftelse kollegor emellan när man tillsammans 

ansvarar över studenter, då det är bekräftelsen som avgör huruvida två eller fler 

personer är samförstådda med varandra. 

 

Enligt Benner´s omvårdnadsteori (2011) finns det moment i sjuksköterskeutbildningen 

som rör sjuksköterskans ansvar att leda omvårdnadsarbetet men att det inte är 

tillräckligt för att förbereda studenten för den unika arbetsmiljö den kommer befinna sig 

som färdig sjuksköterska. Sjuksköterskorna i föreliggande studie beskrev hur de 

upplever ett ansvar för att leda studenten in i sjuksköterskerollen. I Benner´s 

omvårdnadsteori (2011) framkom det dock att nyutexaminerade sjuksköterskor finner 

det svårt att komma in på sin arbetsplats fast de anses vara redo att ta sig an rollen som 

sjuksköterska. Författarna till föreliggande studie tror att sjuksköterskorna inte bör lägga 

så stor vikt i att leda studenterna in i sjuksköterskerollen med målet att studenten ska 

vara redo, utan att handledningen av studenter mer bör utgå från att lära studenten så 

mycket som möjligt utan att sträva efter en ”färdig” sjuksköterska. Återigen enligt 

Benner´s omvårdnadsteori (2011) så är noviser och avancerade nybörjare inte redo eller 

har möjlighet att uppfatta hela situationer. Studenter måste få utvecklas och växa in i 

rollen med tiden.  

 

4.2.2  Utveckling 

I föreliggande studie framkom det att sjuksköterskorna upplever att de utvecklas både 

som sjuksköterskor och handledare när de handleder studenter. Författarna till 

föreliggande studie har själva sett att sjuksköterskor överlag varit positiva till nya idéer 

och de senaste rönen inom omvårdnad. I en av artiklarna i föreliggande studie av Hilli et 

al. (2013) beskrev sjuksköterskorna att de lätt blir hemmablinda på sin arbetsplats och 

på så vis upplevde det positivt när en student kommer in med nya ögon. Författarna till 
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föreliggande studie har inte funnit tidigare studier där studenter beskriver upplevelser av 

att de lär sjuksköterskorna något. Detta kan tolkas som att studenterna inte vet om att de 

bidrar med kunskap och att det i så fall brister i kommunikation och bekräftelse 

sjuksköterska och student emellan. Detta går återigen att koppla till den tidigare studien 

av Halvarson & Johansson (2000) som beskriver vikten av bekräftelse i 

handledarskapet. Vidare framkom det i föreliggande studie att sjuksköterskorna 

upplever det som något roligt att handleda en student och följa dennes utveckling mot 

att bli en färdig och självständig sjuksköterska. I en av resultatets artiklar av Lillbridge 

(2006) beskrev en sjuksköterska att det är nöjet med att se studenten utvecklas som 

bidrar till viljan att fortsätta handleda studenter. Författarna till föreliggande studie kan 

själva relatera till det ökade självförtroende som det ger när sjuksköterskor som handlett 

uttryckt glädje. Men de kan även relatera till situationer där denna bekräftelse inte 

kommit fram, och på så vis kan det vara svårt att bedöma sin egen utveckling.  

I en tidigare studie av Sandvik & Melander (2012) upplevde studenterna att en längre 

verksamhetsförlagd period bidrog till bättre relationer och på så vis ett bättre 

inlärningsklimat som gynnade deras utveckling. Benner´s omvårdnadsteori (2011) 

beskriver sjuksköterskans utveckling genom stadier som hon kallar; novis, avancerad 

nybörjare, kompetent, skicklig och expert, där de är den kliniska erfarenheten ihop med 

teorin som bidrar till utveckling. Författarna till föreliggande tror att utöver den kliniska 

erfarenheten och teorin behövs stöd från de som besitter erfarenhet, detta för att våga 

utvecklas och ta steg för steg mot de senare stadierna som beskrivs i teorin. 

 

4.2.3 Samarbete med skolan 

I föreliggande studie framkom många upplevelser som rör samarbete mellan de 

vårdinstanser som sjuksköterskorna arbetar inom och studenternas skolor. Det framkom 

både positiva och negativa upplevelser som rör detta samarbete. De positiva 

upplevelserna rör det goda samarbetet där sjuksköterskorna upplever stöd och bra 

kontakt med skolorna. De negativa upplevelserna rör dåligt eller obefintligt samarbete. 

Författarna tolkar resultatet som att sjuksköterskor överlag önskar ett gott samarbete 

med skolorna inte bara i praktiska frågor utan även i situationer som rör studenterna. 

Eftersom det fungerar bra mellan vissa skolor och vådinstanser och inte alls bra mellan 

andra skolor och vårdinstanser upplever författarna till föreliggande studie skapar en 

orättvisa där studenters utbildning kan bli lidande. I en tidigare kvantitativ studie av 

Last & Fulbrook (2003) upplevde sjuksköterskorna att det inte finns ett samarbete med 

skolan och att det uppstått ett ”vi-mot-demläge” där sjuksköterskorna är vi och skolan är 
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dem. De beskrev att det obefintliga samarbetet och bristen på kommunikation gör att det 

är svårt att hänga med i hur utbildningen är upplagd och vad studenterna har för kursmål 

att uppnå.  

 

4.2.4 Artiklarnas undersökningsgrupper 

Sju av tolv valda artiklar hade 20-30 deltagare i respektive undersökningsgrupp 

(Andersson et al. 2012, Carlson et al. 2010, Luhanga et al. 2010, Carlson et al. 2008, 

Luhanga et al. 2007, Hilli et al. 2013, Carlson et al. 2009). Två av tolv artiklar hade 10-

20 deltagare i respektive undersökningsgrupp (Martin et al. 2011, Cassidy et al. 2012). I 

tre av tolv artiklar var de respektive undersökningsgrupperna mindre än 10 deltagare 

(Yonge et al. 2012, Duffy 2008, Lillbridge 2006). I kvalitativa studier strävar forskarna 

efter att uppnå en mättnad i aktuell datainsamling. Denna mättnad innebär att data 

samlas in fram till att ny information inte framkommer. Detta innebär att det inte finns 

några tydliga riktlinjer gällandes hur stor en undersökningsgrupp i en kvalitativ studie 

bör vara. Undersökningsgruppens storlek påverkas också av hur studien är uppbyggd. 

En studie med ett brett syfte kräver i regel en större undersökningsgrupp än en studie 

med ett smalt syfte. Som tidigare nämnt strävar kvalitativa forskare efter en mättnad i de 

data som samlas in. Detta betyder att storleken på en studies undersökningsgrupp även 

påverkas av den information som varje deltagare i gruppen delger sig utav, en liten 

grupp som delger mycket relevant information kan väga lika stort som en stor grupp där 

deltagarna har svårt att förmedla fram relevant data (Polit & Beck 2012).   

 

I föreliggande studie framkom det i fyra artiklar om hur många sjuksköterskor som hade 

genomgått en renodlad handledarutbildning (Andersson et al. 2012, Martin et al. 2011, 

Cassidy et al. 2012, Carlson et al. 2008). Utifrån dessa studier kunde författarna med 

säkerhet veta att 61 deltagare av 251 hade handledarutbildning. Att rekrytera en 

undersökningsgrupp till en kvalitativ studie görs genom att forskarna initialt tänker ut 

vilka människor som kan sitta inne på relevant information. Forskarna bör sätta upp 

lämpliga inklussionskriterier för att hitta rätt undersökningsgrupp till studien (Polit & 

Beck 2012). I föreliggande studie framkom det inte i alla artiklar om deltagarna i 

respektive grupp har handledarutbildning eller inte vilket författarna till föreliggande 

studie anser skulle vara intressant i större utsträckning eftersom alla inkluderade artiklar 

handlar om handledning. Författarna till föreliggande studie tolkar det som att 

författarna till respektive studie inte har lagt någon vikt vid huruvida 



   

18 
 

handledarutbildning varit relevant för de respektive studiernas syften samt att det 

generellt inte krävs någon specifik utbildning för att handleda sjuksköterskestudenter.  

 

4.3 Metoddiskussion 

Författarna valde att genomföra en litteraturstudie då de ansåg att det var fullt möjligt att 

svara på studiens syfte samt frågeställningar genom att sammanställa tidigare 

forskningsresultat i en litteraturstudie.  

Författarna valde att presentera föreliggande studie med en beskrivande design då det är 

en bra design när studiens resultat bygger på upplevelser (Polit & Beck 2012). 

När författarna sökte artiklar valde de att göra sökningen på fristående sökord med 

boolesk söklogik som enligt Willman & Stoltz (2011) är en effektiv metod att 

kombinera fler sökord på. Författarna valde bort sökningen med MeSH-termer då den 

inte gav de relevanta sökresultaten författarna hoppats på. En styrka i sökningen var att 

den utfördes av båda författarna tillsammans. En svaghet författarna upplevde med 

sökningen var att det kan finnas artiklar som exkluderats då författarna inte har engelska 

som modersmål och på så vis kan ha missförstått innebörden i vissa titlar och abstrakt. 

Ytterligare något författarna reflekterat över är de valda sökorden och hur de påverkat 

studiens resultat. Författarna är införstådda med att andra sökord hade kunnat generera i 

antingen en större eller mindre mängd artiklar att bygga föreliggande studies resultat på. 

Författarna anser att väsentliga artiklar kan ha fallit bort med begränsningen som avser 

att artiklarna inte skulle vara mer än 10 år gamla (Polit & Beck 2012) då upplevelser 

inte nödvändigtvis måste vara en färskvara för att anses relevant. Författarna valde dock 

att begränsa artiklarnas ålder ändå för att sammanställa ett relativt aktuellt resultat. En 

styrka i föreliggande studie är att författarna läst och granskat allt insamlat material 

tillsammans (Polit & Beck 2012). Detta för att säkerställa att innebörden uppfattats 

korrekt men att det återigen bör påpekas att författarna inte talar engelska som första 

språk och på vis kan ha tolkat och missförstått viss innebörd på ett gemensamt sätt. 

Även dataanalysen utfördes av författarna tillsammans vilket bidrog till att de båda var 

samförstådda med vilka upplevelser som svarade på föreliggande studies syfte. En 

styrka i dataanalysen är att författarna tog tillvara på alla relevanta upplevelser i alla 

valda artiklarna. Därför är resultatet framtaget helt utan att författarna lagt några 

värderingar i de upplevelser som framkommit (Polit & Beck 2012). Då forskning bör 

vila på en etisk grund har författarna dels valt att endast inkludera etiskt övervägda 

artiklar och har därför kontrollerat att alla inkluderade artiklar är etiskt övervägda (Polit 

& Beck 2012). 
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4.4  Kliniska implikationer till omvårdnad/Förslag till vidare forskning 

Eftersom handledning utgör en viktig del av sjuksköterskeyrket är det viktigt att 

sjuksköterskan har de rätta förutsättningarna för att utföra denna handledning. Då den 

verksamhetsförlagda utbildningen är en stor del av sjuksköterskeprogrammet är en 

fungerande handledning nödvändig för studentens utveckling. Författarna till 

föreliggande litteraturstudie har en förhoppning om att denna litteraturstudie kan bidra 

till att både vårdinstanser och sjuksköterskeutbildningar får ökad förståelse för att ett 

gott samarbete kan leda till bättre förutsättningar för handledning. För att höja kvalitén 

på framtida handledning för både sjuksköterskor och studenter föreslår författarna att 

ytterligare forskning behövs inom området. Förslagsvis genom att genomföra en studie 

som beskriver sjuksköterskeutbildningarnas syn på samarbete med de verksamheter där 

studenterna genomför sina verksamhetsförlagda utbildningar.  

 

4.5 Slutsats  

För att handledning av studenter ska vara så bra som möjligt upplevde sjuksköterskorna 

att det krävs det ett gott samarbete och goda relationer, inte bara sjuksköterska och 

student emellan. Sjuksköterskorna upplevde även att det är viktigt att skolan tar ansvar 

för sina studenter även när de befinner sig på verksamhetsförlagd utbildning. När 

sjuksköterskan, skolan och studenten har ett gott samarbete tycks handledningen 

fungera bättre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

20 
 

 

5.0 Referenser 

*Andersson, C.S., Danielsson, A., Hov, R. & Athlin, E. 2013, "Expectations and 

experiences of group supervision: Swedish and Norwegian preceptors' 

perspectives", Journal of nursing management 21(2), 263-272.  

Baldwin, A., Mills, J., Birks, M. & Budden, L. 2013, "Role modeling in undergraduate 

nursing education: An integrative literature review", Nurse education today Article 

in press. 

Benner, Patricia (1993). Från novis till expert: mästerskap och talang i 

omvårdnadsarbetet. Lund: Studentlitteratur 

Bergh, Madeleine & Pilhammar Andersson, Ewa (2012). Pedagogik inom vård och 

handledning. 2., [rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur 

*Carlson, E., Pilhammar, E. & Wann-Hansson, C. 2010, "“This is nursing”: Nursing 

roles as mediated by precepting nurses during clinical practice", Nurse education 

today 30(8), 763-767.  

*Carlson, E., Pilhammar, E. & Wann-Hansson, C. 2010, "Time to precept: supportive 

and limiting conditions for precepting nurses", Journal of advanced nursing 66(2), 432-

441.  

*Cassidy, I., Butler, M.P., Quillinan, B., Egan, G., Mc Namara, M.C., Tuohy, D., 

Bradshaw, C., Fahy, A., Connor, M.O. & Tierney, C. 2012, "Preceptors' views of 

assessing nursing students using a competency based approach", Nurse education 

in practice 12(6), 346-351.  

Chesser-Smyth, P.A. & Long, T. 2013, "Understanding the influences on self-

confidence among first-year undergraduate nursing students in Ireland",  Journal of 

advanced nursing 69(1), 145-157.  

*Duffy, A. 2009, "Guiding students through reflective practice - The preceptors 

experiences. A qualitative descriptive study", Nurse education in practice 9(3), 

166-175.  



   

21 
 

*Carlson, E., Wann-Hansson, C. & Pilhammar, E. 2009, "Teaching during clinical 

practice: strategies and techniques used by preceptors in nursing education", Nurse 

education today 29(5), 522-526.  

EG:s direktiv. 1989, “European Union Directives (Council Directives 1977:453; 

1989:595) 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:06:03:31989L0595:SV

:PDF Europeiska Gemenskapernas Officiella Tidning, vol. 03, no. 06.(Hämtad: 

2014-02-28) 

Engström, Birgitta & Johansson, Gunilla (2009). Sjuksköterska med uppdrag att leda. 

2., [omarb.] uppl. Lund: Studentlitteratur 

Epstein, I. & Carlin, K. 2012, "Ethical concerns in the student/preceptor relationship: a 

need for change", Nurse education today 32(8), 897-902.  

Forsberg, Christina & Wengström, Yvonne (2013). Att göra systematiska 

litteraturstudier : värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. 3. 

uppl. Stockholm: Natur & Kultur 

Hallin, K. & Danielson, E. 2009, "Being a personal preceptor for nursing students: 

Registered Nurses' experiences before and after introduction of a preceptor model", 

Journal of advanced nursing 65(1), 161-174.  

Halvarsson, M. & Johansson, I. 2000, “Att ge och ta emot bekräftelse: En studie av 

bekräftelse I processorienterad handledning I vårdarbete”, Vård I Norden 20(55), 9-

14. 

*Hilli, Y., Salmu, M. & Jonsen, E. 2013, "Perspectives on good preceptorship: A matter 

of ethics", Nursing ethics 

Kimberly, H. Kim. 2007, “Clinical competence among senior nursing students after 

their preceptorship experiences”, Journal of Professional Nursing  23(6), 369-375. 

Last, L. & Fulbrook, P. 2003, "Why do student nurses leave? Suggestions from a Delphi 

study", Nurse education today 23(6), 449-458.  



   

22 
 

*Lillibridge, J. 2007, "Using clinical nurses as preceptors to teach leadership and 

management to senior nursing students: a qualitative descriptive study", Nurse 

education in practice 7(1), 44-52.  

*Luhanga, F., Myrick, F. & Yonge, O. 2010, "The preceptorship experience: an 

examination of ethical and accountability issues", Journal of professional nursing : 

official journal of the American Association of Colleges of Nursing 26(5), 264-271.  

*Luhanga, F., Yonge, O. & Myrick, F. 2008, "Precepting an unsafe student: the role of 

the faculty", Nurse education today 28(2), 227-231.  

Martensson, G., Engstrom, M., Mamhidir, A.G. & Kristofferzon, M.L. 2013, "What are 

the structural conditions of importance to preceptors' performance?", Nurse 

education today 33(5), 444-449.  

*Martin, D.L., Brewer, M.K. & Barr, N. 2011, "Gradually Guiding Nursing Students 

through Their Capstone Course: Registered Nurse Preceptors Share Their 

Experiences", Nursing research and practice 2011, Article ID. 645125. 6 pages. 

Nationalencyklopedin. 2014. http://www.ne.se/handledning ( Hämtad: 2014-02-28). 

 Polit, Denise F. & Beck, Cheryl Tatano (2012). Nursing research: generating and 

assessing evidence for nursing practice. 9.ed. Philadelphia: Wolters Kluwer 

Health/Lippincott Williams & Wilkins 

Sandvik, A-H., Melander, H-L., Jonsén, E., Jönsson, G., Salmu, M. & Hilli, Y. 2012, 

“Sjuksköterskestudenters erfarenheter av sin första kliniska utbildningsperiod: en 

nordisk kvantitativ studie”, Vård I Norden 32(1), 20-25. 

Sedgwick, M.G. & Rougeau, J. 2010, "Points of tension: a qualitative descriptive study 

of significant events that influence undergraduate nursing students' sense of 

belonging", Rural and remote health 10(4), Article ID. 1569.  

Socialstyrelsen.2005. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. 

http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/9879/2005-105-

1_20051052.pdf  Socialstyrelsen, Stockholm. (Hämtad: 2014-03-04). 



   

23 
 

Sveriges Riksdag.1993. Högskoleförordning (1993:100). 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-

100/ Stockholm. (Hämtad: 2014-03-10). 

Svensk Sjuksköterskeförening.2007. ICN:s Etiska Kod För Sjuksköterskor. Svensk 

Sjuksöterskeförening. http://www.swenurse.se/Global/Publikationer/Etik-

publikationer/ICN.Etisk.kod.webb.pdf Stockholm. (Hämtad 2014-02-28). 

Svensk Sjuksköterskeförening & Riksföreningen För Yrkesmässig Handledning I 

Omvårdnad. 2008, Riktlinjer för godkännande av handledare I yrkesmässig 

handledning I omvårdnad. Svensk Sjuksköterskeförening & Riksföreningen För 

Yrkesmässig Handledning I Omvårdnad. http://www.swenurse.se/PageFiles/2995/2008-

01-25_Riktlinjer_Godkannande.pdf Stockholm. Ramlösa. (Hämtad 2014-02-28). 

Willman, Ania, Stoltz, Peter & Bahtsevani, Christel (2011). Evidensbaserad 

omvårdnad: en bro mellan forskning & klinisk verksamhet. 3., [rev.] uppl. Lund: 

Studentlitteratur 

*Yonge, O.J., Myrick, F., Ferguson, L.M. & Grundy, Q. 2013, "Nursing preceptorship 

experiences in rural settings: "I would work here for free"", Nurse education in 

practice 13(2), 125-131.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

                                                                                                                                                                                                                 Bilaga 1 

 

Tabell 2 

 

Författare/År Land Titel Design Undersökningsgrupp Datainsamling Dataanalys 

1. Lillbridge, J. 

2006. 

USA Using clinical nurses 

as preceptors to teach 

leadership and 

management to senior 

nursing students: A 

qualitative descriptive 

study 

Deskriptiv 

design. 

5 handledande 

sjuksköterskor. 1 man, 4 

kvinnor. Ålder mellan 37-60.. 

De hade 7-16 års erfarenhet 

som sjuksköterska och hade 

mellan 1-7 års erfarenhet av 

handledning. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Nvivo enligt 

Richards 

2.  Luhanga, F. 

Yonge, O. 

Myrick, F. 

2007. 

Kanada Precepting an unsafe 

student: The role of 

the faculty 

Grundad 

teoridesign. 

22 stycken handledande 

sjuksköterskor. 20 kvinnor, 2 

män. Ålder mellan 26,5-62. 

¾ hade passerat 40 år. Ca 

hälften av deltagarna jobbade 

inom kirurgi, mindre än en 

tredjedel inom psykiatrin och 

en med brännskador. Det 

huvudsakliga 

inklussionskriteriet var att 

handledarna hade erfarenhet 

av att handleda osäkra 

sjuksköterskestudenter. 

Semistrukturerade 

intervjuer samt 

analyser av bland 

annat studenternas 

kursplaner. 

Konstant 

jämförande 

analys enligt 

Glaser och 

Strauss. 

3. Carlson, E. 

Wann-Hansson, 

C. Pilhammar, E. 

2008. 

Sverige Teaching during 

clinical practise: 

Strategies and 

techniques used by 

preceptors in nursing 

Etnografisk 

design. 

13 handledare observerades. 

10 kvinnor och 3 män. 

Deltagarna har 1,5 – 10 års 

erfarenhet som sjuksköterska. 

1 har genomgått 

Observationsstudi

e samt 

fokusgruppsinterv

juer. 

Etnografisk 

analys enligt 

Hammersley 

och Atkinson 



   

 
 

education handledarutbildning. 16 

handledare ingick i 

fokusgruppsintervjuer. 15 

kvinnor, 1 man. Deltagarna 

har 2-14 års erfarenhet som 

sjuksköterska. 10 av dessa 

har genomgått 

handledarutbildning. 2 

kvinnliga deltagare deltog i 

både observation och 

fokusgrupp. De två hade 3 

respektive 12 års erfarenhet 

som sjuksköterska. 1 av dem 

hade genomgått 

handledarutbildning. 

4. Duffy, A. 

 2008. 

Irland Guiding students 

trough reflective 

practice – The 

preceptors 

experiences. A 

qualitative descriptive 

study 

Deskriptiv 

design. 

8 stycken kvinnliga 

sjuksköterskor, anställda som 

studenthandledare från 3 

olika divisioner på flera 

undervisningssjukhus i 

Irland. 3 deltagare hade 

formell utbildning i att 

reflektera utövande i 

praktiken. Alla deltagare 

hade erfarenhet av att 

handleda mer än 1 

sjuksköterskestudent. Ett 

genomsnitt av deltagarna 

hade handlett 5 

sjuksköterskestudenter. 

Semistrukturerade 

intervjuer med 

bakrundsvariabler 

Burnards 

dataanalysmet

od. 



   

 
 

Deltagarna hade mellan 1 och 

4 års erfarenhet av 

handledning. 

5.Carlson,E. 

Pilhammar,E. 

Wann-Hansson, 

C. 2009 

Sverige Time to precept: 

Supportive and 

limiting conditions for 

precepting nurses 

Etnografisk 

design. 

13 handledande 

sjuksköterskor deltog i 

observationsstudien.. 10 

kvinnor, 3 män. Deltagarna 

hade mellan 1,5–10 års 

erfarenhet som sjuksköterska. 

4 handledde studenter för 

första gången. De övriga 

deltagarna hade mellan 2-8 

års erfarenhet av 

handledning. I fokusgruppen 

deltog 16 handledande 

sjuksköterskor. 15 kvinnor, 1 

man. Deltagarna hade mellan 

2-14 års erfarenhet som 

sjuksköterska. Deltagarna 

hade mellan 1-10 års 

erfarenhet av handledning. 

Observationsstudi

e samt 

fokusgruppsinterv

juer. 

Etnografisk 

analys enligt 

Hammersley 

och Atkinson 

6.Carlson,E. 

Pilhammar,E. 

Wann-

Hansson,C. 

2010. 

Sverige This is nursing: 

Nursing role as 

meditated by 

precepting nurses 

during clinical 

practise 

Etnografisk 

design. 

13 sjuksköterskor deltog i 

observationsdelen och 16 

sjuksköterskor deltog i 

fokusgruppsintervjuerna. 

Fyra fokusgrupper bilades. 

Två stycken med 4 

deltagaren, en med 6 

deltagare samt en med 2 

deltagare. 

Observationer av 

13 st. 

sjuksköterskor 

under 

handledning av 

student samt 

fokusgruppsinterv

juer. 

Etnografisk 

analys enligt 

Hammersley 

och Atkinson 



   

 
 

7. Luhanga, F. 

Myrick, F. Yonge, 

O. 

2010. 

Kanada The preceptoship 

experience: An 

examination of ethical 

and accountability 

issues. 

Grundad 

teoridesign. 

22 handledande 

sjuksköterskor. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Konstant 

jämförande 

dataanalys. 

8. Martin, L,D. 

Brewer, K. Barr, 

N. 

2011. 

USA Gradually guidning 

Nursing students 

through their capstone 

course: Registered 

nurse preceptors share 

their experiences 

Deskriptiv 

design. 

12 st. sjuksköterskor. 9 

kvinnor, 3 män. Deltagarnas 

medelålder: 42.3 år. 

Medelarbetslivserfarenhet: 

13,4 år. 11/12 deltagare har 

genomgått utbildning inom 

handledning. 

Semistrukturerade 

enskilda 

intervjuer. 

Kvalitativ 

dataanalys 

enligt 

Diekelmamnn 

och Allen. 

9. Andersson, C 

S. Danielsson, A. 

Hov, R. Athlin, E. 

2012. 

 

Sverige/ 

Norge 

Expectations and 

experiences of group 

supervision: Swedish 

and Norwegian 

preceptors 

perspectives 

Longitud 

kvalitativ 

design. 

26 stycken Svenska 

sjuksköterskor, 22 Norska 

sjuksköterskor. 5 av de 

Svenska sjuksköterskorna var 

yngre än 40 år. 8 st. 50 år 

eller äldre. 13 av de Norska 

sjuksköterskorna var yngre än 

40 år. 6 st. var 40-49 år. 3 st. 

var 50 år eller äldre. Tidigare 

erfarenhet av 

grupphandledning. 13 st. av 

de Svenska sjuksköterskorna 

samt 13 av de Norska. 18 st. 

Svenska deltagare hade 

genomgått en max 5 veckors 

handledarutb. 4 Stycken 

Norska likaså. 1 av de 

svenska hade gått en 20 

2 stycken 

frågeformulär. 

Det första med 

demografiskt data 

samt 

”open/ended” 

frågor. Det andra 

formuläret 

innehöll bara 

”open/ended” 

frågor.  

Kvalitativ 

innehållsanaly

s. 



   

 
 

veckor lång handledarutb. 

Ingen av Norrmännen hade 

gått den utb. Medellängd som 

sjuksköterska 18 år för de 

Svenska. 5 år för de Norska. 

10.Cassidy,I. 

Butler,M.P. 

Quillinan,B. 

Egan, G. Mc 

Namara, M.C. 

Tuohy, D. 

Bradshaw, C. 

Fahy, A. 

O´Connor, 

Tierny, C. 

2012. 

Irland Preceptors´ views of 

assessing nursing 

students using a 

competency based 

approach. 

Mixad 

metod. 

16 sjuksköterskor uppdelade 

på 2 fokusgrupper. 9 i ena 

gruppen och 7 i den andra. 

Alla deltagare har genomgått 

handledarutbildning. 

Semistrukturerade 

intervjuer i 

fokusgrupp. 

Tematisk 

innehållsanaly

s enligt 

Burnard. 

11.Yonge,O,J. 

Myrick,F. 

Ferguson,L,M. 

Grundy, Q. 

2012. 

USA Experiences in rural 

settings: ”I would 

work here for free” 

Photovoice 4 stycken handledande 

sjuksköterskor och 4 st 

sjuksköterskestudenter. 

Studenterna bestod av 2 män 

och 2 kvinnor. Handledande 

sjuksköterskor är alla 4 

kvinnor. 2 handledare hade 

mindre än 5 års erfarenhet 

som sjuksköterska. 2 

handledare hade över 10 års 

erfarenhet som sjuksköterska. 

Undersökningsgru

ppen har fotat sina 

upplevelser under 

studiens gång . 

Utifrån dessa 

foton har 

forskarna 

intervjuat 

deltagarna om 

deras upplevelser 

med respektive 

foto. 

Tematisk 

innehållsanaly

s samt 

NVivo8. 

 

 

12.Hilli,Y. 

Salmu,M.Jonsén, 

Sverige/Fi

nland 

Perspectives on good 

preceptorship: A 

Hermeneuti

sk design. 

22 kvinnliga sjuksköterskor. 

5 manliga sjuksköterskor. 14 

Tematiska 

narrativa 

Hermeneutisk 

analys. 



   

 
 

E. 

2013. 

matter of ethics svenska deltagare, 13 Finska. 

Deltagarnas ålder var mellan 

26-61. 5st arbetar inom 

medicin/infektion, 7st arbetar 

inom kirurgi/ortopedi, 5st 

arbetar inom 

psykiatri/pediatrik, 4st arbetar 

inom geriatrik/hemsjukvård, 

3st arbetar på hälsocentral 

och 3st arbetar inom 

akutsjukvård. 13 deltagare 

har specialistutbildning och 2 

st. har gått pedagogisk 

utbildning. 

intervjuer. 
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Tabell 3 

 

Författare/År Syfte Resultat 

1. Lillbridge, J. 2006. Syftet med denna kvalitativa beskrivande studie var 

att undersöka handledarerfarenheten hos fem 

sjuksköterskor som ingår i handledarpoolen för en 

grundläggande sjuksköterskeprogram på 

landsbygden i Norra Kalifornien. 

Resultatet beskriver sjuksköterskors upplevelser av 

handledning utifrån att göra det värdigt för 

sjuksköterskan, göra en skillnad, att ta sig an processen, 

jag älskar att vara en handledare, men…. Och att 

acceptera handledarrollen samt ta ansvar. 

2. Luhanga, F. Yonge, O. 

Myrick, F.2007. 

Syftet med studien var att konstruera en grundad 

teori för att förklara processen handledare använder 

sig av för att hantera studenters ingrepp i osäkra 

praktiker. 

Resultatet bygger på sjuksköterskors upplevelser av att 

handleda osäkra sjuksköterskestudenter och deras 

känslor. Resultatet beskriver även deras upplevelser av 

skolans roll och bemötande. 

3. Carlson, E. Wann-

Hansson, C. Pilhammar, E. 

2008. 

Syftet med studien var att beskriva vilka strategier 

och tekniker handledare använder för att lära 

sjuksköterskestudenter under klinisk utbildning. 

Resultatet bygger på sjuksköterskors upplevelser och 

erfarenheter av att handleda sjuksköterskestudenter samt 

författarnas observationer av handledare som handleder 

student. 

4. Duffy, A. 2008. Syftet med studien var att frilägga naturen hos sju 

handledares erfarenheter av att guida 

sjuksköterskestudenter genom reflekterande praktik i 

avseende att bestämma hur deras erfarenheter 

påverkar deras jobb och hur det tillämpas för 

handledarprocessen. 

Resultatet beskriver sjuksköterskors upplevelser att 

handleda sjuksköterskestudenter, deras upplevelser av 

handledarutbildning samt deras erfarenheter av att 

använda guidad reflektion. 

5. Carlson, E. Pilhammar, E. 

Wann-Hansson, C. 2009. 

Syftet med studien var att beskriva under vilka 

förhållanden handledning tar plats i kliniska 

sammanhang utifrån handledande sjuksköterskors 

perspektiv. 

Resultatet beskriver sjuksköterskornas upplevelser av att 

handleda studenter utifrån tid, behov av bekräftelse, 

relationer, ansvar och rutin. Resultatet innefattar även 

författarnas observationer av handledande sjuksköterskor. 



   

 
 

6. Carlson, E. Pilhammar, 

E. Wann-Hansson, C. 

2010. 

Syftet med studien var att beskriva hur handledare 

mediterade omvårdnad som profession till 

sjuksköterskestudenter under klinisk utbildning. 

Resultatet beskriver sjuksköterskors upplevelser av att 

handleda sjuksköterskestudenter samt deras ambitioner att 

stärka och leda in sina studenter i den professionella 

sjuksköterskerollen. Resultatet innehåller även 

författarnas observationer av handledande sjuksköterskor. 

7. Luhanga, F. Myrick, F. 

Yonge, O. 

2010. 

Syfte framgår ej. Resultatet beskriver sjuksköterskors upplevelser av att 

handleda osäkra sjuksköterskestudenter och hur de 

upplever att det påverkar patientsäkerheten samt hur de 

upplever ansvar och samarbete med studenternas skolor. 

8. David L. Martin, M.  

Kathleen Brewer . Nancy 

Barr. 

 2011. 

Syftet med studien var att undersöka 

utbildningsbehovet hos kliniska handledare som 

arbetar med ”sjusköterskestudenter inom 

verksamhetsförlagd utbildning. 

Resultatet beskriver sjuksköterskors upplevelser av att 

handleda studenter samt deras behov av ett gott samarbete 

med skolan. 

9. Andersson, C S. 

Danielsson, A. Hov, R. 

Athlin, E. 

2012. 

Syftet med studien var att beskriva handledares 

förväntningar och erfarenheter av att delta i 

grupphandledning.. 

Resultatet beskriver handledande sjuksköterskors 

förväntningar och erfarenheter av att delta i 

grupphandledning. Resultatet beskriver även upplevelser 

av att handleda sjuksköterskestudenter samt upplevelser 

av att reflektera erfarenheter med andra handledare. 

10. Cassidy, I. Butler, M.P. 

Quillinan, B. Egan, G. Mc 

Namara, M.C. Tuohy, D. 

Bradshaw, C. Fahy, A. 

O´Connor, Tierny, C. 2012. 

 

Syftet med studien var att utvärdera kompetens och 

klinisk bedömning inom Bsc 

omvårdnadsregistreringsutbildningsprogram. Denna 

artikel utgår ifrån en mixad studie där både en 

kvantitativ och en kvalitativ del ingår. Denna artikel 

presenterar resultatet av den kvalitativa delen där 

handledarnas syn och upplevelser av att bedöma 

sjuksköterskestudenter enligt kompetensbaserat 

tillvägagångssätt beskrivs. 

 

Resultatet belyser sjuksköterskors upplevelser av att 

handleda sjuksköterskestudenter utifrån hur de värderar 

kompetensbaserat tillvägagångssätt i handledningen. 

11. Yonge, O, J. Myrick, F. 

Ferguson, L,M. Grundy, Q. 

Det primära syftet med studien var att fånga in 

upplevelser av handledning i en ”lantlig miljö” 

Resultatet beskriver upplevelser av handledning i lantlig 

miljö från både handledande sjuksköterskor samt 



   

 
 

2012. genom fotografiska berättelser. sjuksköterskestudenter. Endast sjuksköterskans 

perspektiv presenteras i föreliggande litteraturstudie. 

12. Hilli, Y. Salmu, M. 

Jonsén, E. 2013. 

Syftet med studien var att på ett djupare plan 

undersöka och förstå erfarenheter av bra 

handledning. 

Resultatet bygger på sjuksköterskornas upplevelser av bra 

handledning av sjuksköterskestudenter utifrån relation, 

inlärning, ömsesidig respekt, en god atmosfär samt 

ansvaret att leda studenten in i den professionella 

sjuksköterskerollen. 

 

 

 

 

 

 

 


