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Abstrakt  

Handledning är en viktig arbetsuppgift som ingår i yrket som röntgensjuk-

sköterska. En grupp som har stort behov av handledning är röntgensjukskö-

terskestudenter. Under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) om-

vandlar röntgensjuksköterskestudenter teorin till praktik med hjälp av hand-

ledare och därför är det viktigt att handledning är  välfungerande för att 

maximera inlärningen hos röntgensjuksköterskestudenterna. Syftet med 

denna systematiska litteraturöversikt var att beskriva studenters perspektiv 

på handledare och handledning under VFU. Tre frågeställningar formulera-

des utifrån syftet: finns det egenskaper hos handledare som studenter värde-

rar högre än andra, påverkas studenters kliniska inlärning av handledarens 

egenskaper och finns det andra faktorer som påverkar studenters kliniska in-

lärning? Sexton artiklar analyserades och resultatet visade att det fanns 

egenskaper hos handledare som värdesätts högt och att dessa egenskaper 

samt andra faktorer påverkade deras inlärning. Egenskaper och yttre faktorer 

resulterade i sju kategorier: tillmötesgående, kommunikationsförmåga, kun-

skap och undervisning, tillgänglighet, självförtroende och uppmuntran till 

självständighet, omvårdnad, förväntningar på studenten/nå sina mål. Hand-

ledarutbildning och mer avsatt tid kan förbättra framtidens handledning för 

studenter under VFU.  

 

 

Nyckelord: Handledning, handledare, litteraturöversikt, radiografi, röntgen-

sjuksköterska, röntgensjuksköterskestudent, sjuksköterskestudent, undervis-

ning. 
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Abstract  

Preceptorship is an important part of the profession as a radiology nurse. A 

group who has the most need of good quality preceptorship is radiology 

nursing students. Radiology nursing students convert theory into practice 

during their clinical practice with support from preceptors. Therefore 

preceptorship should take place with efficiency so that radiology nursing 

students’ learning will be maximised. The aim of this systematic literature 

review was to describe students’ perspective of preceptor and preceptorship 

during clinical practice. Three questions based on the aim of this review 

were formulated. The questions were: are there any characteristics of the 

preceptor which students value higher than others, does students’ clinical 

learning get influenced by characteristics of the preceptor and are there any 

other factors that affect students’ clinical learning? Sixteen articles were an-

alysed and the results showed that there were characteristics of the preceptor 

which students’ value higher than others, and that students’ learning was af-

fected by those characteristics but also by other outer factors. Characteristics 

and factors were described in results under category which were: approach-

ability, communication skills, knowledge and teaching, availability, confi-

dence and encouragement to independence, nursing care, expectations for 

student/reach their goal. Proper education for preceptors and to create more 

time could be the key to improvement of preceptorship during clinical prac-

tice.   

 

 

Key words: Literature review, nursing student, preceptorship, preceptor, ra-

diography student, radiology nursing.  
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Att arbeta som röntgensjuksköterska innebär att arbeta med högteknologiska modaliteter där 

även god omvårdnad och medicinsk teknik utgör en stor del. Efter avlagd examen ska rönt-

gensjuksköterskan i enlighet med Högskoleförordningen (SFS 1993:100) bland annat ha kun-

skap om teknisk utrustning som ingår i röntgensjuksköterskans arbetsuppgifter samt ha ett 

professionellt förhållningssätt gentemot patienter och anhöriga. Röntgensjuksköterskor ska ha 

kunskap om fysikaliska, biologiska och tekniska parametrar inom bild- och funktionsdiagnos-

tik tillika även ha en självkännedom och empatisk förmåga. Utöver detta ska röntgensjukskö-

terskor även kunna informera och undervisa patienter, anhöriga samt kollegor och studenter. 

Yrket har med andra ord ett teknik- och omvårdnadsperspektiv som ska kombineras för att 

kunna ge en säker och god vård i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 

1982:763). En annan del av yrket som ingår, men som vi inte alltid tror utförs med stor efter-

tanke är att vi i arbetet som röntgensjuksköterskor även ska vara handleda-

re”Röntgensjuksköterskan handleder och undervisar studenter, kollegor och andra yrkesut-

övare” (Svensk förening för röntgensjuksköterskor, 2011). 

Ordet handledare har inom vården en mångfascetterad mening och enligt Andrews, Brodie, 

Andrews, Wong och Thomas (2005) är handledaren inte bara ett stöd under VFU utan hand-

ledaren är även en förebild som ska ge klinisk undervisning, övervaka och fastställa att stu-

dentens arbete är säkert utfört samt även främja intuition, professionell socialisering och an-

passningsförmåga samt bedöma studentens verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Enligt 

Nisbet (2008) har både mentor och handledare samma uppgift; att förmedla kunskap och ge 

råd. För att handledning ska fungera väl praktiskt är det viktigt att säkerställa att ett bra förhål-

lande etableras mellan handledare och den som ska handledas.  

I Moseley och Davies (2008) studie delger handledare positiva och negativa aspekter gällande 

handledning. Studien visar att de allra handledarna flesta upplever att få handleda som posi-

tivt. Att studenterna är motiverade samt att se utveckling hos dem tycker nästan alla handleda-

re är det mest positiva med handledning. Negativa aspekter som rapporteras är inte direkt för-

enade till handledning utan till yttre faktorer såsom tidsbrist och att kunna skapa en bra inlär-

ningsmiljö. Stressade handledare som inte haft tid och utrymme för att undervisa oss har vi 

upplevt som hämmande för vår inlärning. Andrews et al. (2005) påvisar en stark koppling 

mellan att studenter som upplevt sin VFU på ett sjukhus som positiv också börjar sin första 

anställning på det sjukhuset. Hamshire, Willgoss och Wibberly (2012) undersökte faktorer 
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som påverkar varför studenter avbryter sin utbildning. En av faktorerna var just att deras upp-

levelser under VFU, med bland annat handledare, inte varit positiv.  

Handledning ingår i yrket som röntgensjuksköterska och handledare har påverkan över stu-

denters kliniska inlärning samt upplevelse under VFU. Syftet med vår systematiska litteratur-

översikt var, med detta som bakgrund att beskriva röntgensjuksköterske- och sjuksköterske-

studenters perspektiv på handledare och handledning under VFU. 

Metod 

Studien genomfördes som en systematisk litteraturöversikt vilket innebär att alla vetenskapli-

ga artiklar granskas och sammanställs efter en utarbetad arbetsplan (Willman, Stoltz & Baht-

sevani, 2006, s. 85). Strukturen i vår systematiska litteraturöversikt skapades genom att följa 

Goodmans process som beskrivs i en rapport från Statens beredning för medicinsk utvärde-

ring (SBU). Goodmans process är en systematisk metod som används inom hälso- och sjuk-

vård samt SBU:s nationella projekt och uppsatser på olika nivåer (Willman et al., 2006, s. 51). 

Vi använde oss av sex av sju steg för att hitta och kvalitetsbedöma artiklar som skulle ingå i 

denna litteraturöversikt. Willman et al. (2006, s. 51) beskriver stegen som följande: precisera 

problemet, beskriva inklusions- och exklusionskriterier, utforma litteratursökningsplan, 

genomföra litteratursökning och spara studier som möter inklusionskriterierna, analysera stu-

dierna och sammanställa studierna. 

Frågeställning 

Utifrån vårt syfte formulerades tre frågeställningar: 

 Finns det egenskaper hos handledare som studenter värderar högre än andra? 

 Påverkas studenters kliniska inlärning av handledarens egenskaper? 

 Finns det andra faktorer som påverkar studenters kliniska inlärning?  

Inklusionskriterier  

Inklusionskriterierna för denna litteraturöversikt var studier genomförda med syftet att studera 

hur handledning upplevs av röntgensjuksköterskestudenter samt av sjuksköterskestudenter 

och dess inverkan på inlärning. Språk som vi inkluderade var engelska, svenska och norska.  



5 

 

Litteratursökning 

Willman et al. (2006, s. 55) rekommenderar att en så kallad pilotsökning utförs före den hu-

vudsakliga sökningen påbörjas. Pilotsökning är en bra metod att använda sig av för att få en 

överblick huruvida relevanta studier finns eller inte. Vi började vår litteraturöversikt med att 

göra en pilotsökning innan vi fastställt syfte och frågeställningar. 

För att maximera antal träffar rekommenderar Östlundh (2006, s. 52) att flera informations-

källor används, vi valde därför att söka i tre olika databaser: Medline, Cinahl och SBU. Enligt 

Willman et al. (2006, s. 72-73) kan Medline användas för att söka igenom vetenskaplig littera-

tur med olika sökmotorer då den täcker 95 procent av den medicinska litteraturen. Cinahls 

fokus ligger istället mer mot omvårdnadsvetenskapliga referenser. SBUgranskar metoder 

inom hälso och sjukvården. De gör sammanställningar av forskning där även omvårdnad in-

kluderas (Willman et al., 2006, s. 18-19). 

Innan vi startade vår egentliga litteratursökning sökte vi fram MeSH-termer i Svenska MeSH. 

MeSH-term är ämnesord varje artikel blir tilldelad efter sitt område. Artiklar blir kategorise-

rade efter MeSH-termer vilket i sin tur underlättar sökningen då den sorterar bort orelevanta 

träffar. I Cinahl använde vi oss av Thesaurus och fria sökord. Thesaurus är motsvarande 

MeSH-termer i Medline (Willman et al., 2006, s. 63-64). I Medline användes filter English 

och Human. I Cinahl valde vi filter; English, Human och Peer Reviewed. Är artiklarna Peer 

Reviewed innebär det att de är kritiskt granskade av personer som innehar kunskap inom om-

rådet (Willman et al., 2006, s. 162). 

Sökord vi använde oss av var: Radiology, Mentors, Nurses, Preceptorship, Nursing supervisor, 

Education nursing, Radiological Nursing, Radiography+, Radiograph*, Mentorship, Supervi-

sor and Supervision, Mentor*, Nurse*, Student*, Education*, Outcome*, Characteristics. För 

att vidga vår sökning använde vi oss av trunkering (*) samt booleska sökoperatorer AND och 

OR (Willman et al., 2006, s. 58-59). För att få ett bra sökresultat bör ej alla sökord skrivas in 

på en och samma gång, utan de bör sökas var för sig och sedan kombineras ihop (Östlundh, 

2006, s. 62). Med hjälp av sökhistoriken fick vi en bra överblick över antal träffar och vi kun-

de även prova oss fram med olika kombinationer som inte gav något resultat och är därför ej 

redovisats i vårt arbete. Vi tillämpade även en metod som kallas sekundärsökning. Sekundär-

sökning innebär att vi läst referenslistor på artiklar som vi funnit intressanta för att kunna ut-

öka antal artiklar till vår analys (Östlundh, 2012, s. 74-79). I tabell 1 och 2 redovisas sökresul-

tatet från databasen Medline och Cinahl. 
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Tabell 1. Sökresultat Medline 2012-10-02 - 2012-12-11 

Sökning *) Sökord Antal träffar 
Antal valda 

artiklar 

1 MeSH Radiology  23002  

2 MeSH Mentors  6499  

3 MeSH Nurses  66658  

4 MeSH Preceptorship  3712  

5 MeSH Nursing, supervisory 7822  

6 MeSH Education, nursing  67938  

7  (6) OR (5) OR (4) OR (2) 81890  

8  (7) AND (3) 8828  

9  (7) AND (1) 90 1 

MeSH = ämnesord i Medline (PubMed)   

   

Tabell 2. Sökresultat Cinahl 2012-10-02 - 2012-12-11 

Sökning *) Sökord Antal träffar 
Antal valda 

artiklar 

1 TSH Radiological Nursing 445  

2 TSH Radiography + 46126  

3 FT Radiograph* 51564  

4  (1) OR (2) OR (3) 74763  

5 TSH Mentorship 5221  

6 TSH Preceptorship 2022  

7 TSH Supervisors and Supervision 3677  

8 FT Mentor* 6756  

9  (5) OR (6) OR (7) OR (8) 12092  

10 FT Nurse* 216446  

11 FT Student* 74007  

12 FT Education* 219821  

13 FT Outcome* 239031  

14 FT Characteristics 58097  

15  (4) AND (9) 41 7 

16  (9) AND (10) AND (11) AND (13) 148  

17  (4) AND (11) 500  

18  (4) AND (12) 5145  
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19  (4) AND (11) AND (12)  225 9 

20  (9) AND (10) AND (11) AND (14) 37 2  

TSH = Thesaurus 

FT = Fria sökord  

 

Artiklarna som valdes ut efter vår litteratursökning gjordes med utgångspunkt från vårt syfte, 

frågeställningar och inklusionskriterier. Titel, ämnesord och abstrakt granskades först efter-

som de enligt Östlundh (2012, s. 73-74) ger en inblick i artikelns innehåll. Fanns ej abstrakt 

granskades artiklarnas innehåll och genom att använda oss av denna metod kunde vi relativt 

snabbt bestämma om vi skulle behålla artikeln för kvalitetsgranskning. Av de trettiosex artik-

larna som ansågs som relevanta valdes nitton stycken ut för närmare kvalitetsgranskning.  

Analys och kvalitetsgranskning av artiklarna 

För att bedöma artiklarnas kvalité gjorde vi ett granskningsprotokoll med ett antal frågor som 

skulle besvaras. Enligt Willman et al. (2006, s. 95-96) ska varje granskningsprotokoll utfor-

mas och överrensstämma med litteratursammanställningen. Vårt arbete bygger på kvalitativa 

studier och med det som utgångspunkt utformades ett granskningsprotokoll, det redovisas i 

bilaga 1. Protokollet gav oss en uppfattning om artiklarnas tillförlitlighet och om de skulle gå 

vidare för fortsatt analys. Vi betygsatte våra artiklar genom poängsättning.  Ett positivt svar 

fick två poäng, negativ fick ett och frågor som besvarades med vet ej fick noll.  Poäng samla-

des in och räknades ut i procent, betyg gavs beroende på vilken procent artikeln uppnådde. 

Fyra artiklar förkastades vid analysen då dessa inte stämde med vårt syfte. Kvalitetsgransk-

ningen av de kvarvarande sexton artiklarna redovisas i tabell 3.  

Tabell 3 . Bedömning av artiklarnas kvalitet (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 96). 

Kvalite Procent Antal artiklar 

Hög 80-100 % 12 

Medel 70-79 % 4 

Låg 60-69 %  

 

Kvalitetsgranskningen och analysen är en mycket viktig del i arbetsprocessen enligt Willman 

et al. (2006, s. 83) därför gjordes dessa oberoende av författarna för att höja objektiviteten. 

Resultatet av kvalitetsgranskningen och analysen presenteras i tabell 4.  



8 

 

Tabell 4. Översikt av kvalitetsgranskning och analys  

Författare,  

år, land 

Typ av 

studie/ 

metod 

Deltagare Syfte/frågeställning Huvudfynd Kvalitet 

Andrews & 

Chilton 

(2000) Stor-

britannien  

Kvalitativ/ 

enkätstudie 

22 sjukskö-

terskor och 11 

sjuksköterske-

studenter 

Studenter och handle-

dare beskriver sin syn 

på handledning 

Handledningsförmåga hos 

handledare värderar stu-

denterna högt och det 

upplevs positivt. 

Medel 

Atack et al. 

(2000)     

Kanada 

Kvalitativ/ 

enkätstudie 

40 sjukskö-

terskestuden-

ter och 20 

sjuksköterskor 

Beskriva relationen 

mellan studenter och 

handledande sjukskö-

terskor och påverkan 

av inlärning. 

Studenterna beskriver 

vikten av en god relation 

mellan dem och handleda-

ren är viktig för en positiv 

inlärningsmiljö under VFU 

samt. 

Medel 

Byrd et al. 

(1997)      

USA 

Kvalitativ/ 

enkätstudie 

32 sjukskö-

terskor och 40 

sjuksköterske-

studenter 

Fastställa faktorer hos 

handledare som anses 

vara viktigt för en 

lyckad inlärning. 

Attityden mot undervis-

ning anser studenterna vara 

viktigaste faktorn för en 

lyckad inlärning. 

Hög  

Charleston & 

Happell 

(2005)     

Australien 

Kvalitativ/ 

intervju 

20 sjukskö-

terskestuden-

ter 

Beskriva studenters 

upplevelse av handled-

ning. 

Studenternas upplevelse av 

handledning förbättras då 

positiva insatser och stra-

tegier finns. 

Hög 

Conway et al. 

(2008)     

Australien 

Kvalitativ/ 

intervju 

13 röntgen-

sjuksköterske-

studenter 

Studera röntgensjuk-

sköterskestudenters 

uppfattning av hur 

förebilder och handle-

dande röntgensjukskö-

terskor ska vara samt 

deras inverkan under 

deras VFU. 

Studien visar på ett antal 

egenskaper som röntgen-

sjuksköterskestudenterna 

söker sig till hos förebilder 

och handledande röntgen-

sjuksköterskor. Dessa 

egenskaper ändras beroen-

de på var i utbildningen 

studenterna befinner sig i. 

Hög 

Heffernan et 

al. (2009) 

Irland 

Kvalitativ/ 

enkätstudie 

208 sjukskö-

terskestuden-

ter och 191 

sjuksköterskor 

Att utvärdera deltagar-

nas perspektiv på hand-

ledning och attribut. 

Sjuksköterskestudenterna 

värderar att vara tillmötes-

gående och stödjande som 

viktigaste egenskapen hos 

en handledare. 

Hög 

Ingrassia 

(2011)  

USA 

Kvalitativ/ 

enkätstudie 

68 röntgen-

sjuksköterske-

studenter och 

13 röntgen-

sjuksköterskor 

Att identifiera positiva 

och negativa beteenden 

hos handledare och om 

det finns skillnad mel-

lan röntgensjuksköters-

kestudenters och rönt-

gensjuksköterskors 

uppfattning. 

Beteendemässigt rankas 

lättillgänglighet, att kunna 

ge rättvis och objektiv 

bedömning samt förevisa 

kliniska kunskaper högst. 

Hög 
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Tabell 4. Översikt av kvalitetsgranskning och analys (fortsättning) 

Författare,  

år, land 

Typ av 

studie/ 

metod 

Deltagare Syfte/frågeställning Huvudfynd Kvalitet 

Jonsén et al. 

(in press) 

Sverige 

Kvalitativ/ 

intervju 

22 sjukskö-

terskestuden-

ter 

Beskriva sjuksköters-

kestudenters upplevelse 

av VFU med fokus på 

handledning och re-

flektion. 

Synliga handledare upp-

levs som positivt medans 

osynliga handledare ger en 

känsla av övergivenhet och 

maktlöshet. 

Hög 

Kaviani & 

Stillwell 

(2000)   Nya 

Zeeland 

Kvalitativ/ 

intervju 

13 sjukskö-

terskestuden-

ter, 6 handle-

dare och 2 

chefsjukskö-

terskor 

Studera sjuksköterske-

studenters, handledares 

samt chefsjuksköters-

kors uppfattning och 

påverkan av handled-

ning. 

Organiserad handledning 

ger bättre inlärningsmiljö 

för studenter. 

Medel 

Löfmark et 

al. (2012) 

Norge 

Kvalitativ/ 

enkätstudie 

380 sjukskö-

terskestuden-

ter 

Undersöka samband 

mellan studenters upp-

fattaning av handled-

ning från lärare och 

handledande sjukskö-

terskor i förhållande till 

studieresultat. 

Studenterna värderar hand-

ledning från både lärare 

och sjuksköterskor högt. 

Hög 

Mason 

(2006)   

USA 

Kvalitativ/ 

enkätstudie 

82 röntgen-

sjuksköterske-

studenter 

Precisera vilka stress-

faktorer röntgensjuk-

sköterskestudenter 

upplever under sin 

VFU samt identifiera 

hur dessa kan reducera. 

Lättillgängliga röntgen-

sjuksköterskor som visar 

vilja att dela med sig av 

kunskap är en stressredu-

cerande faktor. 

Hög 

Mittman 

(1979)   

USA 

Kvalitativ/ 

enkätstudie 

13 röntgen-

sjuksköterske-

studenter 

Studera röntgensjuk-

sköterskestudenters 

uppfattning och värde-

ring om handledning. 

Kontakten med handle-

dande röntgensjuksköters-

kor värderas positivt. 

Röntgensjuksköterskestu-

denterna tror att kontakten 

stärker deras självförtroen-

de och samverkan med 

vårdpersonal. 

Medel 

Ogbu 

(2007)   

Nigeria 

Kvalitativ/ 

enkätstudie 

178 röntgen-

sjuksköterske-

studenter 

Granska röntgensjuk-

sköterskestudenters 

uppfattning och upple-

velse av VFU. 

Röntgensjuksköterskestu-

denterna upplever att deras 

VFU är en positiv upple-

velse och de möts av till-

mötesgående och tillgäng-

lig personal. 

Hög 
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Tabell 4. Översikt av kvalitetsgranskning och analys (fortsättning) 

Författare,  

år, land 

Typ av 

studie/ 

metod 

Deltagare Syfte/frågeställning Huvudfynd Kvalitet 

Smith et al. 

(2011) USA 

Kvalitativ/ 

enkätstudie 

31 sjukskö-

terskestuden-

ter och 64 

sjuksköterskor 

Kartlägga hur 22 tidi-

gare kartlagda kliniska 

undervisnings egen-

skaper värderas och 

uppfattas av både stu-

denter och handledare. 

Det högst värderade egen-

skaperna hos handledare är 

i denna studie att skapa en 

stimulerande miljö samt 

uppmuntra självständighet. 

Hög 

Tang et al. 

(2005)  

Taiwan 

Kvalitativ/ 

enkätstudie 

214 sjukskö-

terskestuden-

ter 

Undersöka om profes-

sionell kompetens, 

social förmåga, person-

lighet och teknisk kun-

skap hos handledare 

kan bidra till effektiva-

re handledarskap med 

bättre inlärning. 

Alla de fyra egenskaper 

ska finnas hos en effektiv 

handledare. 

Hög 

Öhrling & 

Hallberg 

(2000)  

Sverige  

Kvalitativ/ 

intervju 

17 sjukskö-

terskestuden-

ter 

Belysa sjuksköterske-

studenters upplevelse 

av relation med hand-

ledare under VFU. 

Att handledare skapar plats 

för inlärning är grunden 

för studenters inlärning.  

Hög 
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Resultat  

Resultatet av vår systematiska litteraturöversikt bygger på sexton artiklar som är genomförda 

med kvalitativa datainsamlingsmetoder. Artiklarna svarar på våra frågeställningar där rönt-

gensjuksköterske- och sjuksköterskestudenter berättat om deras upplevelser samt uppfattning 

om handledning och vad de värderar högt hos handledare. Vår systematiska litteraturöversikt 

visar att ett antal egenskaper framstår som mer framträdande än andra gällande vad studenter-

na föredrar hos en handledare. De egenskaperna och andra faktorer påvisas påverka den kli-

niska inlärningen hos studenter. Vår studie har visat att påverkan av handledning och inlär-

ning inte sker genom endast en faktor utan av många olika. Vi har identifierat några känne-

tecken som påverkar inlärning. Resultatet redovisas därmed efter de olika kännetecknen som 

vi kategoriserat och är en sammanställning av både röntgensjuksköterskestudenter- och sjuk-

sköterskestudenters perspektiv. I bilaga 2 redovisas resultatet i tabellform.  

Tillmötesgående  

I Conway, Lewis och Robinsons (2008) studie berättar studenterna att de lättare kan anknyta 

till handledare som är tillmötesgående. I studier av C. Heffernan, E. Heffernan, Brosnan och 

Brown (2009), Ingrassia (2011) och Mason (2006) visar att tillmötesgående handledare rankas 

högt av studenter. Studenterna känner sig mer delaktiga när deras handledare är vänliga, till-

mötesgående och stödjande (Ogbu, 2007). I studien av Jonsén, Melander och Hilli (in press) 

beskriver studenterna en känsla av entusiasm när handledarna är tillmötesgående och kan se 

dem som framtida sjuksköterskor men även som medmänniskor. I studien av Atack, Comacu, 

Kenny, LaBelle och Miller (2000) upplevs handledare som har för hög arbetsbelastning att 

inte vara tillmötesgående.  

Självförtroende och uppmuntran till självständighet  

Studenterna upplever att handledare som tillåter dem att utföra undersökningar, inte bara titta 

på, men ändå finns till hands under hela undersökningen är utvecklande för dem i deras inlär-

ning (Atack et al., 2000; Conway et al., 2008; Kaviani & Stillwell, 2000; Jonsén et al., in 

press). Även i Masons (2006) studie berättar studenter om ökad inlärning när deras handleda-

re tillåter dem att göra misstag genom att få medverka och upprepa undersökningar. Upp-

muntran och förståelse har även det en positiv inverkan (Mason, 2006; Ingrassia, 2011; Smith 

et al., 2011). Studenterna upplever att handledning under VFU ökar deras självförtroende och 

anpassningsförmåga (Byrd et al., 1997; Mittman, 1979).  
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Omvårdnad 

Studenterna i studien av Ingrassia (2011) tycker att kunna ge bra omvårdnad med hög kvalite 

är en högt värderad egenskap hos handledaren. Handledare som visar på ett intresse inför pa-

tienternas omvårdnad värderas även högt i studien av Tang et al. (2005). Handledare som har 

en professionell inställning till omvårdnad och tillämpar den i praktiken anses av studenterna i 

studien av Kaviani och Stillwell (2000) vara en bra förebild som bidrar till ökad inlärning. 

Handledare till röntgensjuksköterskestudenter som eftersträvar att få en bild med hög kvalite 

väljs inte alltid som förebild. I vissa situationer väljs istället handledare som kan inge en 

trygghet och förståelse hos patienten (Conway et al., 2008). 

Kunskap och undervisning 

En vilja att dela med sig av sina kunskaper är en ovärderlig egenskap som enligt studenterna 

är viktig hos en handledare. Vissa kunskaper kan helt enkelt inte läras ut i klassrummet. Om 

röntgensjuksköterskestudentens handledaren inte har kunskap om anatomi är det svårt för dem 

att instruera studenterna, till exempel vid felpositionering vid en röntgenundersökning (Con-

way et al., 2008). Handledare som har vilja att dela med sig av sin kunskap påvisas även i 

studier av Atack et al. (2000), Byrd et al. (1997) och Mason (2006) som en högt uppskattad 

egenskap.  

Individuellt anpassad undervisning där uppmuntran till diskussion sker samt att handledaren 

är aktiv och tycker om att undervisa anser studenterna i studierna av Smith, Swain och Pen-

prase (2011) samt Tang, Chou och Chiang (2005) vara viktig för inlärningen. 

En högt värderad egenskap hos handledare i studier av Ingrassia (2011) och Heffernan et al. 

(2009) är att handledaren har förmåga att undervisa praktiska kunskaper och samtidigt kunna 

förklara viktiga begrepp. Studenterna i studien av Kaviani och Stillwell (2000) menar att det 

även är viktigt att handledaren håller sig ajour med ny kunskap då detta kan påverka vad de 

lär ut.  

En bra relation mellan studenten och handledaren påverkar studenters inlärning (Byrd et al., 

1997; Charleston & Happell, 2005; Kaviani & Stillwell, 2000). För att skapa en bra relation 

anser studenterna i studien av Byrd et al. (1997) att handledaren ska ha mer kunskap om hand-

ledning än klinisk kunskap. Även i studien av Tang et al. (2005) menar studenterna att hand-
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ledare som har en positiv attityd mot dem är mer avgörande än handledarens kliniska kunska-

per för en effektiv inlärning.  

Tillgänglighet 

Studenter beskriver att handledares närvaro har en påverkan på deras inlärning. Genom att 

som handledare vara lättillgängliga och öppna för att ta emot frågor vågar studenterna ställa 

frågor och utöva sina kunskaper i praktiken då det inger en känsla av trygghet hos dem (Con-

way et al., 2008; Ingrassia, 2011). I en ny studie av Jonsén et al. (in press) beskriver studen-

terna hur viktigt det är för dem att ha en handledare som är synliga och  inspirerande.  

Utrymme för inlärning menar studenterna i studien av Öhrling och Hallberg (2000) skapas när 

handledarna är tillgängliga. Att handledaren har avsatt tid för studenterna samt att de får ställa 

mycket frågor betonas som mycket viktigt och bidrar till att studenterna lär sig, växer, mognar 

och förvärvar kompetens. I studien av Kaviani och Stillwell (2000) påpekar studenterna vik-

ten av att ha handledare som inte har för hög arbetsbelastning då de upplever att detta minskar 

tid för handledning, och därmed deras inlärning. 

Kommunikationsförmåga 

God kommunikationsförmåga värderas högt av studenterna i studierna av Conway et al. 

(2008) samt Öhrling och Hallberg (2000) då den egenskapen bidrar till att tillgodose patien-

ters behov och ge en säker vård. Vid stressade situationer påpekar studenterna i studien av 

Conway et al. (2008) att kommunikationen mellan deras handledare och patienten minskar 

vilket upplevs som negativt. Kommunikationsförmågan kan enligt en student vara skillnaden 

mellan om handledaren är en bra förebild eller inte ”If they are not communicating with me 

then they are not my role model” (Conway et al., 2008, p. 216). 

Studierna av Conway et al. (2008) samt Öhrling och Hallberg (2000) visar att en bra dialog 

mellan handledaren och studenten, där handledaren stegvis kan förmedla vad som sker, under-

lättar inlärningen. Ett måste för en bra inlärning är att det finns en öppen kommunikation mel-

lan handledaren och studenten, baserad på ömsesidig respekt (Atack et al., 2000; Byrd, Hood 

& Youtsey, 1997; Heffernan et al., 2009).  
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Förväntningar på studenten/nå sina mål 

Mason (2006) studie visar att tillmötesgående handledare som ger upprepad feedback reduce-

rar stress hos studenter, det i sin tur leder till ökad inlärning. Konstruktiv feedback värderas 

högt och uppfattas av studenterna i Atack et al. (2000), Heffernan et al. (2009), Ingrassia 

(2011) och Ogbus (2007) studie vara ett sätt för dem att uppnå sina studiemål.  

Att handledaren arbetar mot samma mål är något som studenterna i Mittmans (1979) studie 

upplever vara viktigt för deras inlärning. I studierna av Byrd et al. (1997), Ingrassia (2011) 

samt Öhrling och Hallberg (2000) beskriver studenterna att de uppskattar när deras handleda-

res förväntningar på dem är klara och tydliga. Något som ses som positivt av studenterna i 

studien av Jonsén et al. (in press) är när handledarna har klara och tydliga förväntningar på 

dem. 

Studenterna i studien av Charleston och Happell (2005) uppger att osäkerhet kan vara ett hin-

der för att uppnå sina mål. Stöd från både handledare och annan vårdpersonal är därför avgö-

rande. Även negativ inställning och dåligt bemötande upplever studenterna som hämmande. 

Studenterna nämnde att bli lämnad helt själv utan tillgång till hjälp som negativt för deras 

inlärning. Icke patient relaterade arbetsuppgifter, till exempel att transportera patienter, upp-

levdes även det som negativt (Mason, 2006). Studenterna i studien av Löfmark, Thorkildsen, 

Råholm och Natvig (2012) tycker att de kan uppnå sina studiemål när de får vara delaktiga 

och ansvarstagande tillsammans med sina handledare. 

I Andrews och Chiltons (2000) studie menar studenterna att de inte bara lär sig av sina hand-

ledare. Studenterna lär sig och influeras av alla som finns närvarande i deras inlärningsmiljö. 
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Metoddiskussion 

Systematisk litteraturöversikt är metoden vi använt oss av för att besvara våra frågeställningar 

och vi har arbetat efter en strukturerad arbetsplan. Artiklarna i vår systematiska litteraturöver-

sikt söktes fram via olika databaser med olika ord och kombinationer. Vi anser att vår sökning 

varit heltäckande då även manuella sökningar samt sökning med hjälp av bibliotekarie gjor-

des. På grund av bristen på forskning inom området med inriktning mot radiologi inkludera-

des även studier gjorda med sjuksköterskestudenter, men vi tror inte att resultatet hade blivit 

annorlunda om vi endast inkluderat röntgensjuksköterske studier. För att bevara studiens reli-

abilitet och datamättnad valde vi att inte göra en jämförelse mellan undersökningsgrupperna. 

Elva av våra studier är riktade mot sjuksköterskestudenter och fem mot röntgensjuksköterske-

studenter. 

Reliabilitet beskrivs som att vid upprepade mätningar, och olika tillfällen, få samma resultat 

(Forsberg & Wengström, 2008, s. 111-112). Vi anser att vår studie har hög reliabilitet efter-

som vår sökning gjordes efter en välarbetad och strukturerad arbetsplan som skapades efter 

Goodmans sex av sju steg. Vår metod är välbeskriven och det är möjligt att följa den steg för 

steg för att uppnå samma sökresultat. Thurén (2007, s. 34) menar att hög reliabilitet inte kan 

uppnås när en studie använt sig av lite data i analysen, vilket inte gäller i vårt fall. Vid vår 

analys ingick femton artiklar varav alla artiklar ansågs ha uppnått datamättnad samt medel till 

hög kvalitet. Rätt mätta data som ingår i analysen är också ett krav för att få hög reliabilitet 

enligt Thurén (2007, s. 34). I enlighet med Silverman (2001, s. 231) kan forskare förhöja reli-

abilitet i sin studie genom att flera forskare jämför analys av samma data. Kvalitetsbedömning 

av utvalda artiklar gjordes oberoende av författarna och därmed höjdes reliabiliteten. Resulta-

tet av kvalitetsbedömningen diskuterades efteråt för att eliminera eventuell misstolkning och 

för att få en djupare förståelse. De flesta artiklarna i vår analys hade fler än en författare och 

vi anser det vara bra och minska eventuella tolkningsfel i studien.  

Validitet är enligt Polit och Beck (2012, s. 174-175) en del i att mäta studiens giltighet, det 

vill säga om studien har mätt det som skulle mätas. Då vårt syfte var att beskriva studenters 

upplevelse och syn på handledning så valde vi artiklar till vår analys som använt sig av kvali-

tativa datainsamlingsmetoder. Inklusionskriterier bestämdes med vårt syfte som utgångspunkt 

och det höjer validiteten i vår studie. Vid kvalitetsbedömningen gjordes en noggrannare 

granskning av artiklarna för att se om de kunde besvara våra frågeställningar.  
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Goodmans process är processen som vi valt att följa för att strukturera och planera vår littera-

tursökning samt för att sedan kunna svara på frågeställningarna. Processen används även inom 

SBU som är en statlig myndighet med uppgift att utvärdera metoder som används inom vår-

den med syftet att förbättra dem. Vår studie har dessutom kritiskt granskats vid tre seminarier 

och därför anser vi att trovärdigheten i vår studie är hög.  

Studiens begränsningar ligger i bristen på forskning gjord inom detta område som är specifikt 

inriktad mot röntgensjuksköterskestudenter. Att kritiskt granska forskning är viktigt för att 

kunna tolka den rätt och enligt Forsberg och Wengström (2008, s. 93-94) behövs det även 

grundläggande kunskap om vetenskapsteori. Då författarnas kunskap om att genomföra en 

systematisk litteraturöversikt och vetenskapsteori är grundläggande kan även detta vara en 

begränsning i studien. 

Resultatdiskussion 

Vårt syfte var att beskriva studenters perspektiv på handledare och handledning under VFU. 

Resultatet av vår studie visar att lika egenskaper av handledare värdesätts högt och att studen-

terna uppger liknande faktorer och handledar egenskaper som de tycker påverka deras klinis-

ka inlärning under VFU.  Studierna som ingår i vår analys gjordes i olika delar av världen, 

men alla studenter hade samma förutsättning, nämligen att de befann sig i den speciella inlär-

ningsmiljön. Vi tror att inlärningsmiljön kan vara anledningen till att vi kommit fram till de 

sju omfattande kännetecknena som mest påverkar studenter under handledning. Vi anser att 

handledning inom sjukvården är en kontinuerlig process och att de som inte har mycket ar-

betslivserfarenhet är i mer behov av stöd och handledning än de som är erfarna. Därmed är 

också nyutexaminerade röntgensjuksköterskor en grupp som har behov av och påverkas 

mycket av handledare och handledning.  

Tillmötesgående, uppmuntran och omvårdnad 

Nyutexaminerade sjuksköterskor i studien av Maben och Clark (1998) beskriver känslan vid 

övergången från att vara student till färdig utbildad sjuksköterska med ord som ”‘terrifying’, 

‘distressing’, ‘frightening’, ‘horrible’, ‘stressful’, ‘worried’ and ‘absolute hell’”(Maben & 

Clark, 1998, p. 148). Många nya ansvarsområden med ökade skyldigheter som inte fanns när 

de var studenter är orsaken till att dessa känslor väcks. Stöd från handledare är därför viktig 

och när de får en positiv upplevelse kan handledning ge mer självförtroende hos de nyutexa-

minerade sjuksköterskorna (Hollywood, 2011).  Som positiv upplevelse räknas även möjlig-
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het att få diskutera problem samt att få feedback (Fox, Henderson och Malko-Nyhan, 2006). I 

studien av Ferguson (2011) berättar nyutexaminerade sjuksköterskor att handledare som hjäl-

per dem i deras övergång är de som är vänliga, välkomnande, stödjande och uppmuntrande 

och därmed mer tillmötesgående.  

Nyutexaminerade sjuksköterskor anser att bra handledare är kunniga sjuksköterskor som ut-

övar sitt yrke baserat på kunskap anser. Dessa handledare beundras och respekteras av de ny-

utexaminerade sjuksköterskorna. Handledare ska finnas till som ett stöd i att fatta beslut, utfö-

ra evidensbaserad vård och hjälpa dem att få ett holistiskt synsätt samt utvecklas inom om-

vårdnad. En form av informell handledning där den nyutexaminerade sjuksköterskan själv 

väljer handledare anses som mest lämplig och mest effektiv då det redan finns bra relation 

mellan dem (Fergueson, 2011).  

Kunskap och undervisningsförmåga 

Vi har under VFU tiden upplevt hur våra teoretiska kunskaper kunnat förenas med praktiska 

när vi fått bra handledning. I sin studie förklarar Corlett (2000) ett omfattande problem som 

länge diskuterats inom sjukvården och det är när det finns ett uppehåll mellan det som lärs ut 

teoretiskt till att det får utövas i praktiken. Studenterna beskriver att teori i grundläggande 

omvårdnad samt i kommunikation är där det mest uppmärksammas att det finns ett glapp mel-

lan teori och praktik. Det teoretiska är kunskapen och förklaringen till varför saker görs som 

de görs i praktiken. Teorin som studenterna lär sig vid universitetet är lämpad till de idealiska 

omvårdnadssituationer och de stämmer oftast inte överrens med hur det ser ut i praktiken. 

Handledaren spelar här en viktig roll för studenter att anknyta teori till praktik. Finns det ett 

glapp mellan teori och praktik kan teorin ibland vara bortglömd och det i sin tur kan hota pati-

entsäkerheten. Studenterna vill därför att deras handledare ska ha bra kunskap och undervis-

ningsförmåga. Även i studien gjord av Davies, White, Riley, and Twinn (1996) berättar stu-

denter om svårigheter när det gäller att koppla teoretiska kunskaper till praktiken. Studenterna 

tycker att omvandlingen av teoretisk kunskap går smidigare när de får undervisning i form av 

patientcentrerad vård under VFU. I sin studie tar Sim, Zadnik och Radloff (2003) upp ett pro-

blem som finns mellan universitet och kliniken, att från universitetet lärs det ut en sak och 

sedan när detta ska implimenteras i praktiken finns det inte utrymme för det.   
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Tillgänglighet 

Resultatet av vår studie visar bland annat att studenterna vill ha handledare som har avsatt tid 

för dem samt att tid med handledare påverkar deras inlärning likväl som regelbunden feed-

back. I studien gjord av Huybrecht, Loeckx, Quaeyhaegens, De Tobel och Mistiaen (2011) 

visas resultatet från handledarens perspektiv. Även handledare vill kunna ge feedback på en 

regelbunden basis då det anses som viktigt. Regelbunden feedback ges i en stor del av fallen, i 

de fall det inte kan är det förenat med just tidsbrist. Nästan alla av handledarna vill ha möjlig-

het att spendera mer tid med sina studenter, men bara hälften kan göra det i praktiken. Trots 

tidsbrist lyckas största delen av handledarna inge entusiasm hos sina studenter. Tidsbrist på-

pekar handledarna i studierna av Corlett (2000) samt Henderson et al. (2006) spela en stor roll 

i varför de inte kan handleda i den utsträckning som de vill. Även handledarna i studien gjord 

av Colthart et al. (2010) påpekar att det skulle ha hjälpt dem i deras handledar roll om de har 

haft mer avsatt tid och kunnat ge mer uppmärksamhet till sina studenter. Tillgängliga handle-

dare värderas högt av nyutexaminerade sjuksköterskor i studien av Fox et al., 2006.  

Kommunikation, hjälpa studenter att nå sina mål 

Vi tycker att handledning är en oerhört viktig del av vårt framtida yrke, dels för patientsäker-

heten och dels för kontinuerlig utveckling för verksamheten. Vi tror att handledarutbildning är 

en bra åtgärd för både studenter, nyutexaminerade samt för de som handleder då vi tror att 

kvalitén av handledning blir högre. Studien gjord av Smedley, Morey och Race (2010) visar 

att handledarutbildning är gynnsam för handledarna. En stor andel upplever att de får ökad 

kunskap om handledning såväl som inlärning och att det in sin tur leder till en ökad förståelse 

för studenterna. Studien påvisar att det behövs mer handledarutbildning gällande kommunika-

tion, inlärning, hur bedömning sker, reflekterande samt användning av feedback. Ungefär 

hälften av handledarna i studien av Mead, Hopkins och Wilson (2011) svarar att de inte skulle 

underkända studenter på grund av svårigheter att värdera om deras bedömning av studenten är 

adekvat. Därför anser de att information om handledares ansvar och vilka rättigheter handle-

dare, studenter och universitet har är en viktig del i en handledarutbildning.  

Kommunikation mellan universitet och klinik 

Vi tror att en positiv VFU upplevelse för både studenter och handledare resulterar i en effekti-

vare inlärning för studenten. En ökad kommunikationen mellan universitetet och kliniken tror 

vi kan vara ett led i att förbättra VFU upplevelsen. Enligt Sim et al. (2003) lär universiteten ut 
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sådant som arbetsplatsen inte är redo för och samarbete måste främjas mellan universiteten 

och klinikerna. I studien av Last och Fulbrook (2003) beskriver en hög andel av studenterna 

att det finns ett dåligt samarbete mellan universitetet och kliniken, till exempel gällande var 

viss kunskap ska förvärvas. Handledarna i studien av Colthart, McBride och Murray (2010) 

efterlyser mer information från universitetet, framförallt information om vilka teoretiska kun-

skaper studenter har fått i klassrummet och vad studenterna ska kunna efter VFU. Handledar-

na anser att kommunikationen mellan universitet och klinik spelar en stor roll om VFU 

genomförs med bra resultat eller inte.  

Handledaren som arbetsuppgift 

Nästan alla handledare i studien gjord av Colthart et al. (2010) är av uppfattningen att vara 

handledare är både professionellt och personligt utvecklande trots den högre arbetsbelastning-

en. Även i studien av Henderson, Fox och Malko-Nyhan (2006) beskriver handledare hur det 

är personligt utvecklande att vara handledare för nyutexaminerade sjuksköterskor och studen-

ter. Handledarna berättar att de tror att deras handledning spelar en stor roll i hur blivande 

sjuksköterskor formas. Vi tycker också att handledning är oerhört viktigt för oerfarna röntgen-

sjuksköterskor och det bör finnas högt prioriterat i röntgensjuksköterskans arbetsuppgifter att 

vara handledare. Dock visar en stor enkätstudie i Practice Analysis of Radiology Nursing 

(2010) gällande röntgensjuksköterskors arbetsuppgifter, prioritering samt frekvens, att arbets-

uppgiften att handleda studenter och andra yrkesutövare kommer på 97:e plats av 112. 

Studiens användningsområde 

Röntgensjuksköterskestudenters behov under VFU är likt sjuksköterskestudenternas. Båda 

grupperna befinner sig i liknande kliniska inlärningsmiljöer där de utför omvårdnads åtgärder 

och undersökningar under handledning. Vi tror med det antagandet att vår analys inte skulle 

ha visat annorlunda resultat om endast studier gjorda med röntgensjuksköterskestudenter skul-

le ha analyserats. Det viktigaste med handledning är, förutom en vilja att handleda, att hand-

ledaren har kunskap och kompetens inom området som studenten ska kunna efter avslutad 

VFU. Vi tror därför att vår studie kan användas som underlag även för andra yrkeskategorier 

inom vården där VFU ingår.  
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Slutsats 

Efter vår litteraturöversikt på röntgensjuksköterske- och sjuksköterskestudenters perspektiv på 

handledning kom vi fram till att en bra handledare är en handledare som inte bara har mycket 

kunskap eller en hög kommunikationsförmåga. En bra handledare är motiverad och vet vad 

handledning innebär och har förmåga att förmedla sina kunskaper till studenter på en anpas-

sad nivå. I många av studierrna som ingick i vår analys förekom tidsbrist som ett problem. 

Trots att handledning ingår i det dagliga arbetet som röntgensjuksköterska och sjuksköterska 

skapas det inte särskilt med tid eller utrymme för det. Röntgensjuksköterskan och sjukskö-

terskan förväntas utföra dagliga uppgifter även när han eller hon har en student bredvid sig. 

För att vara tillgänglig och undervisa studenten krävs det tid. Ges inte tid för undervisning är 

det inte svårt att föreställa sig hur dagen kan komma att upplevas av studenten. Även om det 

finns mycket tid avsatt och handledaren är duktig på att handleda så krävs det en vilja att lära 

sig från studentens sida. Relationen mellan handledaren och studenten bör bygga på ömsesi-

dig respekt och finns det motivation från båda håll så är möjligheter för lärning stort. VFU 

tiden är en ovärderlig tid för studenten. Under VFU får studenten ta del av kunskap som är 

oerhört betydelsefull för deras framtida yrke och utan bra handledning får de sämre färdighet 

vilket kan leda till sämre kvalité och patientsäkerhet. Studier gjorda med inriktning mot just 

röntgensjuksköterskestudenter är få och därför bör vidare forskning göras med syfte att stude-

ra deras perspektiv på handledare och handledning under VFU. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Vi skapade ett protokoll för kvalitetsbedömning av kvalitativa studier som enligt Willman et 

al. (2006, s. 94) kan ge en inblick i om studien ska granskas vidare eller inte. 

 

Metodval      

Publicerings år      

   

Är syfte med forskningen väldefinierat?  Ja  Nej  Vet ej 

Är problem formuleringen tydlig?  Ja  Nej  Vet ej 

Finns det anknytning till tidigare forskning?  Ja  Nej  Vet ej 

       

Är metodvalet lämpligt för studiens syfte?  Ja  Nej  Vet ej 

Är bortfallet lågt?  Ja  Nej  Vet ej 

Finns bortfalls analys beskrivet?  Ja  Nej  Vet ej 

Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet?  Ja  Nej  Vet ej 

Är undersökningsgruppens storlek relevant till studiens 

syfte? 
 Ja  Nej  Vet ej 

Är giltigheten hos data hög?  Ja  Nej  Vet ej 

Är pålitligheten hos data hög?  Ja  Nej  Vet ej 

Finns datainsamlingen redovisad?  Ja  Nej  Vet ej 

Finns inklusionskriterier beskrivna?  Ja  Nej  Vet ej 

Är studien etiskt utförd?  Ja  Nej  Vet ej 

       

Är resultatbeskrivningen logisk?  Ja  Nej  Vet ej 

Är resultatbeskrivningen begriplig beskriven?  Ja  Nej  Vet ej 

Finns det beskrivet och motiverat hur data och resultat 

relaterar till varandra? 
 Ja  Nej  Vet ej 

       

Finns analysmetoden tydligt beskriven?  Ja  Nej  Vet ej 

Diskuteras analysproblem?  Ja  Nej  Vet ej 



Är pålitligheten hos transkriberingsprocessen hög?  Ja  Nej  Vet ej 

 

Huvudfynd                                                                           

      

      

       

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

 Hög  Medel  Låg 

 

Kommentar       

      

      

       

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 2 

Sammanfattning av resultat redovisas här i tabellform. 

Tillmötesgående  

Författare Fynd  

Atack et al. 

(2000) 
Handledare som har för hög arbetsbelastning är inte tillmötesgående. 

Conway et al. 

(2008) 
Tillgängliga handledare bidrar till en stor del av inlärningen. 

Heffernan et al. 

(2009) 
Handledare som är tillmötesgående och stödjande värderas högt av studenter.  

Ingrassia (2011) 46 % av studenter tycker att tillmötesgående är en viktig egenskap. 

Jonsén et al.     

(in press) 

En känsla av entusiasm infinner sig när handledarna är tillmötesgående kan se studenten 

som en medmänniska. 

Mason (2006) 51 % av studenterna värderar handledare som är tillmötesgående viktigast. 

Ogbu (2007) Tillmötesgående handledare värderas högt. 

 

Självförtroende och uppmuntran till självständighet 

Författare Fynd  

Atack et al. 

(2000) 
Att få vara delaktig och medverka i undersökningar uppmuntrar studenterna.  

Byrd et al. (1997) Praktisera under handledning ökar studenternas självförtroende och självsäkerhet. 

Conway et al. 

(2008) 

Studenterna uppmuntras till självständighet genom att handledare låter dem att medverka i 

undersökningen.  

Ingrassia (2011) Uppmuntran och stöd ger ökat självförtroende enligt 25 % av studenterna. 

Jonsén et al.     

(in press) 

Handledare som låter sina studenter ta eget ansvar och under handledning göra nya saker 

gör att studenterna känner sig mer respekterade.  

Kaviani & Still-

well (2000) 
Uppmuntran till delaktighet uppskattas av studenterna. 

Mason (2006) 29 % av studenterna anser det som positivt när handledare tillåter dem att göra misstag.  

Mittman (1979) Handledning påverkar till studenternas självständighet.  

Smith et al. 

(2011) 
Uppmuntran är viktig för effektiv inlärning.  

 

Omvårdnad 

Författare Fynd  

Conway et al. 

(2008) 
Handledare som har hög förmåga i omvårdnad föredras som förebild.  



Ingrassia  (2011) 
Ge bra omvårdnad anses av 37 % av studenterna vara en högt värderad egenskap hos hand-

ledare 

Kaviani & Still-

well (2000) 

Handledare som har en professionell inställning till omvårdnad värderas högt av studenter-

na. 

Tang et al. (2005) Handledare som visar intresse för omvårdnad värderas högt av studenter.  

 

Kunskap och undervisning 

Författare Fynd  

Atack et al. 

(2000) 
Studenter uppskattar när handledare delar med sig av sin kunskap och erfarenhet.  

Byrd et al. (1997) 

Handledarens attityd mot undervisning är en viktig faktor i förhållandet mellan student och 

handledare. Mer kunskap om handledning än kliniska kunskapen hos handledare värderas 

högt av studenten.  

Conway et al. 

(2008) 
Handledare som har hög radiologisk kunskap bidrar till ökad inlärning hos studenterna. 

Heffernan et al. 

(2009) 
Kunniga handledare som är bra på att lära ut värderas högt. 

Ingrassia (2011) 
Högt värderad egenskap är att handledare har undervisningsförmåga gällande praktiska 

kunskaper. 

Kaviani & Still-

well (2000) 
Handledares kunskap ska vara uppdateradå det kan påverka vad de lär ut till studenterna. 

Mason (2006) 57 % av studenterna värderar handledare som vill dela med sig av kunskap som högt. 

Smith et al. 

(2011) 

Individuellt anpassad undervisning, uppmuntran till diskussion samt att handledare är aktiv 

och tycker om att undervisa värderas högt av studenter.  

Tang et al. (2005) 

Handledarens positiva attityd mot studenter är mer avgörande än deras kliniska kunskap 

för studenters inlärning. Den högsta värdesatta egenskap hos handledare är förmåga att lösa 

problem tillsammans.  

 

Tillgänglighet  

Författare Fynd  

Conway et al. 

(2008) 
Tillgängliga handledare gör att studenter känner sig lättare till mods. 

Ingrassia (2011) 46 % av studenterna anser att tillgängliga handledare är viktigt.  

Jonsén et al.     

(in press) 
Synliga och inspirerande handledare är utvecklande. 

Kaviani & Still-

well (2000) 

Handledare som inte har för hög arbetsbelastning och har tid för handledning är viktigt för 

studenternas inlärning. 

Öhrling & Hall-

berg (2000) 

Utrymme som tillgängliga handledare skapar är grunden för inlärning där handledningen 

sker i den kliniska miljön.  

 

 



Kommunikationsförmåga 

Författare Fynd  

Atack et al. 

(2000) 
Ömsesidig respekt och öppen kommunikation är ett måste för en positiv VFU upplevelse. 

Byrd et al. (1997) Bra kommunikation mellan handledare och studenter ger ömsesidig förbättring. 

Conway et al. 

(2008) 

Studenter menar att kommunikationsförmåga är en viktig del av yrket och det underlättar 

inlärning. 

Heffernan et al. 

(2009) 
Bra kommunikationsförmåga hos handledare är viktigt anser studenter.  

Öhrling & Hall-

berg (2000) 
Handledare som visar god kommunikations förmåga anses bidra till inlärning.  

 

Förväntningar på studenten/uppnå mål 

Författare Fynd  

Andrew & Chil-

ton (2000) 
Inlärningsmiljö har större inverkan på deras inlärning än handledare.  

Atack et al. 

(2000) 
Regelbundet given feedback upplevs positivt av studenter.   

Byrd et al. (1997) 
Oklara förväntningar försämrar relation mellan studenter och handledare som i sin tur kan 

påverka inlärning.  

Charleston & 

Happell (2005) 

Osäkerhet kan vara ett hinder för studenter att uppnår sina mål, därför är det avgörande hur 

mycket stöd de får av handledare. Även dåligt bemötande kan påverka.  

Heffernan et al. 

(2009) 
Få konstruktiv feedback från handledare värderas högt av studenter.  

Ingrassia (2011) 
31 % av studenter uppskattar när handledare förklarar vilka förväntningar de har på studen-

ten. 39 % av studenter anser att konstruktiv feedback är viktigt för deras inlärning.  

Jonsén et al.     

(in press) 
Klara och tydliga förväntningar från handledaren anses positivt av studenterna. 

Löfmark et al. 

(2012) 

Att få ta ansvar och vara delaktiga i vården tillsammans med sina handledare gör att stu-

denterna i studien uppnår sina mål. 

Mason (2006) 
Tillgänglighet (35 %) och upprepad feedback (43 %) upplever studenterna ökar inlärning-

en. Icke patient relaterade uppgifter är hinder för inlärning.  

Ogbu (2007) Konstruktiv feedback från handledare möjliggör att studenterna uppnår sina mål.  

Öhrling & Hall-

berg (2000) 
Handledare som har vetskap om studenters mål inger känsla av trygghet hos studenter.   

 

 

 


