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Abstrakt

En vanlig modell för handledning i sjuksköterskeutbildningen är att 
sjuksköterskor handleder sjuksköterskestudenter vid sidan av sina 
vanliga arbetsuppgifter. Handledningen hjälper studenten att koppla sina 
teoretiska kunskaper till det praktiska yrket och underlättar transitionen 
från student till sjuksköterska. Syftet med den här litteraturstudien var att 
beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vara handledare åt 
sjuksköterskestudenter under verksamhetsförlagd utbildning. Tolv 
artiklar analyserades med manifest innehållsanalys, vilket resulterade i 
de fyra kategorierna: Att känna tillhörighet till sin roll; Att hjälpa 
studenten utvecklas mot sin framtida profession; Att ha behov av stöd 
för att kunna hantera svårigheter samt Att utvecklas personligt och 
professionellt av att vara handledare. Resultatet visade att sjuksköterskor 
behöver få tillräckligt med stöd och förberedelse för sin roll som 
handledare för att uppleva sin uppgift positiv och kunna vara goda 
handledare åt sina studenter. Det var viktigt att handledare fick tid från 
det ordinarie avdelningsarbetet för att kunna ge studenterna tillräcklig 
reflektionstid. I resultatet framkom det att den grundläggande 
sjuksköterskeutbildningen inte upplevdes vara tillräcklig som grund för 
handledarkompetens. Det saknas idag krav på genomgången 
handledarutbildning för att få bli handledare åt sjuksköterskestudenter i 
verksamhetsförlagd utbildning och vidare forskning är nödvändig för att 
utreda behovet av en standardiserad handledarutbildning.

Nyckelord: litteraturstudie, kvalitativ innehållsanalys, upplevelse, 
handledare, handledning, sjuksköterska, sjuksköterskestudent, 
verksamhetsförlagd utbildning.
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Handledning används i sjuksköterskeutbildningen för att studenten ska lära sig att koppla sina 

teoretiska kunskaper till det praktiska yrket samt göra transitionen från student till 

sjuksköterska så smidig som möjligt (Bain, 1996). Det är viktigt att studenten får lära sig 

genom att praktisera sina kunskaper i verkliga situationer för att kunna nå sitt slutgiltiga mål:

att kunna fungera som legitimerad sjuksköterska. Genom handledarens ansvar och vilja att 

låta studenten utföra omvårdnad kommer studenten att utveckla sin kunskap (Öhrling & 

Hallberg, 2000b). Eftersom sjuksköterskeyrket är praktiskt, är kvalitén på den 

verksamhetsförlagda utbildningen av stor betydelse för hur god förberedelsen blir för 

studentens framtida yrkeskarriär (Pilhammar Andersson, 1997, s. 11-12 ). Under den 

verksamhetsförlagda utbildningen ska sjuksköterskestudenten, under sjuksköterskans ansvar, 

lära sig planera, bedöma och utföra sjuksköterskans omvårdnadsarbete utifrån förvärvade 

kunskaper och färdigheter. Studenten ska inte bara kunna ingå i ett arbetslag, utan även lära 

sig leda ett arbetslag samt organisera en sjuksköterskas samlade omvårdnadsarbete 

(Europaparlamentet, 2005).

Själva begreppet handledare är dock inte klart och entydigt formulerat i den vetenskapliga 

litteraturen. Billay och Yonge (2004) har gjort en begreppsanalys för att utreda 

handledarbegreppet utifrån hur det upplevs av handledaren. De poängterar skillnaden mellan 

de båda engelska uttrycken preceptor och mentor, som i litteraturen används inkonsekvent. 

Etymologiskt kommer ordet preceptor från det latinska substantivet praeceptor, vilket 

betyder ”lärare, instruktör”. Det är även närbesläktat med det latinska verbet praecipere, 

vilket betyder ”att ge råd, lära”. En mentor är däremot ”en vis rådgivare” och själva ordet 

härstammar ifrån det gamla indiska ordet mantar, vilket betyder ”en som tänker”, eller ifrån 

grekiskan, där ordet betyder ”en rådgivare”. Vidare menar Billay och Yonge (2004) att trots 

att begreppen till viss del överlappar varandra, så implicerar begreppet mentor en kollegial 

relation snarare än ett fokus på undervisning och lärande – där ordet preceptor passar bättre, 

eftersom det hänvisar till en direkt undervisande och lärande relation. Nehls, Rather och 

Guyette (1997, citerad i Öhrling, 2000, s. 11) definierar ordet preceptor som: ”A registered 

nurse who is employed by a hospital, who is preselected and who assumes the responsibility 

of becoming a preceptor for an inidividual student nurse during the duration of her/his clinical 

education”. Vi använder begreppet ”handledning” som svensk term genomgående i uppsatsen. 

Det finns två vanliga modeller av verksamhetsförlagd utbildning i sjuksköterskeutbildningen. 

Den ena modellen innebär att en person anställd av högskolan eller universitetet arbetar med 
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handledning av sjuksköterskestudenter i den kliniska miljön. Den andra modellen –

handledarmodellen – använder anställda sjuksköterskor som handledare till studenter. Den 

senare innebär att sjuksköterskan ska fungera som handledare vid sidan av sina ordinarie 

arbetsuppgifter (Nehls et al., 1997, refererad i Öhrling & Hallberg, 2000b). 

Handledarsystemet används i Sverige och ses som så självklart att sjuksköterskans 

handledande funktion fastslås i kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska

(Socialstyrelsen, 2005). 

Handledaren bör vara en erfaren sjuksköterska vars uppgifter är att övervaka, lära ut och 

fungera som förebild för studenten. Det är också viktigt att handledaren förstår den vuxna 

elevens lärande och har starka kommunikativa och mellanmänskliga förmågor. Handledaren 

bör även tycka om att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet samt kunna hantera stress, 

lösa konflikter och kunna utvärdera både egna och andras styrkor och svagheter (Billay & 

Yonge, 2004; Dibert & Goldenberg, 1995). Det finns två typer av kunskap: teoretisk och 

praktisk. Sjuksköterskan får praktisk kunskap genom erfarenhet av den kliniska verksamheten

och kan ha praktisk kunskap utan att vara medveten om det eller teoretiskt kunna klargöra vad 

hon eller han vet (Benner, 1993, s. 24). Pilhammar Andersson (1997, s. 11) menar att den 

praktiska utbildningen är viktig för att studenten ska kunna omsätta omvårdnadsteori i 

praktisk handling. Den praktiska erfarenheten kan även utgöra underlag för de teoretiska 

studierna, vilket leder till att studenten utvecklar sitt kunnande i omvårdnad.

Den akademiska skolning som sjuksköterskeutbildningen ger ska ge sjuksköterskan förmåga 

att följa kunskapsutvecklingen och medverka i professionens utveckling under hela sitt 

yrkesverksamma liv. För att kunna förmedla och förvissa sig om att studenterna har de 

kliniska kunskaper och färdigheter som förutsätts för dagens yrkeskrav, har lärosätena ett nära 

samarbete med landsting och kommuner (Högskoleverket, 2007). Kvantitativa studier (Dibert 

& Goldenberg, 1995; Hyrkäs & Shoemaker, 2007; Usher, Nolan, Reser, Owens & Tollefson, 

1999) visar att sjuksköterskans upplevelse av belöning och stöd har betydelse för hur 

hängivna de känner sig till sin roll som handledare. Av dessa studier framkommer även att det 

är viktigt för sjuksköterskan att få något tillbaka av att vara handledare. Moseley och Davies 

(2008) framhåller att svårigheter i handledning består av organisatoriska hinder såsom 

arbetstyngd och motstridiga yrkesroller samt personliga och relationsmässiga problem. God 

handledning är en viktig faktor för studentens självkänsla och transition till sjuksköterska 

(Öhrling & Hallberg, 2000b). Att vara handledare är således ett stort ansvar. Med detta som 
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bakgrund är syftet med denna litteraturstudie att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att 

vara handledare åt sjuksköterskestudenter under verksamhetsförlagd utbildning.

Metod

Litteratursökning och kvalitetsgranskning av artiklar 

Vid litteratursökningen användes de internationella bibliografiska referensdatabaserna Cinahl, 

PubMed och Academic Search Elite. Sökordens specificitet kontrollerades genom att jämföra 

dem med databasernas uppslagsverk, thesaurus. Vi strävade efter att göra så likartade 

sökningar som möjligt, men eftersom de olika databaserna indexerar olika fick sökorden 

varieras något efter hur de katalogiserats. Sökningarna genomfördes som fritextsökningar 

med indexerade ord, och följande sökord användes i olika kombinationer: Nurses’ experience, 

Nursing role, Preceptorship, Preceptor, Preceptee, Preceptor role, Clinical supervision, 

Lived experience, Qualitative study, Phenomenological. Våra inklusionskriterier var att 

artiklarna skulle vara kvalitativa, skrivna på engelska, svenska, danska eller norska samt vara

tillgängliga kostnadsfritt i fulltextformat. För att begränsa sökningen exkluderades artiklar 

som behandlar handledning av andra typer av studenter (till exempel sjukgymnaststudenter 

och läkarstudenter) samt artiklar äldre än 1995. En översikt av den systematiska 

litteratursökningen presenteras i tabell 2.

Arton artiklar valdes ut via litteratursökningen och ytterligare en tillkom vid läsning av 

artiklarnas referenslistor. Artiklarna kvalitetsgranskades med tyngdpunkt på studiernas 

problemformulering, uppbyggnad och innehåll utifrån deras urval, metod, giltighet och 

kommunicerbarhet och poängsattes i enlighet med Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006, s. 94-

97) så att hög kvalitet gav 1 poäng, medan bristande kvalitet gav 0 poäng. Poängen räknades 

samman, räknades om till procent och betygsattes utifrån bedömningsskalan låg, medel eller 

hög, enligt tabell 1. Studier med medel eller hög kvalitet (n=12) användes i analysen. En 

översikt över de artiklar som har ingått i analysen presenteras i tabell 3.

Tabell 1. Procentindelning vid kvalitetsbedömning

Procentindelning Kvalitetsbedömning

80- 100% Hög

70- 79% Medel

60- 69% Låg
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Tabell 2. Översikt av systematisk litteratursökning

Söknr. *) Söktermer Träffar Valda artiklar

Cinahl 080902, Limits: Peer review, Research article

1

2

3

4

5

6

7

FT

FT

FT

MH

FT

FT

FT

Nurses AND experience AND preceptor*

1 AND qualitative

Nurses AND experience AND preceptor

Preceptor-preceptee relationship

nursing role AND preceptor AND experience

preceptor AND phenomenological

preceptor AND lived experience

71

32

49

4

15

11

5

3

3

2

0

1

0

0

Cinahl 080915, Limits: Peer review, Research article

8

9

10

11

FT

FT

FT

MH

“preceptor role”

“preceptor role” AND nurse

“preceptor role” AND nurse AND qualitative

Students, nursing AND Student supervision

37

14

1

15

0

0

0

0

PubMed 080915

1

2

3

4

5

6

7

8

FT

FT

FT

FT

FT

FT

FT

FT

Nurses AND experience AND preceptor*

1 and qualitative study

Preceptor-preceptee relationship

nurse role AND preceptor AND experience

precept* AND phenomenological

precept* AND lived experience

“preceptor role”

"clinical supervision" AND nurse AND qualitative

172

24

6

32

20

8

37

39

0

3

1

1

1

0

2

0
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Forts. Tabell 2. Översikt av systematisk litteratursökning

Academic Search Elite 080903, Limits: Peer review, 1995-2008

1

2

3

4

5

6

ST

FT

FT

FT

FT

FT

NURSING -- Study & teaching (Preceptorship)

1 AND nurses AND experience

Preceptor AND preceptee AND relationship

nurse role AND precept* AND experience

precept* AND phenomenological

precept* AND lived experience

84

17

3

2

2

1

0

1

0

0

0

0

Academic Search Elite 080915, Limits: Peer review, 1995-2008

7 FT

ST

“preceptor role”

NURSES -- Supervision of AND qualitative

12

12

0

0

Summa valda artiklar:

Artiklar valda efter läsning av referenslistor i artiklar: 

Antal artiklar efter närläsning och kvalitetsgranskning:

Total summa valda artiklar:

18

1

12

12

*) MH – Major headings i CINAHL, ST – Subject terms i AcademicSearch, FT – Fritextsökning. 

Dataanalys

För att analysera artiklarna användes kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats, vilket 

innebär att utgå från det som verkligen sägs i texten, utan att lägga till egna tolkningar

(Downe-Wamboldt, 1992; Graneheim & Lundman, 2004). I enlighet med Graneheim och 

Lundman (2004) började vi med att läsa igenom det insamlade materialet ett flertal gånger för 

att få en känsla av helheten. Sammanlagt 498 textenheter som svarade mot syftet markerades 

och extraherades ur texten. Varje textenhet förseddes med en unik kod som gjorde det möjligt 

att härleda den tillbaka till ursprungsartikeln. Textenheterna kondenserades genom att 

överflödiga ord togs bort utan att dess betydelse ändrades eller att sammanhanget gick 

förlorat. Samtidigt översattes textenheterna till svenska. Textenheter som handlade om samma 

sak inordnades i preliminära kategorier. Kategoriseringen skedde därefter i fyra steg genom 

att likartade kategorier fördes samman till dess att innehållet i kategorierna var rena och 

varandra uteslutande (jfr Downe-Wamboldt, 2002). 
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Tabell 3. Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=12)

Författare/

År

Typ av 

Studie

Deltagare Datainsamling och 

analysmetod

Huvudfynd Kvalitet

Atkins & 

Williams 

(1995)

Kvalitativ 12 handledande 

sjuksköterskor

Semistrukturerade 

intervjuer, kvalitativ 

dataanalys enligt 

Glaser & Strauss och 

Miles & Huberman.

Att handleda studenter är en 

kvalificerad uppgift som kräver 

utbildning, stöd och erkännande. 

Hög

Bourbonnais 

& Kerr 

(2007)

Kvalitativ 8 handledande 

sjuksköterskor

Semistrukturerade 

intervjuer, tematisk 

analys. 

Att det är viktigt att handledarna får 

stöd från kollegor och fakultet för 

att kunna erbjuda en trygg övergång 

för studenten samtidigt som

patientsäkerheten garanteras.

Hög

Brammer 

(2006)

Kvalitativ 28 informellt 

handledande 

sjuksköterskor

Semistrukturerad 

intervju med 

fenomenologisk 

ansats.

Att inställningen till studenterna 

varierade från att ha ett helt 

studentfokuserat perspektiv, via ett 

uppgiftsfokuserat perspektiv till att 

inte vilja ha någon studentkontakt 

alls, och att studenterna därför får 

mycket varierande kunskaper.

Medel

Charleston 

& Happell 

(2005)

Kvalitativ 9 handledande 

sjuksköterskor

Semistrukturerade 

intervjuer, 

analyserade efter 

grounded theory 

enligt Strauss & 

Corbin. 

Att psykiatrisjuksköterskor strävar 

efter att känna tillhörighet till 

handledarrollen, men att de hindras 

av studentens eventuella rädsla för 

den psykiatriska miljön, 

missförstånd om psykisk sjukdom 

och organisatoriska begränsningar. 

Hög

Coates & 

Gormley 

(1997)

Kvantitativ 

och 

kvalitativ

62 handledare,15 

sjuksköterksestudente

r, 4 [ward managers], 

2 [senior nurse 

managers] samt 8 

omvårdnadslärare 

[nurse teachers]

Enkäter och 

intervjuer, analyseras 

med deskriptiv 

statistik och manifest 

innehållsanalys. 

Att vara handledare innebär att vara 

rollmodell och övervaka studentens 

inlärning. Bedömning anses inte 

ingå i uppdraget. Att det finns 

behov av avsatt tid för att arbeta 

tillsammans med studenten. 

Medel
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Forts. Tabell 3. Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=12)

Författare/

År

Typ av 

Studie

Deltagare Datainsamling och 

analysmetod

Huvudfynd Kvalitet

Dickson, 

Walker & 

Bourgeois 

(2006)

Kvalitativ 5 handledande 

sjuksköterskor

Semistrukturerade 

intervjuer utifrån 

hermeneutisk-

fenomenologisk 

metod. Analyserade 

med Giorgis 

tematiska dataanalys. 

Att handledare underlättar sina 

studenters inlärning genom att veta 

sina egna begränsningar, skapa ett 

kontaktnät för att tillgodose 

studentens inlärning, veta när de ska 

ta ett steg tillbaka, samt finna 

inlärningstillfällen för studenten.

Hög

Duffy 

(2008)

Kvalitativ 7 handledande 

sjuksköterskor

Semistrukturerade 

intervjuer, deskriptiv 

fenomenologisk 

metod. Analyserade 

enligt Burnards 

tematiska 

innehållsanalys. 

Att handledare har liten eller ingen 

erfarenhet att använda guidad 

reflektion i handledarskapet, vilket 

beror på deras utbildning och 

tidigare erfarenheter av reflektion 

för att underlätta studentens lärande. 

Hög

Kaviani & 

Stillwell 

(2000)

Kvalitativ 6 handledande 

sjuksköterskor, 13 

sjuksköterskestudente

r, 2 [nurse managers]

Intervjuer i 

fokusgrupper. 

Kvalitativ dataanalys. 

Att det är viktigt med formell 

handledarutbildning, eftersom det 

förbättrar lärandet och studentens 

inlärningsmöjligheter. Även 

sjuksköterskan kan få en personlig 

och professionell utveckling samt 

att samarbetet förbättras mellan 

utbildare och utövare.

Medel

Lillibridge 

(2007)

Kvalitativ 5 handledande 

sjuksköterskor

Deskriptiv analys 

enligt Sandelowski.

Att handledare upplever att det är 

värdefullt att vara handledare, att de 

gör skillnad, att de är engagerade 

i processen, att de accepterar rollen 

och tar ansvar, men att det också är 

svårt att vara handledare. 

Hög

Myrick & 

Yonge 

(2004)

Kvalitativ 45 sjuksköterske-

studenter samt 

handledare 

Semistrukturerade 

intervjuer, 

analyserade enligt 

grounded theory. 

Att relationen mellan handledare 

och student möjliggör förmågan till 

kritiskt tänkande hos studenten. 

Medel
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Forts. Tabell 3. Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=12)

Författare/

År

Typ av 

Studie

Deltagare Datainsamling och 

analysmetod

Huvudfynd Kvalitet

Öhrling & 

Hallberg 

(2000a)

Kvalitativ 17 handledande 

sjuksköterskor

Semistrukturerade 

intervjuer, 

analyserade enligt 

fenomenologisk-

hermeneutisk metod 

inspirerad av Ricoeur. 

Att vara handledare innebär att 

inkludera studenten i sitt dagliga 

arbete samt att bli medveten om sig 

själv och sitt eget lärande, samtidigt 

som man har en vilja att uppfylla 

studenternas individuella 

inlärningsbehov. Handledarskapet 

kräver en balans av ansvaret för det 

dagliga arbetet kombinerat med en 

ökad medvetenhet av professionens 

krav på omvårdnad. 

Hög

Öhrling & 

Hallberg 

(2001)

Kvalitativ 17 handledande 

sjuksköterskor

Semistrukturerade 

intervjuer, 

analyserade enligt 

fenomenologisk-

hermeneutisk metod 

inspirerad av Ricoeur.

Att vara handledare förstås som att 

minska risken för att studenten ska 

känna sig hjälplös samt att göra det 

möjligt för studenten att lära sig i 

den praktiska miljön. Det finns ett 

behov av stöd och utveckling för 

handledaren. 

Hög
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Resultat

Analysen resulterade i fyra kategorier (tabell 4), vilka presenteras i texten nedan och 

illustreras med citat från artiklarna. 

Tabell 4. Översikt av kategorier (n=4)

Kategorier

Att känna tillhörighet till sin roll

Att hjälpa studenten utvecklas mot sin framtida profession

Att ha behov av stöd för att kunna hantera svårigheter

Att utvecklas personligt och professionellt av att vara handledare

Att känna tillhörighet till sin roll 

Det var viktigt för sjuksköterskor att känna sig förberedda och känna tillhörighet till sin 

handledarroll för att kunna förmedla en positiv inlärningsupplevelse till studenten (Charleston 

& Happell, 2005). Det var stor skillnad på den utbildning och träning som de hade fått som 

förberedelse för att vara handledare (Atkins & Williams, 1995; Duffy, 2008) och det framkom

en önskan bland sjuksköterskorna att höja statusen för handledarrollen (Bourbonnais & Kerr, 

2007). Sjuksköterskor kände ett behov av både handledarutbildning och pågående stöd 

(Charleston & Happell, 2005; Duffy, 2008; Kaviani & Stillwell, 2000). 

Om handledaren var öppen om sig själv, sina förväntningar och begränsningar samt vad som 

kunde erbjudas studenten, var det mer troligt att studenten skulle våga avslöja sin egen brist 

på kunskap, våga be om hjälp och ta fullt ansvar (Atkins & Williams, 1995; Duffy, 2008; 

Lillibridge, 2007; Öhrling & Hallberg, 2001). Personligheten hade betydelse för hur 

sjuksköterskor upplevde att vara handledare och var lika viktig som professionalitet för ett 

gott handledarskap (Coates & Gormley, 1997). Sjuksköterskor nämnde olika personliga

egenskaper som var önskvärda för att vara handledare (Dickson, Walker & Bourgeois, 2006; 

Kaviani & Stillwell, 2000; Lillibridge, 2007; Myrick & Yonge, 2004), till exempel att vara 

positiv inför rollen och ha en vilja att dela kunskap och förmågor (Kaviani & Stillwell, 2000; 

Lillibridge, 2007), kunna motivera studenten (Kaviani & Stillwell, 2000) samt vara 

uppmuntrande, flexibel, förstående och empatisk gentemot studenten och andra kollegor 

(Dickson et al., 2006). Det stod klart att klinisk undervisning och handledning var en förmåga, 

och att vara en bra sjuksköterska inte var synonymt med att vara en bra handledare (Kaviani 
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& Stillwell, 2000). Sjuksköterskors olika inställning till handledarrollen kan illustreras av 

följande citat:

The role is understood by RNs as that of peer support and role model, through students sharing 
the workload and selective patient care, when time permits, and the provision of information 
and guidance to assist students to develop knowledge and understanding of the reality
of nursing. (Brammer, 2006, s. 969)

I'm here to do my job on the ward and mentoring is very much a side issue. I mean the service 
pays my salary not the poly, so I think they're very lucky that we'll say yes we'll do it quite 
frankly. (Atkins & Williams, 1995, s. 1012)

Att hjälpa studenten utvecklas mot sin framtida profession

Handledarnas uppgift var att hjälpa studenterna att förstå sin roll och känna sig hemma. De 

strävade efter att studenterna inte bara skulle få praktisk kunskap, utan även ett professionellt

förhållningssätt gentemot sjuksköterskerollen och patienterna (Bourbonnais & Kerr, 2007; 

Brammer, 2006; Lillibridge, 2007). För att handledningen skulle bli bra var det viktigt att lära 

känna studenten och skapa en god relation (Atkins & Williams, 1995; Charleston & Happell, 

2005; Lillibridge, 2007; Myrick & Yonge, 2004; Öhrling & Hallberg, 2000a). Handledarna

ville att studenterna skulle känna sig som en del av sjukskötersketeamet på enheten (Dickson 

et al., 2006; Lillibridge, 2007; Öhrling & Hallberg, 2000a). Det var viktigt att ha ett 

ömsesidigt utbyte och vara stödjande men samtidigt kunna sätta gränser för relationen (Atkins 

& Williams, 1995; Lillibridge, 2007).

She [the student] would want to reflect after every shift and because I was new to it I was quite 
happy to be doing this, and we spent an hour and a half one day and I was off work notoriously 
late when I was with her and that's something I've learned to say I can spend half an hour now, 
then I'm off. Otherwise you could pull everything to pieces and say what you have learned from 
this. You could go on for a long day shift. (Atkins & Williams, 1995, s. 1012) 

Sjuksköterskorna månade om att prioritera patientens behov, välmående och säkerhet under 

handledningen och var beredda att ingripa för att skydda patienten. Samtidigt stöttade och 

skyddade de studenterna och försökte finnas till hands genom att lyssna på och prata med dem

och ge dem positiv förstärkning och uppmuntran (Atkins & Williams, 1995; Bourbonnais & 

Kerr, 2007; Brammer, 2006; Charleston & Happel, 2005; Dickson et al., 2006; Lillibridge, 

2007; Öhrling & Hallberg, 2000a; Öhrling & Hallberg, 2001). Risken för att studenterna

skulle misslyckas eller att patienten skulle uppleva obehag minskades genom att handledarna

aktivt valde lämpliga omvårdnadssituationer samt bedömde studenternas kompetens

(Lillibridge, 2007; Öhrling & Hallberg, 2001).

…and then to protect them as well… against… stuff they don’t know they can handle because 
they have never seen it before…and a lot of the students haven’t seen death so you know…so its 
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also protection for them as well… that you know you kind of safe guard them that way…
(Bourbonnais & Kerr, 2007, s. 1545-1546)

I ett flertal studier (Atkins & Williams, 1995; Bourbonnais & Kerr, 2007; Brammer, 2006;

Charleston & Happell, 2005; Duffy, 2008; Lillibridge, 2007; Öhrling & Hallberg, 2000a) 

beskrev handledare hur de förmedlade kunskap till studenten. Detta skedde genom att fungera 

som förebild, guida, informera och hjälpa studenter, samtala samt tillsammans med studenten 

reflektera över vad han eller hon lärt sig av en situation. I studier av Duffy (2008) och Öhrling 

och Hallberg (2001) framkom handledares vilja att erbjuda regelbunden tid för reflektion 

eftersom det betraktades som en möjlighet att lyssna på studenternas erfarenheter och bredda 

deras förståelse. 

I will explain everything. If it’s later on in the rotation they will probably be more involved and 
I may be able to question them in a real easy way as to what would be the best situation here, 
what would you do first, and what would you do to prepare for this or prevent this, etc. And 
that’s always a good experience no matter what the situation is. It’s always a learning 
experience. (Lillibridge, 2007, s. 48)

Handledare beskrev att de inledningsvis fungerade som rollmodeller för studenterna (Öhrling 

& Hallberg, 2000a). Genom att observera, lyssna samt kontrollera deras kunskap fick 

handledarna gradvis förtroende för studenterna (Atkins & Williams, 1995; Bourbonnais & 

Kerr, 2007; Brammer, 2006; Dickson et al., 2006; Lillibridge, 2007; Öhrling & Hallberg, 

2000a; Öhrling & Hallberg, 2001). De fick anpassa handledningen efter avdelningsmiljön, 

skapa inlärningstillfällen och ta chansen att undervisa när den dök upp, vilket kunde medföra 

att studenten ibland fick utföra svårare uppgifter före de enklare (Charleston & Happell 2005; 

Öhrling & Hallberg, 2000a; Öhrling & Hallberg, 2001). Studenternas erfarenhet breddades 

genom praktisk övning samt att handledarna exponerade dem för olika saker. Därigenom 

kunde handledarna successivt höja kraven och svårigheterna på uppgifterna och när de litade 

på studenterna blev det möjligt att ta ett steg tillbaka och gradvis överlåta patientansvaret 

(Atkins & Williams, 1995; Bourbonnais & Kerr, 2007; Brammer, 2006; Dickson et al., 2006; 

Lillibridge, 2007; Myrick & Yonge, 2004; Öhrling & Hallberg, 2000a; Öhrling & Hallberg, 

2001). Studenterna kunde få frihet att fatta egna beslut medan handledarna fortsatte att finnas 

till hands om det skulle behövas (Bourbonnais & Kerr, 2007; Brammer, 2006; Dickson et al., 

2006; Lillibridge, 2007). Handledarnas strävan efter att studenterna skulle bli självständiga 

tjänade som förberedelse inför framtiden (Brammer, 2006; Öhrling & Hallberg, 2000a; 

Öhrling & Hallberg, 2001). Sjuksköterskor upplevde att den bedömande rollen som 

handledare var mindre formell och deras engagemang i bedömningen av studenternas 

prestation varierade (Atkins & Williams, 1995; Duffy, 2008; Myrick & Yonge, 2004).
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Att ha behov av stöd för att kunna hantera svårigheter

För att kunna hantera svårigheter var det viktigt att handledarna kände att de hade stöd från 

fakultet, ledning och kollegor. För att de skulle känna sig värdefulla inom organisationen var 

det viktigt att få erkännande och någon typ av belöning, antingen personlig eller yrkesmässig 

(Atkins & Williams, 1995; Bourbonnais & Kerr, 2007; Charleston & Happell, 2005; Coates & 

Gormley, 1997; Dickson et al., 2006; Duffy, 2008; Kaviani & Stillwell, 2000; Lillibridge, 

2007; Öhrling & Hallberg, 2000a). Sjuksköterskor som upplevde bristande stöd från 

arbetsledaren hade svårt att förbereda och planera sin roll (Bourbonnais & Kerr, 2007) medan 

tillräckligt stöd ledde till positiv arbetstillfredsställelse (Duffy, 2008). Det underlättade om 

kollegorna hade förståelse för handledarskapet (Atkins & Williams, 1995; Bourbonnais & 

Kerr, 2007; Kaviani & Stillwell, 2000).

we are finding that a lot of colleagues don’t realize that the two of us together are one nurse
(Bourbonnais & Kerr, 2007, s. 1546)

Sjuksköterskor upplevde det positivt att träffas i studiegrupper och handledargrupper för att 

gå igenom och samtala om olika svårigheter de mötte som handledare (Atkins & Williams,

1995; Bourbonnais & Kerr, 2007; Charleston & Happell, 2005; Kaviani & Stillwell, 2000; 

Lillibridge 2007; Öhrling & Hallberg, 2001). Stöd till handledare kunde även innebära 

individuell tillsyn och guidning i hur de skulle hantera svåra situationer (Kaviani & Stillwell, 

2000). Det fanns en önskan bland sjuksköterskor att handledarrollen skulle bli mer 

välformulerad och konsekvent samt att det skulle finnas riktlinjer att följa eftersom 

handledare hade olika förväntningar på sin roll och bemötte sina studenter olika (Charleston 

& Happell, 2005; Öhrling & Hallberg, 2000a). Genom att handledarna tog hjälp från andra 

kollegor kunde studenten få så mycket kunskap och erfarenhet som möjligt (Atkins & 

Williams, 1995; Dickson et al., 2006; Lillibridge, 2007) även om det i Öhrlings och Hallbergs 

studie (2000a) framkom att inte alla handledare tog hjälp av andra, trots att vissa situationer 

skapade känslor av stort ansvar.

I know there are people within the hospital that can help them achieve a particular focus, they
may have an area of expertise that I don’t because I’m not a walking encyclopaedia by any 
means. (Dickson et al., 2006, s. 419)

Sjuksköterskor beskrev hur olika faktorer försvårade handledarrollen. Det kunde vara

problem med studenten, personlig dagsform, schemakonflikter, situationen och den 

omgivande miljön – till exempel stress och stort patientantal. Även brister i organisation och 

kommunikation med ledningen kunde försvåra handledarskapet (Atkins & Williams, 1995; 
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Charleston & Happell, 2005; Kaviani & Stillwell, 2000; Lillibridge, 2007). Sjuksköterskor 

kunde uppleva att det var emotionellt krävande att vara handledare (Duffy, 2008; Lillibridge, 

2007). En konflikt kunde uppstå mellan ansvaret gentemot patienten och ansvaret för 

studenten (Atkins & Williams, 1995) och i ett flertal studier (Brammer, 2006; Duffy, 2008; 

Myrick & Yonge, 2004; Öhrling & Hallberg, 2000a) uppfattades handledarskapet ibland som 

en belastning. Handledare kunde känna ilska och frustration över svårmotiverade studenter 

och uppleva det som slöseri med tid.

. . . bar maybe two of the students I cant say I enjoyed being a preceptor. . .I found it draining 
at times, I remember going to the loo a couple of time just because I wanted five minutes to my-
self (Duffy, 2008, s. 7)

Tiden var en viktig faktor för handledningen (Atkins och Williams, 1995; Lillibridge, 2007; 

Öhrling & Hallberg, 2000a). Handledaren behövde förklara sina handlingar och arbetet tog 

längre tid när studenten skulle utföra det, vilket ibland upplevdes frustrerande (Atkins & 

Williams, 1995). Det kunde vara svårt att ha tid att ha studenter vid hög patientbelastning 

samtidigt som handledaren förväntades ta fullt patientansvar (Atkins & Williams, 1995; 

Kaviani & Stillwell, 2000; Lillibridge, 2007). Handledare i studien av Öhrling och Hallberg 

(2001) kände ett behov att befrias från sina vanliga uppgifter för att få tid med studenten. 

Vissa ansåg sig inte ha tid att vara handledare och avsade sig handledarskap tills 

patientmängden minskade (Lillibridge, 2007). Handledare som kände sig engagerade i sin roll 

var mindre oroliga över att handledningen tog tid från de ordinarie arbetsuppgifterna (Atkins 

& Williams, 1995). 

Sometimes I just want to get the job done. Usually I’m a very patient person. But sometimes it’s 
just ‘‘You know what? I’m just going to do this so we can get out of here on time.’’ And I 
shouldn’t do that. I should let them take their time and do it. Then if they start sinking obviously 
I’ll get in there. But not just take over something they’re in the middle of because I want to get 
off on time. So I have to back up and say ‘‘Okay, I won’t do this.’’ (Lillibridge, 2007, s. 49)

De positiva känslorna som kom av att handleda studenter kunde kombineras med känslor av 

osäkerhet över sin förmåga som handledare (Öhrling & Hallberg, 2000a; 2001). Att anpassa 

handledningen till det övriga arbetet var svårt och kunde upplevas stressande (Charleston & 

Happell, 2005; Öhrling & Hallberg, 2000a). Handledarna ville att studenten skulle lära sig 

och kunna möta framtidens krav men var osäkra på sin förmåga att handleda dem rätt (Atkins 

& Williams, 1995; Öhrling & Hallberg, 2000a).

I was really apprehensive about taking her [the student] with me watching me interviewing and 
assessing somebody that made me feel a bit more well gosh, I've got to do this properly and do 
it right. (Atkins & Williams, 1995, s. 1010)
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Att utvecklas personligt och professionellt av att vara handledare

Sjuksköterskor upplevde att de utvecklades av att vara handledare (Atkins & Williams, 1995; 

Lillibridge, 2007). Att handleda var inte bara att överföra kunskap, utan en delad upplevelse 

mellan handledare, student och patient (Dickson et al., 2006). Genom att de diskuterade och 

reflekterade över olika händelser tillsammans med studenterna blev de mer kritiska över sina 

egna handlingar och reflekterade över omvårdnaden i större utsträckning (Atkins & Williams, 

1995; Charleston & Happell, 2005; Lillibridge, 2007; Öhrling & Hallberg, 2000a). Att vara 

handledare framkallade minnen från den egna utbildningen samt positiva och negativa 

minnen från tidigare handledarerfarenheter, vilket ökade förmågan att sätta sig in i studentens 

situation och utgjorde grund för sjuksköterskans reflektion över sitt eget handlande (Duffy, 

2008; Öhrling & Hallberg, 2000a). Deltagare i ett flertal studier (Duffy, 2008; Lillibridge, 

2007; Öhrling & Hallberg, 2000a) beskrev hur studentens frågor stimulerade behovet att gå 

till litteraturen och läsa och finna svar. Detta bidrog till personlig och professionell utveckling 

samt främjade viljan att vidareutbilda sig (Atkins & Williams, 1995; Bourbonnais & Kerr, 

2007). 

I always wonder sometimes who gets most out of the preceptor experience because I feel like 
when I’m working with students. . . that I’m learning a whole bunch. It makes me not just do 
things automatically, but makes me stop and think about it. (Lillibridge, 2007, s. 46) 

Handledningen gjorde att sjuksköterskor kom i kontakt med utvecklingen i 

sjuksköterskeutbildningen och studenten kunde bidra med värdefull kunskap vid 

omvårdnaden av en patient (Atkins & Williams, 1995). Den feedback sjuksköterskorna fick 

av studenterna vid studentbedömningar gjorde att de kunde utvecklas som handledare (Atkins 

& Williams, 1995; Öhrling & Hallberg, 2001). Handledningen fungerade som ett medel för 

kvalitetssäkring genom att rutiner analyserades och sjuksköterskans medvetenhet om 

vårdkvaliteten ökade (Öhrling & Hallberg, 2000a). Sjuksköterskor beskrev även hur arbetet 

med studenter kunde utveckla deras omvårdnadsinställning (Lillibridge, 2007).

I’ve just revitalized my nursing attitude. I think I see my patients a little differently because I’m 
trying to help my students see them as people not just gall bladders or open hearts, but as people. I 
think, gosh, it’s just changed my attitude towards nursing. (Lillibridge, 2007, s. 47)

Sjuksköterskor kände sig värdefulla i sin roll som handledare (Atkins & Williams, 1995; 

Charleston & Happell, 2005). Det upplevdes tillfredställande att se studenten utvecklas och 

växa in i sin roll (Atkins & Williams, 1995; Lillibridge, 2007; Öhrling & Hallberg, 2000a). 

Att handleda studenter upplevdes positivt och givande och som en möjlighet att göra skillnad 
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och bidra till att forma framtidens sjuksköterskor. Det var detta som fick sjuksköterskorna att 

fortsätta vara handledare (Lillibridge, 2007). Att se studenten återkomma till professionen 

som sjuksköterskor upplevdes som en belöning och fick handledarna att känna att de hade 

gjort ett bra jobb (Charleston & Happell, 2005). Samtidigt som det kändes roligt att handleda, 

kunde det upplevas betungande att vara tvungen att ständigt förklara sitt tänkande och 

handlande för studenten. De nya insikter det gav i handledarens egen prestation upplevdes 

dock positivt (Öhrling & Hallberg, 2000a). Det fanns en önskan bland sjuksköterskor att få 

ekonomisk kompensation för att vara handledare (Lillibridge, 2007; Öhrling & Hallberg, 

2000a) men samtidigt var studenternas erkännande viktigare än erkännandet från sjukhuset 

och ledningen (Lillibridge, 2007).

And then to see how [the student] grows, like, in every respect, ‘‘This is something you didn’t 
know when you came, and look what you’re able to do now, how well everything is working out!’’ 
And that is very gladdening, it is very stimulating. (Öhrling & Hallberg, 2000a, s. 235)

. . . .most of them have sent me a little thank you card or something. I have a little place that I 
keep them. . . It means something to me. Maybe they’ll mention one little thing that they learned 
or whatever. It makes me feel good. I get direct satisfaction that way. (Lillibridge, 2007, s. 47)

Diskussion

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vara 

handledare åt sjuksköterskestudenter under verksamhetsförlagd utbildning. Analysen 

resulterade i de fyra kategorierna: Att känna tillhörighet till sin roll; Att hjälpa studenten 

utvecklas mot sin framtida profession; Att ha behov av stöd för att kunna hantera svårigheter

samt Att utvecklas personligt och professionellt av att vara handledare.

I resultatet framkom att det var viktigt för sjuksköterskor att vara förberedda och känna 

tillhörighet till sin roll för att kunna förmedla en positiv inlärningsupplevelse till studenten. 

De hade fått olika utbildning som förberedelse för sin roll som handledare. Watson (2000) 

fann ett starkt samband mellan utbildning och att handledare kunde känna tillhörighet till sin 

roll och bedöma studenter. De handledare som hade genomgått någon typ av förberedande 

utbildning hade lättare att bedöma och utvärdera studenter. Pilhammar Andersson (1997, s. 

16-17) framhåller bristen på formella krav på handledarkompetens, vilket medför att 

sjuksköterskeutbildningens pedagogiska innehåll och inriktning utgör den grundläggande 

kompetensen för handledare i verksamheten. Kaintz och Eliasson (2005) beskriver ett 

nätbaserat projekt som har genomförts för att utbilda skolsköterskor i handledning som 

förberedelse inför mötet med studenter från den nya skolsköterskeutbildningen. 



17

Utvärderingen visade att handledare efter utförd kurs upplevde att de kände sig säkrare i sin 

roll och vid studentbedömningar, och att studenter kände att de fick en rättvisare bedömning.

Resultatet i vår litteraturstudie visade att personlighet var lika viktig som professionalitet för 

att kunna förmedla ett positivt inlärningsklimat och vara en bra handledare. Klinisk 

undervisning och handledning var en förmåga och att vara sjuksköterska var inte synonymt 

med att vara en bra handledare. Det kunde vara emotionellt krävande att vara handledare och 

det förekom att sjuksköterskor upplevde handledarskapet som en belastning och kände ilska 

och frustration över svårmotiverade studenter. Johnston och Mohide (2008) menar att 

relationen mellan handledare och student kan utsättas för rollrelaterade motsättningar. Till 

exempel kan en äldre sjuksköterska betraktas som gammeldags och ouppdaterad, medan en 

yngre sjuksköterska kan betraktas som omogen och naiv. Även kön kan medföra 

motsättningar och manliga studenter kan uppleva att de behandlas annorlunda och blir 

bemötta på ett annat sätt än de kvinnliga studenterna. Andra orsaker till konflikt kan vara 

kulturella eller språkliga hinder. Handledare behöver ha kunskap om detta för att vara 

kompetenta och tillmötesgående samt fungera som rollmodeller. Bristande förståelse för dessa 

motsättningar kan leda till konflikter och dålig kommunikation. Mamchur och Myrick (2003) 

beskriver andra typer av konflikter som kan uppstå i relationen. De beskriver att medan 

studenterna upplevde konflikter relaterade till handledarens förväntningar eller personlighet, 

upplevde handledare konflikter när de uppfattade bristande kompetens- och kunskapsnivå hos 

studenten. En annan källa till konflikt var när handledarens och studentens förväntningar 

skilde sig åt. Både Mamchur och Myrick (2003) och Johnston och Mohide (2008) menar att 

om studenten upplever konflikter med handledaren kan inlärningen påverkas negativt. 

Cahill (1996) framhåller att om relationen baseras på ömsesidig respekt och en känsla av 

gemenskap förbättras studentens lärande. Detta kan ställas i relation till Lögstrup (1994, s. 41-

48, 50-51) och det outtalade etiska krav som finns inbyggt i varje möte mellan människor. Det 

etiska kravet innebär att ha ett ansvar att svara mot det förtroende det innebär att ha utlämnat 

sig själv i mötet med en annan människa, att lyssna till mer än vad som uttryckligen sägs och 

sträva efter att uppfatta den anslagna tonen i samtalet. På samma sätt har sjuksköterskan i 

handledningssituationen ett ansvar för att inte studenten ska känna att hans eller hennes 

person förbises, eftersom det kan leda till att den personliga värdigheten kränks. I vårt resultat 

framkom att sjuksköterskor hade olika inställning till sin roll och att inte alla ville vara 

handledare. Enligt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska förväntas varje 
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legitimerad sjuksköterska ha förmåga att handleda och undervisa studenter (Socialstyrelsen, 

2005). Vår uppfattning är att sjuksköterskor som inte är lämpliga eller inte vill vara 

handledare, inte heller ska behöva vara det. Samtidigt kan detta medföra att antalet handledare 

i den kliniska verksamheten sjunker så mycket att de sjuksköterskor som vill handleda 

studenter måste göra det hela tiden. Därigenom kan de komma att utsättas för alltför hög 

arbetsbelastning och för stora krav så att de till slut upplever handledarskapet som en börda. 

Handledare förmedlade kunskap till studenten genom att samtala, fungera som förebild, 

guida, informera och hjälpa studenterna, samt låta studenterna tillsammans med handledaren 

reflektera över vad de lärt sig av en situation. Öhrling och Hallberg (2000c) beskriver ”ett rum 

för lärande” där studenten känner sig trygg och har möjlighet att utvecklas. Genom att skapa 

en tillåtande atmosfär vågade studenterna avslöja känslor av osäkerhet och okunskap. Detta 

förhållningssätt framkom också i vårt resultat. Studenterna uppmuntrades att ställa frågor och 

gavs på så vis en plats i handledarens arbete. I en studie av Andrews och Chilton (2000) 

uppskattade studenterna att de kunde bolla idéer med sina handledare och att de fungerade 

som lärare, gav feedback samt hjälpte studenterna att lösa problem. Handledningen 

betraktades som en personlig process där förmågan att lära ut och bedöma studenter inte var 

det enda som avgjorde effektivt handledarskap. I vår litteraturstudie framkom att handledare 

strävade efter att studenten skulle känna sig hemma bland sjuksköterskorna på avdelningen. 

Detta överensstämmer med studien av Öhrling och Hallberg (2000c) där studenterna fick 

tillgång till avdelningen genom handledarens introduktion och därmed kände sig välkomna. 

Genom att låta studenten utföra omvårdnadshandlingar stärktes inlärningen och studentens 

självförtroende. Vidare visade resultatet i vår studie att handledare kunde ta ett steg tillbaka 

när de kände sig säkra på studentens kompetens och låta studenten utvecklas och lära. 

Studenten kunde få frihet att fatta egna beslut medan handledaren fortsatte att finnas till hands 

om det skulle behövas. Handledarna strävade efter att studenterna skulle bli självständiga för 

att förbereda dem inför framtiden. Detta överensstämmer med Löfmark och Wikblad (2001) 

samt Öhrling och Hallberg (2000c) som beskriver att studenters självförtroende ökar när de 

tillåts ta ansvar och initiativ. När de får arbeta självständigt med omvårdnadsuppgifter, 

utvecklas djupare patientkontakt och möjligheter att fatta egna beslut. 

Sjuksköterskor behövde få stöd från fakultet, ledning och kollegor för att kunna hantera de 

svårigheter de mötte i rollen som handledare. Watson (2000) framhåller att trots att 

omvårdnadsforskningen belyser behovet av stöd för handledare, finns det väldigt lite 
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forskning som behandlar vilken typ av stöd det rör sig om. Han har gjort ett försök att 

beskriva det stöd handledare efterfrågar och menar att sjuksköterskor bör få mer tid avdelad 

till handledning, att fakulteten kunde vara mer tillgänglig samt att det borde erbjudas mer och 

bättre förberedelse för handledarrollen. 

Vår litteraturstudie visade att det tog längre tid att utföra uppgifter när man var handledare, 

dels eftersom det tog tid att förklara allt man gjorde och tänkte, och dels för att det tog längre 

tid för studenten att utföra omvårdnaden. Handledaren och studenten blev tillsammans en 

sjuksköterska. Eftersom sjuksköterskorna samtidigt hade fullt patientansvar behövde de känna 

stöd från sina kollegor för att inte studentens inlärning eller patienterna skulle komma i kläm. 

Öhrling och Hallberg (2000c) beskriver hur studenten behövde tid för att hinna tänka efter 

innan de utförde omvårdnad samt hur studenten behövde tid för ställa frågor. Samtidigt hade 

studenterna förståelse för handledarnas begränsade tid och försökte anpassa sig efter det. Vårt 

resultat visade att handledare upplevde att de behövde få tid från de ordinarie 

arbetsuppgifterna för att ha tid att låta studenten reflektera över sitt eget lärande. Denna 

reflektion är enligt Löfmark och Wikblad (2001) viktig för att studenten ska utveckla sitt 

självförtroende. Öhrling och Hallberg (2000c) utvecklar detta ytterligare och beskriver att 

studenten har behov att i lugn och ro få reflektera över sitt handlande tillsammans med 

handledaren. Detta hjälper studenten att knyta ihop sina teoretiska kunskaper med de

praktiska och på så vis överföra kunskapen från specifika situationer till generell kunskap och 

därmed fördjupa sin förståelse. De studenter som fick denna reflektionstid med sina 

handledare upplevde att de fick en fördjupad förståelse.

I studien av Watson (2000) upplevde handledare att de fick för lite tid tillsammans med 

studenten och att den tid som spenderades med studenten hamnade i konflikt med den tid som 

användes till omvårdnad. En tredjedel av deltagarna i studien ansåg att de inte spenderade 

tillräckligt med tid tillsammans med sin student. Detta anser vi understryker vikten av att 

handledaren får avsatt schemalagd tid till sin student.

Trots att sjuksköterskor kämpade med ökande krav fick de fortfarande ut något av att vara 

handledare. Sjuksköterskorna utvecklades både personligt och professionellt av att handleda. 

Mötet med studenten medförde att handledaren fick ta del av utvecklingen inom 

sjuksköterskeutbildningen och fungerade kompetenshöjande för sjuksköterskan. Watson 

(2000) menar att detta i sig borde vara statushöjande för handledningen och ge känslan att den 

tid som spenderas med studenten är värdefull, inte att den hellre skulle tillbringas med andra 
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sysslor. Även i vår litteraturstudie framkom en önskan att höja statusen för handledarrollen. 

Enligt Benner (1993, s. 24-25) har den praktiska utövaren ofta kunskap om hur något utförs 

utan att kunna redogöra för den teoretiska grunden, vilket brukar benämnas som tyst kunskap. 

Vårt resultat visade att arbetet med studenten fick handledaren att ”tänka högt” och hela tiden 

motivera sitt handlande, vilket innebär att hon eller han fick artikulera sin tysta kunskap. 

Detta ledde till en ökad medvetenhet och fungerade som en kvalitetssäkring av omvårdnaden. 

Att se studenter återkomma till avdelningen som färdiga sjuksköterskor sågs som en stor 

belöning och fick handledare att känna att de hade gjort ett bra arbete.

En sak vi fann intressant var att de analyserade artiklarna kommer från olika delar av den 

västerländska världen (Sverige, Storbritannien, USA, Kanada samt Australien) men att 

handledare i samtliga artiklar beskrev en liknande problematik. Det anser vi tyder på att det 

finns behov av förberedande utbildning, tydlig rollbeskrivning samt adekvat stöd till 

sjuksköterskor för att de som handledare ska kunna förmedla en positiv inlärningsupplevelse 

till studenterna. Detta är av betydelse för att förbereda studenten för det framtida yrkeslivet 

och underlätta transitionen från student till sjuksköterska.

Metoddiskussion

En kvalitativ studies tillförlitlighet består av de fyra komponenterna: pålitlighet, trovärdighet, 

överförbarhet och bekräftelsebarhet. För att öka tillförlitligheten har vi i enlighet med 

Graneheim & Lundman (2004) kontrollerat innehållet i kategorierna ett flertal gånger under 

analysprocessen genom att gå tillbaka till originaltexten för att se att den kunde 

sammankopplas till den kategori den hamnat i. Enligt Downe-Wamboldt (1992) kan 

personliga tolkningar, trötthet och andra mänskliga faktorer påverka resultatet och därför är 

det viktigt att gå tillbaka till originaltexten ett flertal gånger under analysen. 

Att resultatet är pålitligt bedöms genom att resultatet är exakt och noggrant återgivet 

(Holloway & Wheeler, 2002, s. 254-255; Polit & Beck, 2008, s.196). Pålitligheten i den här 

litteraturstudien har stärkts genom att de artiklar som har ingått i studien presenteras i en 

översiktstabell (tabell 3) som inkluderar författare, typ av studie, deltagare, resultat samt 

kvalitetsbedömning utifrån Willman et al. (2006, s. 97). Endast artiklar med hög- eller 

medelhög kvalitet har ingått i analysen. Sökvägen med använda databaser, sökord samt 
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inklusions- och exklusionskriterier presenteras. Detta sammantaget gör det möjligt för läsaren 

att upprepa sökningen och kontrollera studiernas kvalitet. 

Att resultatet är trovärdigt innebär att det överensstämmer med studiedeltagarnas 

uppfattningar, vilket kan styrkas med citat i texten (Holloway & Wheeler, 2002, s. 255; Polit 

& Beck, 2008, s. 196). Trovärdigheten i vår analys har styrkts med citat från artiklarna samt 

att vi noggrant och ingående har redovisat den metod och de artiklar som ingått i arbetet (jfr 

Graneheim-Lundman, 2004). 

Överförbarhet innebär att resultatet i en kontext kan upprepas i en liknande situation och med 

liknande deltagare (Holloway & Wheeler, 2002, s. 255; Polit & Beck, 2008, s. 202). 

Bekräftelsebarhet innebär att resultatet representerar studiedeltagarna och inte är ett resultat 

av forskarnas förutfattade meningar och bias (Holloway & Wheeler, 2002, s. 255; Polit & 

Beck, 2008, s. 196). Genom att välja en deskriptiv metod som inte tillåter egna tolkningar har 

vi ökat bekräftelsebarheten i vår studie. Vi har motverkat bias genom att utomstående har fått 

ta del av analysarbetet och vårt tillvägagångssätt (jfr Burnard, 1991) i och med att 

kurskamrater har granskat vår analys vid ett seminarium och kunnat se eventuella misstag 

som vi gjort. 

Den kvalitativa analysen är inte helt exakt eftersom människors handlingar inte alltid är 

förutsägbara eller logiska. En studies resultat beror bland annat på syftets formulering, 

kunskap hos forskarna och vilket material som funnits tillgängligt (Holloway & Wheeler, 

2002, s. 8, 21). I vår studie har vi exkluderat artiklar äldre än 1995, artiklar som inte funnits 

tillgängliga kostnadsfritt i fulltextformat samt artiklar skrivna på andra språk än engelska, 

svenska, danska och norska. Detta är en begränsning för studien eftersom resultatet hade 

kunnat se annorlunda ut ifall vi inkluderat även dessa artiklar i analysen. En svaghet är att 

endast tolv (n=12) artiklar ingått i analysen, en annan att vi har begränsad kunskap om 

kvalitetsgranskning och att det därför kan ha skett felbedömningar av studiernas kvalitet. 

Kondenseringen kan ha medfört att information gått förlorad och eftersom engelska är vårt 

andraspråk kan översättningsfel ha uppstått.
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Slutsatser

En positiv verksamhetsförlagd utbildning är viktig för att studenten ska kunna koppla sina 

teoretiska kunskaper till det praktiska yrket samt göra transitionen från student till 

sjuksköterska så smidig som möjlig. För att kunna förmedla en god inlärningsupplevelse till 

studenten behöver handledare känna stöd från fakultet, ledning och kollegor. Vår 

litteraturstudie visar på ett behov av en tydligare rollbeskrivning och ett aktivt samarbete med 

universiteten. Det finns behov att få tid från det ordinarie avdelningsarbetet för att kunna ge 

studenterna tillräcklig reflektionstid, vilket är viktigt för studentens lärande. Det finns även ett 

behov av handledarutbildning för att förbereda sjuksköterskor och få dem att känna 

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

sjuksköterskeutbildningen anses vara tillräcklig för att ge sjuksköterskor kompetens att 

handleda. Vår litteraturstudie tyder på att så inte är fallet, och vi efterlyser mer forskning för 

att utreda behovet av en standardiserad handledarutbildning. 
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