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Sammanfattning
Evidensbaserat förhållningssätt har varit högt prioriterat i svensk sjuksköterskeutbildning de
senaste decennierna. Trots det är det endast en låg andel av nyutexaminerade sjuksköterskor
som uppger att de använder forskning i sin vardag. Avsaknaden av ett evidensbaserat
förhållningssätt i den verksamhetsförlagda utbildningen har på senare år visat sig vara en av
anledningarna till att sjuksköterskestudenter inte upplever sig utveckla ett evidensbaserat
förhållningssätt. Syftet var att beskriva sjuksköterskors uppfattning av att handleda studenter i
evidensbaserat förhållningssätt inom kommunal hälso- och sjukvård. Fenomenografisk ansats
användes till analys av två fokusgruppsintervjuer med sjuksköterskor från två olika
kommunala sjuksköterskeenheter. Det framkom fyra huvuduppfattningar som resulterade i
beskrivningskategorier; 1) vetenskaplig kommunikation, 2) vara med, 3) bygga av erfarenhet
och 4) begränsas av tid. Det gemensamma temat som framkom var att förstå kontexten. Med
hjälp av handledarledd reflektion kunde studentens kliniska kompetens och helhetsyn
utvecklas, vilket möjliggjorde en förståelse för kontexten. Först då var det möjligt för
studenten att sammanfoga de tre delarna i evidensbaserat förhållningssätt: klinisk kompetens,
bästa tillgängliga kunskap och patientens situation och önskemål. Resultatet visar på ett behov
av samarbete mellan det kliniska och det teoretiska i sjuksköterskeutbildningen. För att
möjliggöra en god handledning i evidensbaserat förhållningsätt skulle det vara värdefullt att
utforska hur samarbetet mellan högskolan och den kliniska verksamheten kan stärkas.
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Abstract
Evidence-based practice has been highly prioritized in Swedish nursing education in recent
decades. Nevertheless, only a low percentage of newly graduated nurses report that they use
research in their daily work. The lack of evidence-based practice in the clinical education has
been proven to be one of the reasons that nursing students’ did not develop competence in
evidence-based practice. The purpose was to describe nurses' perceptions as preceptors
teaching evidence-based practice in municipal health care. Phenomenological approach was
used to analyze two focus group interviews at two municipal health care units. The data
analysis resulted in four description categories; 1) scientific communication 2) be involved, 3)
build through experience and 4) limited by time. Understanding of the context emerged as the
common theme. With the help of preceptor-led reflection, the student's clinical skills and
holistic view of the patient could be developed, which enabled an understanding of the
context. Only then it was possible for the student to merge the three parts of evidence-based
practice; clinical expertise, best available knowledge and patient's situation and preference.
The result shows a need for cooperation between the clinical and theoretical part of nursing
education. To develop a good preceptorship in teaching evidence based care
it would be valuable to explore how cooperation between the university and the clinical
settings can be improved.
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Inledning
Kunskapsutvecklingen inom hälso- sjukvården ökar i allt snabbare takt (Andre, Aune &
Breand, 2016), vilket har medfört att det finns ett glapp mellan vetenskap och klinisk praxis
(Chang & Crowe, 2011; International Council of Nursers, 2012; WHO, 2006). Det främsta
verktyget för att överbygga detta glapp anses vara evidensbaserat förhållningssätt (Chang &
Crow 2011; International Council of Nursers, 2012).
I takt med att vården decentraliseras och mer avancerad vård flyttas från slutenvård till
patienternas hem har kraven på kompetens och ett evidensbaserat förhållningssätt ökat för
sjuksköterskorna i kommunal hälso- och sjukvård (Gustafsson, Matsson, Dubbelman &
Snöljung, 2014; SKL, 2010). Samtidigt visar studier att nyutexaminerade sjuksköterskor inte
använder forskning i sitt kliniska arbete (Forsman, Gustavsson, Ehrenberg, Rudman &
Wallin, 2009) och att många sjuksköterskor upplever att de har otillräckliga kunskaper i
evidensbaserat förhållningssätt (Jonsén, Melender & Hilli, 2013).
Senare års litteraturöversikter har beskrivit att avsaknaden av ett evidensbaserat
förhållningssätt i den verksamhetsförlagda utbildningen hämmar sjuksköterskestudenter att
arbeta evidensbaserat (Aglen, 2016; Fiset, Graham & Davies, 2017; Ryan, 2016). I Sverige är
den verksamhetsförlagda utbildningen organiserad utifrån handledningsmodeller där en
legitimerad sjuksköterska handleder en sjuksköterskestudent (Carlson, Pilhammar & WannHansson, 2009). Sammantaget finns det ett värde i att studera handledarens roll i den
verksamhetsförlagda utbildningen så att strategier, attityder och förutsättningar/begränsningar
identifieras. Det kan senare ligga till grund för utveckling av handledarrollen för att bättre
kunna ge stöd till sjuksköterskestudenterna på sin väg till ett evidensbaserat förhållningssätt.

Bakgrund
Sjuksköterskeutbildningen
Genom Högskolereformen 1977 (SFS, 1992:1434) blev sjuksköterskeutbildningen en
högskoleutbildning och i och med det blev utbildningen akademisk. Det innebär att
sjuksköterskeutbildningen fick omvårdnad som sitt eget akademiska ämne och att
utbildningen blev forskningsanknuten och ska vila på vetenskaplig grund. Enligt
högskolelagen (SFS, 1992:1434) ska grundutbildningen till sjuksköterska, utöver att utveckla
yrkeskunskaper och färdigheter, leda till förmåga att självständigt göra kritiska bedömningar
och urskilja, formulera och lösa problem. Utbildningen ska även utveckla studentens förmåga
att söka och värdera kunskap samt ge verktyg för att kunna möta de förändringar som sker i
arbetslivet. Detta innebär att sjuksköterskestudenten under sin treåriga utbildning ska tillägna
sig kunskaper för två examina; en akademisk examen och en yrkesexamen.
Sverige följer Europeiska Unionens direktiv för sjuksköterskeutbildningen (Jonsén, Melender
& Hilli, 2013) vilket innebär att utbildningens längd som minimum ska uppgå till 3 års
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heltidsstudier och där minst en tredjedel av utbildningen ska innehålla teori medan den
kliniska undervisningen ska uppgå till minst hälften av tiden (Högskoleverket, 2000).
Direktivet beskriver även att den institution som ansvarar för sjuksköterskeutbildningen ska
samordna dessa delar så att de teoretiska delarna samordnas och anpassas till de kliniska. Den
verksamhetsförlagda utbildningen definieras av högskoleverket ”som den del av
sjuksköterskeutbildningen genom vilken studenterna, på grundval av den kunskap och
yrkesskicklighet de har förvärvat som en del av ett arbetslag och genom direkt kontakt med
enskilda friska eller sjuka individer och/eller grupper, lär sig att planlägga, erbjuda och
bedöma det samlade behovet av vård som tillhandahålls av sjuksköterskor. Studenten lär sig
inte bara att vara en del av ett arbetslag utan även att vara gruppledare och organisera
omvårdnaden i dess helhet” (Högskoleverket 2000, s.17).
Den verksamhetsförlagda utbildningen är i Sverige organiserad utifrån handledningsmodeller
där en legitimerad sjuksköterska handleder en sjuksköterskestudent (Carlson, Pilhammar &
Wann-Hansson, 2009). Europeiska Unionens direktiv styr inte över vilken kompetens
handledaren ska inneha, utan det är upp till varje högskola att besluta om (Högskoleverket,
2000). Handledningsmodeller/kontrakt upprättas mellan högskola och region för att
säkerställa att handledare har erforderlig kompetens, vanligen legitimerad sjuksköterska med
kandidatexamen, handledningskurs samt yrkeserfarenhet (Jansson & Ene, 2016).
Handledning
Handledning är en del av sammankopplingen mellan teoretisk utbildning och yrkesutövning
och ska hjälpa studenten att skapa en yrkesidentitet och utveckla en professionell kompetens
för att i framtiden kunna bedriva en kvalitativt god vård (Ekebergh, 2009; Selander &
Selander, 2015; Silén & Bolander Laksov, 2013). Handledarrollen inom verksamhetsförlagd
utbildningen innebär att som legitimerad sjuksköterska undervisa en sjuksköterskestudent
individuellt under den verksamhetsförlagda utbildningen genom bland annat reflektion,
feedback och utvärdering (Carlson, Pilhammar & Wann-Hansson, 2009). Det innebär även att
agera som förebild, lära ut praktiska färdigheter och kritiskt tänkande (Jonsén, Melender &
Hilli, 2013).
De pedagogiska teorierna som idag dominerar inom sjuksköterskeutbildningen grundas på att
individen själv ska bygga upp sin kunskap (Silén & Bolander Laksov, 2014). Handledaren ska
med stödjande lärprocesser främja kunskapsbyggande hos studenten. Med stödjande
lärprocesser menas att handledaren ska hjälpa studenten att bearbeta och analysera den
information som presenteras för henne/honom (Ekeberg, 2009). Studier visar att handledning
inom verksamhetsförlagd utbildning har varit inriktad på att träna studenterna på praktiskt
handhavande utan att koppa detta till teori (Ewertsson, Bagga-Gupta & Blomberg, 2017;
Jonsén, Melender & Hilli, 2013). Både studenter och handledare har beskrivit att gemensam
reflektion är centralt i handledningen, samtidigt är detta något som många studenter upplever
brister i under sin verksamhetsförlagda utbildning (Ewertsson, Bagga-Gupta & Blomberg,
2017; Jansson & Ene, 2016).
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Handledning utifrån tanken att individen själv bygger upp sin kunskap innebär att
handledaren inte enbart lägger fokus på vilken kunskap som ska läras utan även ta hänsyn till
hur studenten önskar lära sig detta. Syftet är att studenten ska utveckla egna metoder och
förhållningssätt så att denne kan fortsätta sitt lärande efter handledningen (Silén och Bolander
Laksov, 2014).
Sjuksköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård
Genom Ädelreformen (Socialstyrelsen, 1996) fick kommunerna samlat ansvar för äldre- och
handikappomsorgen. Sjuksköterskan har det högsta omvårdnadsansvaret i kommunen medan
läkaren fortsatt tillhör landstinget/regionen. Sjuksköterskornas arbete i den kommunala hälsooch sjukvården beskrivs ofta som ensamarbete med högsta omvårdnadsansvar för många
patienter med komplexa omvårdnadsbehov (Josefsson, 2009). Arbetssättet beskrivs som
konsulterande där både ledarskap och pedagogik utgör viktiga delar (Nilsson, Lundgren &
Furåker, 2009). Gustafsson et al. (2014) beskriver att sjuksköterskorna inom kommunal hälsooch sjukvård ofta upplever krav på att arbeta evidensbaserat men att deras egen intention och
tilltro till sin förmåga att göra det varierar. Sjuksköterskorna ansåg även att ett evidensbaserat
förhållningssätt ställde stora krav på deras kliniska förmåga att identifiera patientens unika
situation, behov och önskan för att utifrån det använda bästa tillgänglig evidens (Brooke &
Mallion, 2016).
Evidensbaserat förhållningssätt
Med evidensbaserat förhållningssätt menas att sjuksköterskan väger samman sin kliniska
kompetens med bästa tillgängliga kunskap och den berörda patientens unika situation och
önskemål (Sackett, Straus, Richardson, Rosenberg & Haynes, 2011). Willman, Bahtsevani
och Stoltz (2011) beskriver det som både ett förhållningssätt och en process. Med
förhållningssätt menas en vilja att tillämpa bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap. Process
innebär att kunna ställa kritiska frågor, göra systematisk sökning, sammanställa, kritiskt
granska, tillämpa och utvärdera de befintliga forskningsresultaten (Willman et al., 2011).
Willman et al. (2011) beskriver evidens som relevant patientnära systematisk forskning inom
omvårdnadsområdet. Med klinisk kompetens menas sjuksköterskans förmåga att använda sin
kliniska kunskap för att identifiera patienters omvårdnadsbehov och deras unika
situation/kontext och förväntningar samt kunna bedöma risker och förtjänster med valda
omvårdnadsinsatser (Sackett, et al., 2011). För att kunna arbeta evidensbaserat krävs både
evidens och klinisk kompetens.
Trots att ett evidensbaserat förhållningssätt har varit högt prioriterat i svensk
sjuksköterskeutbildning de senaste decennierna är det endast en låg andel av nyutexaminerade
sjuksköterskor som uppger att de använder forskning i sin kliniska vardag (Forsman et al,
2009). Många sjuksköterskor upplever att de inte har goda eller tillräckliga kunskaper i
evidensbaserat förhållningssätt och har även en negativ attityd till förhållningssättet (Cronje &
Moch, 2010; Jonsén et al., 2013; Upton, Scurlock-Evans, Williamson, Rouse & Upton, 2015).
3

Den negativa attityden grundar sig i en oförmåga att se hur ett evidensbaserat förhållningsätt
kan vara till nytta för den enskilda patienten (Cronje & Moch, 2010) men också i den
upplevda möjligheten att som sjuksköterska arbeta efter ett evidensbaserat förhållningssätt
(Upton et.al., 2015).
Att lära ut evidensbaserat förhållningssätt
Traditionellt har evidensbaserat förhållningssätt utbildats och övats i klassrummet och inte
som en del av den verksamhetsförlagda utbildningen (Ciliska, 2005). Ciliska (2005) anser att
detta är olyckligt och leder till att sjuksköterskan dels inte ser nyttan och relevansen i det
evidensbaserade förhållningssättet och dels inte lär sig den kontext hon/han sedan ska verka i.
Flera systematiska litteraturstudier kring att lära ut evidensbaserat förhållningssätt till
sjuksköterskestudenter har på senare år bekräftat detta (Aglen, 2016; Fiset, Graham & Davies,
2017; Ryan, 2016). Studenterna upplevde flera svårigheter såsom bristande stöd och
möjligheter att arbeta evidensbaserat i den verksamhetsförlagda utbildningen, bristande
förtroende till sin egen förmåga och bristande insikt i hur evidensbaserat förhållningssätt kan
vara till gagn för deras profession och patienter i den dagliga vården. Slutsatsen i samtliga av
dessa studier är att avsaknaden av ett evidensbaserat förhållningssätt i den
verksamhetsförlagda utbildningen hämmar sjuksköterskestudenternas utveckling av sitt
evidensbaserade förhållningssätt (Aglen, 2016; Fiset, Graham & Davies, 2017; Ryan, 2016).
Studier kring att lära ut ett evidensbaserat förhållningssätt under den verksamhetsförlagda
utbildningen har fokuserat på studenternas upplevda begräsningar (Fiset, Graham & Davies,
2017). Enligt Fiset, Graham och Davies (2017) skulle det vara av värde att utforska området
utifrån handledarens uppfattning. Hur ser handledaren på sin roll och sina möjligheter?
Teoretisk referensram
Patricia Benner har genom intervjuer och observationer försökt finna essensen i
sjuksköterskors kliniska kompetens (Benner, 1984). Med hjälp av Dreyfus-modellen har
Benner beskrivit hur sjuksköterskans professionella utveckling kan relateras till dennes
kliniska verksamhet genom de erfarenheter sjuksköterskan erhåller. Benners utvecklingsstege
består av fem steg; novis, avancerad nybörjare, kompetent, skicklig och expert (Benner,
1984).
Med novis menas nybörjaren inom omvårdnad att sjuksköterskan saknar erfarenhet av de
situationer som hon/han väntas prestera i. Detta första stadie kännetecknas av ett regelstyrt
beteende. Sjuksköterskan är beroende av regler och rutiner som kan vägleda henne/honom i
omvårdnaden och sjuksköterskan vilar sina bedömningar på objektiva attribut, exempelvis
vikt eller blodtryck. Nästa stadie är den avancerade nybörjaren och nu har sjuksköterskan en
lite större erfarenhetsgrund som hjälper till att kunna urskilja återkommande och
betydelsefulla delar och aspekter av omvårdnadssituationen. Som handledare till studenter på
dessa första två stadier är det viktigt att utgå ifrån riktlinjer och rutiner och samtidigt
4

reflekterar kring helheten i situationen för att lära av erfarenheten (Benner, 1984). Ett
erfarenhetsbaserat lärande förutsätter tillgång till begrepp och kunskap som hjälper oss att lära
utifrån erfarenheten (Ellström, 2006).
Det tredje stadiet i utvecklingstegen är den kompetenta sjuksköterskan (Benner, 1984). I detta
stadie kan sjuksköterskan bedöma den relativa betydelsegraden av aspekterna. Hon/han kan se
hur handlingarna passar in i långsiktiga mål och bedöma vilka aspekter som är mest
betydelsefulla för patienten. Här känner sjuksköterskan att hon/han behärskar situationen och
kan utvecklar effektivitet och blir mer strukturerad. I detta stadie har sjuksköterskorna stor
nytta av praktiska övningar i till exempel planering och samordning (Benner, 1984). Fjärde
stadiet kallas skicklig, nu kan sjuksköterskan se helheter snarare än aspekter och med hjälp av
denna helhetssyn kan den skickliga sjuksköterskan upptäcka när den förväntade bilden inte
infinner sig. Helhetsbilden gör det också enkelt för henne/honom att snabbt och utan
ansträngning veta vilka attribut och aspekter som utgör de viktigaste delarna. Det femte och
sista stadiet kallas expert och kännetecknas av en intuitiv förmåga att uppfatta situationer och
finna det aktuella problemområdet utan en medveten analys. Expert innebär också förmågan
att upptäcka intuitiva missförstånd och med hjälp av sin analytiska förmåga hitta en
problemlösning. När sjuksköterskan har uppnått denna nivå handleds hon/han bäst med hjälp
av fallstudie eller att fritt få reflektera och diskutera kring erfarenheter (Benner, 1984). Med
erfarenhet menas enligt Benner (1984) inte nödvändigtvis hur länge sjuksköterskan arbetat i
sitt yrke utan på en aktiv process där sjuksköterskan förfinar och förändrar teorier och
föreställningar i samband med att hon/han ställs inför kliniska situationer. I Benners (1984)
modell definieras yrkesskicklighet/professionalitet som situationsbundet och inte som en
talang som klarar alla situationer. En helt ny situation kan därför föra sjuksköterskan tillbaka i
utvecklingsstegen, vilket innebär att studenter även på avancerad nivå kan befinna sig på de
första två stadier i utvecklingen av sjuksköterskans professionalitet.
Som tidigare konstaterat är den verksamhetsförlagda utbildningen sammankopplingen mellan
teoretisk utbildning och yrkesutövning och sker genom erfarenhetsbaserat lärande med
handledarens stöd, där målet är att studenten och dennes inlärning ligger i fokus och inte
enbart den kunskap som ska läras (Ekebergh, 2009; Selander & Selander, 2015; Silén &
Bolander Laksov, 2013). Med det som bakgrund och genom att utgå från Benners
utvecklingsmodell kan studentens kliniska kompetens och däri dennes behov av handledning
förstås och på så vis kan strategier identifieras som överensstämmer med det behov och de
förutsättningar studenten har på sin utvecklingsnivå.
Problemformulering
Tidigare forskning har konstaterat att avsaknaden av ett evidensbaserat förhållningssätt i den
verksamhetsförlagda utbildningen hämmar sjuksköterskestudenter att arbeta evidensbaserat
och utveckla sitt evidensbaserade förhållningssätt. Det finns begränsat med kunskap om
vilken roll den kliniska handledaren har för att utveckla sjuksköterskestudentens
evidensbaserade förhållningssätt.
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Syfte
Syftet var att beskriva sjuksköterskors uppfattning av att handleda studenter i evidensbaserat
förhållningssätt inom kommunal hälso- och sjukvård.

Metod
Design
Studien är en kvalitativ, empirisk intervjustudie med en fenomenografisk ansats.
Fenomenografin har sitt ursprung inom inlärningspsykologin och är en empirisk
forskningsansats som inte är kopplad till någon bestämd filosofisk idétraditon (Marton, 1981).
Fenomenografi har allt mer etablerat sig inom omvårdnadsforskningen, speciellt då syftet är
att beskriva olika personers uppfattningar av ett fenomen (Sjöström & Dahlberg, 2002). Det
centrala begreppet inom fenomenografin är uppfattning (Marton, 1981). Inom fenomenografin
studeras och analyseras människors uppfattningar av ett fenomen och inte deras uppfattningar
om fenomenet (Marton, 1981). Med uppfattningar om menas åsikter och värderingar medan
uppfattning av är vad fenomenet betyder för människan, på vilket grundläggande sätt
människan förstår fenomenet. Inom fenomenografin göras även skillnad på vad något är och
vad något uppfattas vara. Marton (1981) kallar dessa två olika perspektiv för första och andra
ordningens perspektiv. I första ordningens perspektiv riktar forskaren sitt intresse mot världen
och gör antaganden om den medan i andra ordningens perspektiv riktas fokus mot människors
uppfattningar av världen och då gör antaganden om just människors uppfattningar av världen.
Fenomenografin koncentrerar sig uteslutande på andra ordningens perspektiv (Marton, 1981).
Ansatsen möjliggör formulering av beskrivningskategorier som består av de kvalitativt skilda
uppfattningarna (Sjöström & Dahlberg, 2002) som sjuksköterskorna har av hur handledaren
kan handleda studenter till ett evidensbaserat förhållningssätt. Ansatsen möjliggör även en
förståelse för beskrivningskategoriernas inbördes relation, så kallat utfallsrum, vilket också
utgör studiens huvudresultat (Sjöström & Dahlberg, 2002).
Urval
Enhetschefer på åtta kommunala sjuksköterskeenheter i sydvästra Sverige kontaktats via mail
i syfte att söka tillstånd att utföra studien på deras sjuksköterskeenhet (bilaga A). Två
enhetschefer gav sitt godkännande och skriftlig information om studien mailades till enhetens
sjuksköterskor (bilaga B). Inklusionskriteriet var att sjuksköterskan har handlett minst en
student under sin tid som sjuksköterska i kommunal hälso- och sjukvård. De sjuksköterskor
som anmälde intresse att delta kontaktades via mail för att gemensamt bestämma tid för
intervju. Samtliga deltagare var kvinnor mellan 33 och 62 år med en arbetslivserfarenhet i sin
nuvarande befattning på mellan 2 till 23 år. Sjuksköterskorna hade varierande akademisk
bakgrund. Två sjuksköterskor var utbildade innan sjuksköterskeutbildningen blev akademisk,
åtta sjuksköterskor hade kandidatexamen varav fyra även hade en specialistutbildning utan
magisterexamen och en sjuksköterska hade en specialistutbildning med magisterexamen.
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Datainsamling
Datainsamlingen skedde under maj och juni månad 2018. Intervjuerna skedde i två
fokusgrupper med sex sjuksköterskor i den ena och fyra i den andra, på sjuksköterskornas
respektive arbetsplats. Författaren till studien var moderator under båda intervjuerna.
Intervjuerna var semistrukturerade och moderatorns roll var att låta gruppen diskutera och
interagera utefter tre övergripande frågor (bilaga C). Platsen valdes av sjuksköterskorna och
var i båda fallen konferensrum där intervjun kunde ske utan störande moment. Intervjuerna
spelades in med hjälp av diktafon och tog mellan 40-50 minuter. Fokusgruppintervjuer kan
beskrivas som en forskningsteknik där data samlas in genom en gruppinteraktion kring ett av
forskaren valt ämne (Wibeck, 2010).
Dataanalys
De inspelade intervjuerna transkriberades av moderatorn. Därefter bearbetades och
analyserades materialet efter en sjustegsprocess i syfte att nå fram till kvalitativt skilda
uppfattningar av fenomenet, beskrivningskategorier, och deras inbördes relation,
utfallsrummet (Sjöström & Dahlberg, 2002).
Det första steget (genomläsning) innebar att läsa igenom det transkriberade materialet och
bekanta sig med det. I nästa steg (identifiering) identifierades de delar av materialet som
svarar mot forskningsfrågan, i detta fall de delar som utgör deltagarnas uppfattningar av
fenomenet evidensbaserat förhållningsätt i handledningen av studenter. I tredje steget
(kondensering) kondenserades dessa delar så att de blir kortare men innehållet behålls.
Därefter görs en primär kategorisering (kategorisering) utifrån skillnader och likheter i de
kondenserade delarna av materialet. Steg fem (jämförelse) innebar en jämförelse av de
primära kategorierna med varandra för att försöka etablera gränser mellan dem i syfte att
erhålla kvalitativt skilda kategorier av uppfattningar. I sjätte steget (benämning) benämndes
kategorierna med namn som ska symbolisera kärnan i varje kategori. I det sjunde och sista
steget (kontrastiv jämförelse) var syftet att finna strukturen/relationen mellan de olika
kategorierna, att beskriva hur kategorierna förhåller sig till varandra. De sju stegen som
användes beskrivs i Figur 1. Dessa steg följde efter varandra men övergångarna mellan de
olika stegen var mer eller mindre flytande (Sjöström & Dahlberg, 2002). Handledaren har
under processens gång tagit del av materialet och resultatet och även personer med liknande
erfarenhet som deltagarna har tillfrågats om resultatets rimlighet.
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Figur 1. Schematisk översikt över analysprocessen

Forskningsetiska överväganden
Ansökan om etiskt tillstånd har godkänts av den lokala etikprövningsgruppen på
Högskolan i Halmstad före påbörjandet av urval och datainsamling. Diarienummer UI
2016/836. Tillstånd söktes även hos berörda enhetschefer (bilaga A). I utformning av
tillvägagångssättet har hänsyn tagits till grundläggande etiska principer och etiska riktlinjer
(The World Medical Association, 2013; Vetenskapsrådet, 2002). Av hänsyn
till autonomiprincipen, som innebär att deltagaren själv bestämmer om han eller hon vill delta,
söktes samtycke. För att deltagarna skulle kunna ge ett informerat samtycket informerades de
muntligt och skriftligt om den övergripande planen för studien. Informationen bestod av
vilken metod som kommer att användas, vad syftet med studien är, betydelsen av studien,
vem som är forskningshuvudman samt att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas närhelst
deltagaren önskar utan att de behöver uppge varför (bilaga B). Metoden innebar att deltagarna
inte kunde vara helt anonyma inför varandra eller i det transkriberade materialet, vilket
deltagarna informerades om. Med hänsyn till konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002)
har materialet förvarats på lösenordskyddad dator och endast varit tillgängligt för handledaren
och författaren till studien. Materialet förstörs efter att studien är examinerad. Icke skada
principen har beaktakats vilket innebar att forskningen som bedrivs inte får skada individen
(The World Medical Association, 2013). Författaren till studien var medveten om att
diskussioner som uppstår kan väcka känslor och reaktioner från deltagarna, speciellt om det
finns olika åsikter i frågan, därför fanns resurser för att i efterhand hålla ett kort avslutande
samtal med var och en av deltagarna. Deltagarna informerades även inför intervjun om att
allas åsikter är viktiga och att ingen konsensus ska nås i gruppen samt att respekt för
varandras åsikter är en självklarhet.

Resultat
Dataanalysen resulterade i fyra beskrivningskategorier som beskriver sjuksköterskornas
uppfattning av att handleda studenter i evidensbaserat förhållningssätt; 1) vetenskaplig
kommunikation, 2) vara med, 3) bygga av erfarenhet och 4) begränsas av tid. Dessa kategorier
bildar tillsammans det gemensamma temat så kallat utfallsrum, förstå kontexten, vilket utgör
studiens huvudresultat.
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Figur 2. Översikt av resultatet. Beskrivningskategorierna bildar det gemensamma temat,
utfallsrummet, att förstå kontexten.
Vetenskaplig kommunikation
De intervjuade sjuksköterskorna upplevde att studenterna hade en rädsla för att göra fel och
att de därför efterfrågade skriftlig information. Sjuksköterskorna uppfattade det som att
studenterna var lärda att de ska arbeta efter rutiner, riktlinjer och vetenskaplig praxis och de
ville därför kunna stödja sina omvårdnadsåtgärder och handlingar mot något mer än
handledarens ord.
”…sen tycker jag att man märker på de nya sjuksköterskorna som kommer nu, de nya unga
nyutbildande, de frågar mycket mer efter, de vill ha rutiner, de vill ha det på papper, de vill se
och kunna läsa….de vill att det blir rätt”. Sjuksköterska 2
Skriftlig information upplevdes ha större vikt än muntlig, men mest värdefullt uppfattades det
vara om studenten först fick muntlig information av sjuksköterskan och därefter fick
möjlighet att läsa mer från vedertagna källor. Med vedertagna källor menade sjuksköterskorna
informationskällor som studenterna sedan tidigare var bekanta med från utbildningen.
En viktig uppgift som sjuksköterskorna ansåg att de hade som handledare var att lära
studenterna att söka evidensbaserad kunskap. Sjuksköterskorna menade att studenterna hade
ett behov av att lära sig hur evidensbaserad kunskap kunde sökas då det inte längre har
tillgång till de databaser som de har på högskolan. Sjuksköterskorna upplevde att det fanns en
skillnad i hur evidensbaserad information söks i den akademiska delen av utbildningen och i
den verksamhetsförlagda. I den akademiska utbildningen söktes vetenskapliga artiklar genom
databaser men det krävdes ofta att man betalade licenser för att kunna läsa artiklarna, vilket
högskolan gjorde föra att ge studenterna tillgång. Som examinerad sjuksköterska var det
sällsynt att arbetsplatsen betalade för att ge personalen tillgång till vetenskapliga tidskrifter
vilket innebar att den evidensbaserade kunskapen fick sökas på annat håll. Många av
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sjuksköterskorna tyckte att det var viktigt att lära studenterna hitta och följa de rutiner, PM
och riktlinjer som fanns på arbetsplatsen och som i sin tur byggde på evidensbaserad kunskap.
Svenska vetenskapliga tidskrifter t.ex. svensk sjuksköterskeförenings tidning användes också
för att söka evidensbaserad information. Det framkom att SBU och vårdhandboken användes
som kunskapskällor bland annat vid praktiska moment.
”Att man förbereder kanske att imorgon ska vi göra så här och då kan du ta reda på lite om
detta så gör vi det imorgon. Istället för att tala om hur och vad och vilket, så där…….gå in på
vårdhandboken och kolla” Sjuksköterska 4
”SBU hade något bra om det (öronspolning)…visade en student det när vi skulle spola
öronen, man måste ju veta vad man ska leta.” Sjuksköterska 7
Sjuksköterskorna upplevde att det var viktigt att lära studenterna att bedöma trovärdigheten i
källan till informationen. En del sjuksköterskor kände att de behövde mer egen utbildning i
källkritik för att bättre kunna möta detta behov. Studenterna upplevdes duktiga i källkritik
men samtidigt osäkra på sin egen förmåga.
”Världen förändras det gäller att hänga med och källkritik är viktigare nu än någonsin”
Sjuksköterska 8
En upplevd kunskapslucka hos de handledande sjuksköterskorna var att bedöma kvalitén i en
artikel från en vetenskaplig tidskrift och sjuksköterskorna använde gärna istället information
från källor där externa experter har gjort en bedömning av studiens kvalité till exempel SBU.
Studenterna ansågs mer kunniga inom detta område. Samtidigt menade sjuksköterskorna att
deras roll i att handleda studenter i evidensbaserat förhållningsätt snarare låg i att utveckla
studenternas förmåga att avgöra om forskningsresultatet kunde vara till nytta för patienten
utifrån patientens önskemål, behov och aktuella kontext/situation.
Sjuksköterskorna tyckte att det var viktigt att kunna sammanlänka ny forskning med det
studenten gör kliniskt. Genom att använda den framtagna evidensen konkret, t.ex. i en
omvårdnadshandling blev det tydligt för studenterna hur forskningsresultat kan användas i
sjuksköterskornas dagliga arbete.
”…….jag är ju med i svensk sjuksköterskeförening och de har ju mycket i sin tidning och de
har ju mycket bra och att man kan försöka visa på, att få in om det är något som passar med
det vi ska göra så att man försöker knyta ihop det lite på ett naturligt sätt…..” Sjuksköterska
2
Det var även betydelsefullt att ge studenten möjlighet att formulera egna frågeställningar som
sedan kunde besvaras genom att söka efter evidensbaserad kunskap. Sjuksköterskorna menade
att det var viktigt att visa att evidens och kliniskt sjuksköterskearbete hänger samman, att
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frågeställningar som uppstår i det kliniska arbetet kan användas för att söka efter kunskap som
sedan kan användas för att förbättra vården.
”Som att spola öronen….vad är evidensen bakom alla de sätten som används…. jag vill ju
göra det som har bäst evidens så jag vet att patienten få den bästa vården jag kan ge”
Sjuksköterska 7
Vara med
Enligt sjuksköterskorna var en viktig del i handledningen att studenten och handledaren
tillsammans utför kliniskt sjuksköterskearbete.
”Det är viktigt att man har tid för studenten att de få vara med, det är ju det enda sättet
egentligen att få vara med och se hur vi gör.” Sjuksköterska 3
Vara med innebar också att vara med patienten, att studenten fick möjlighet att på egen hand
interagera med patienten. Genom att vara med patienten kunde studenten lära sig att bedöma
behov av omvårdnadsåtgärder men även lära sig att vara lyhörd och försöka förstå vad
patienten önskar och hur patientens unika situation ser ur.
”…sen så måste vi ju också få med det här med att lyssna in och kunna se och kunna förstå
vad den andra personen behöver den här mjukare sidan och den är ju jätteviktig, den är ju
minst lika viktig.” Sjuksköterska 1
För sjuksköterskorna låg grunden i det evidensbaserade förhållningssättet i att se hela
människan, att få en samlad bild och att förstå vad patienten vill och önskar. Det är först då
sjuksköterskan kan börja söka efter den bästa metoden utifrån evidens för att uppnå det målet,
samtidigt som det måste anpassas till varje patients förutsättningar.
”Och ibland måste vi acceptera att det blir inte som vi vill, för patienten vill inte och ja då är
det så, vi är ju alla människor och vi gör inte alltid det som är bäst för oss.” Sjuksköterska 3
En viktig del i att handleda studenten till ett evidensbaserat förhållningssätt var därför att lära
studenten att se hela människan och då var det av stor betydelse att studenten fick vara med
både sjuksköterskan och patienten.
” att kunna se hela människan och situationen runt henne, ja den delen, tror jag är svår att
läsa sig till, den får man mycket av att vara med” Sjuksköterska 5
Många sjuksköterskor upplevde också att mycket av studentens fokus låg på de praktiska
momenten såsom att sätta kateter eller PVK och inte på kommunikationen med patienter,
anhöriga och personal. Detta trots att kommunikationen enligt sjuksköterskorna var en viktig
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del under den verksamhetsförlagda utbildningen inom den kommunala hälso- och sjukvården.
En anledning till att fokus låg på de praktiska momenten kunde enligt sjuksköterskorna vara
en handledningsmodell som kallas peer-learning och som enligt sjuksköterskorna blivit en allt
vanligare handledningsmodell. Modellen innebär att två studenter går tillsammans och lär av
varandra och då kunde de praktiska momenten vara mer konkreta.
”Innan gick de ju åtminstone en och en med oss hela tiden. Och såg hur vi arbetade och hur
man bemötte och hur man pratade och så. Så blir det ju inte nu. För nu ska ju dem lära av
varandra och då blir det ju mest sätta kateter, ta prover alltså de här praktiska sakerna. Inte
det hära (sjuksköterskan gör en stor rörelse runt sig med armarna).” Sjuksköterska 3
Det framkom även att det var betydelsefullt att få vara med olika sjuksköterskor och då få se
olika arbetssätt.
”ja det är ju viktigt att få känna det att det finns inte bara ett sätt utan att man kan komma till
samma resultat på flera olika sätt och att det är det som är det viktiga” Sjuksköterska 9
Bygga av erfarenhet
Många sjuksköterskor upplevde att studenterna kom relativt oförberedda till sin
verksamhetsförlagda utbildning inom kommunal hälso- och sjukvård, att många saknade
grundläggande vårderfarenhet. Sjuksköterskorna uppgav att de kunde behöva undervisa
studenterna i basal omvårdnad i sista terminen. När studenten hade bristande erfarenhet kunde
det vara svårt att handleda studenten till att se saker i ett större perspektiv, att se helheten i
patientens situation.
”Ja, man måste ju ha sett det, alltså man måste ha något att referera till inom sig på något
vis” Sjuksköterska 7
”Det är sådan skillnad, vissa känns det som de knappt varit ute, medan andra har varit med
om massor” Sjuksköterska 5
Det framkom att sjuksköterskorna ansåg att det fanns en viss kronologisk ordning studenten
måste följa i sin utveckling till sjuksköterska, att studenten inte kan hoppa över olika steg,
men att olika steg kan ta olika lång tid för olika studenter. Det framkom även att
sjuksköterskorna ansåg att ett evidensbaserat förhållningssätt inte är något som studenten kan
utveckla förrän flera andra steg i utvecklingen till sjuksköterska är tagna.
”De har inte kommit så långt, de kan bara fokusera på en sak i taget, de kan inte ta hänsyn
till flera olika saker samtidigt, det blir för mycket….jag vet inte…hur lär man dem det? Men
det är ju det de måste kunna, hur ska de annars kunna jobba med det här?” Sjuksköterska 9
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Sjuksköterskorna ansåg att det inte enbart var teoretisk kunskap och vårderfarenhet som
krävdes för att kunna utveckla ett evidensbaserat förhållningssätt utan också grundläggande
kunskaper och färdigheter i att kommunicera och bemöta andra människor. Enligt
sjuksköterskorna utvecklades dessa färdigheter genom erfarenheter i att bemöta patienter. Det
var därför viktigt att studenterna fick möjlighet att självständigt kommunicera med patienten
och att sjuksköterskan hjälpte studenten att få en progression i erfarenheterna, att utmaningen
ökades succesivt.
För att kunna ta till vara på erfarenheter krävdes enligt sjuksköterskorna reflektion kring
situationen. Utan reflektion kunde mycket kunskap gå förlorad.
”De blir bara som en svans efter en, ja då kan det nästan kvitta, då få dem inte ut något av
det” Sjuksköterska 8
Studenten behövde bearbeta erfarenheten för att kunna ha användning av erfarenheten i andra
liknade situationer. Synen på hur reflektionen skulle genomföras skilde mellan
sjuksköterskorna men gemensamt var vikten att sätta ord på den kunskap som användes i
situationen. Det som sjuksköterskorna benämnde magkänsla eller intuition kunde beskrivas
som en samling av olika intryck som tillsammans utgjorde en bas för sjuksköterskans
bedömning och det var dessa intryck som reflektionen skulle hjälpa studenterna att bli
uppmärksam på.
”När man går ut ur rummet sen, då säger man ju; att trots att de här parametrarna visade det
så är det någonting som gör att jag känner att det är någonting, alltså man försöker bolla det
med dem hur man tänker och varför man gör si eller så.” Sjuksköterska 1
Det var viktigt att bygga vidare och koppla på ny kunskap till tidigare kunskap, att kunna följa
sin student och utmana studenten i de rätta situationerna så att studenten kunde få använda sin
förvärvade kunskap. Sjuksköterskorna såg kunskap och erfarenhet som ömsesidigt beroende
av varandra, utan kunskap kunde studenten inte förstå erfarenheten men utan erfarenhet kunde
inte studenten förstå kunskapen.
Begränsas av tid
Tid framkom som en begränsande faktor. Tid, med och för studenten, var en av de viktigaste
faktorerna för att kunna handleda studenten mot ett evidensbaserat förhållningssätt.
”När man är handledare så skulle man ju behöva få vara det betydligt mer, inte göra ditt jobb
och ha en student. Du skulle ha en student och göra lite av ditt jobb.” Sjuksköterska 1
Bristen på sjuksköterskor var enligt sjuksköterskorna främsta anledningen till att tiden inte
upplevdes räcka till. Sjuksköterskorna hade redan svårt att hinna med sitt arbete och att då ha
tid över att handleda en student upplevdes ibland som omöjligt. Sjuksköterskorna beskrev att
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chefen oftast var behjälplig med att lägga om schemat så att sjuksköterskan kunde få mer tid
för studenten och att kollegorna var hjälpsamma med att avlasta handledaren i den mån de
kunde. Några sjuksköterskor uppgav även att vikarier ibland togs in för att avlasta
handledaren.
Reflektion var den del i handledningen som sjuksköterskorna ansåg var svårast att hinna med.
Några sjuksköterskor uppgav att tiden som spenderades i bilen till och från patienter ofta
användes för att reflektera. Samtidigt framkom det att den spontana reflektionen som uppstod
under arbetsdagen hade en tendens att avbrytas då sjuksköterskornas telefon ringde eller
kollegor påkallade uppmärksamhet. Att ofta bli avbruten ledde till en frustration hos både
sjuksköterskorna och studenterna.
Sjuksköterskorna uppgav att tid även var en avgörande faktor för att hinna involvera
studenten i varje moment. Det måste finnas tid för att låta studenten interagera med patienten.
Tid måste även finnas för att kunna vänta in, lyssna och bemöta studentens beslut och tankar i
situationen.
”Man vill ge dem det bästa och man vill att de ska känna sig välkomna och omhändertagna
att de ska få lära sig mycket och så, men det är på nått vis så att de många gånger blir en
svans efter en, man hinner inte, man får liksom inte den tiden.” Sjuksköterska 4
Sjuksköterskorna upplevde att arbetet i kommunen var för mycket för studenten att sätta sig in
i på så kort tid som deras verksamhetsförlagda utbildning varade. Studenten hann inte mycket
mer än att få grepp om organisationen och arbetssättet. Det medförde att mycket av
handledningen för att arbeta evidensbaserat inte hanns med.
”Men de är bara fem veckor hos oss. Hur mycket hinner man på fem veckor? Det är ju i slutet
man känner, nu så börjar det, då hade man velat ha lite mer tid.” Sjuksköterska 1
Utfallsrum – förstå kontexten
I dataanalysen blir det synligt att handledarens roll är att utveckla studentens förmåga att
sammanfoga de tre delarna i evidensbaserat förhållningssätt; klinisk kompetens, bästa
tillgängliga kunskap och patientens situation och önskemål. Sjuksköterskorna ansåg att genom
att se patienten som en helhet och att kunna möta och förstå patientens kontext, behov och
tankar kan rätta omvårdnadsåtgärder sättas in för patienten och det är först då evidensbaserat
förhållningssätt är uppnått. Förstå kontexten är det som sammanfoga de framkomna
kategorierna. Det är genom att som student vara med och aktivt delta i det kliniska arbetet
som det blir möjligt att förstå kontexten. Genom vetenskaplig kommunikation och
bearbetning av de erfarenheter som studenten erhåller under den verksamhetsförlagda
utbildningen hjälper handledaren studenten att förstå kontexten och att utveckla en helhetssyn
på patienten. Det är genom att ha tid för studenten som detta blir möjligt.
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Metoddiskussion
Metoden valdes utifrån syftet att beskriva sjuksköterskors uppfattning av att handleda
studenter i evidensbaserat förhållningssätt inom kommunal hälso- och sjukvård. För att
besvara syftet önskades sjuksköterskornas uppfattningar, erfarenheter och upplevelser fångas
och då anses en kvalitativ design med intervjuer som undersökningsmetod vara lämpligt
(Kvale & Brinkmann, 2014; Polit & Beck, 2012). En annan datainsamlingsmetod som
övervägdes i studien var att be sjuksköterskorna föra dagbok över deras erfarenheter i att
handleda studenter i evidensbaserat förhållningsätt under tiden de handledde en student. På
grund av relativt kort datainsamlingsperiod kunde inte tillräckligt stort urval uppnås och
metoden var därför inte lämplig. Istället valdes fokusgruppsintervjuer som metod då det anses
vara ett sätt att få en ”rik samling synpunkter” och insikt i ett stort antal perspektiv vid ett och
samma tillfälle (Johansson; 2014; Kvale & Brinkmann, 2014). Totalt gjordes två
fokusgruppsintervjuer med sex sjuksköterskor i ena gruppen och fyra i andra. Fyra-sex
deltagare per intervju anses vara lämpligt för att få tillstånd en fokusgruppsintervju med en
god interaktion mellan deltagarna (Johansson, 2014; Wibeck, 2010). I fokusgruppen med sex
deltagare blev det tydligt att vissa personer inte fick samma utrymme att svara. Dock valde
moderatorn att inte ställa direkta frågor till enskilda personer då ett sådant förfarande hade
kunnat stanna av gruppinteraktionen. Utifrån tidigare erfarenhet av fokusgrupper kan sådana
avbrott vara svåra att återhämta sig från och syftet med fokusgruppen hade inte uppnåtts. Att
inte alla uppfattningar har samma möjlighet att bli synliga i en fokusgrupp är en nackdel men
då inte studien gör anspråk på att ha funnit samtliga uppfattningar av att handleda studenter
till ett evidensbaserat förhållningsätt anses inte den nackdelen överväga fördelarna med
fokusgrupper.
Fokusgruppsintervjuer valdes även för att de ger en god möjlighet att erhålla data med ett djup
och av bra kvalité och på det sättet säkerställa god tillförlitlighet (Polit & Beck, 2012;
Wibeck, 2010). Genom diskussion mellan deltagarna blir det möjligt att nå både djupare och
bredare i frågan än om frågor ställs som deltagaren ensamt ska reflektera över (Johansson,
2014). I båda fokusgrupperna blev det en god interaktion mellan deltagarna, vilket upplevdes
bero på att sjuksköterskorna i fokusgrupperna var kollegor och diskussionen därför blev
avslappnad. Sjuksköterskorna byggde vidare på och utvecklade varandras svar och ställde
även motfrågor och talade om när de inte höll med och på så sätt fick gruppen en god
dynamik och syftet med fokusgruppen upplevdes vara uppnått. Genom att följa gruppens
diskussion kunde uppfattningar och upplevelse upptäckas och med hjälp av följdfrågor kunde
de utforskas noggrannare.
Giltigheten i studien hade kunnat stärkas genom att göra en pilotintervju för att fastställa
lämpliga frågor (Kvale & Brinkmann, 2014). På grund av svårigheter att rekrytera deltagare
valdes detta bort. Istället tillfrågades personer inom samma kontext om frågornas utformning
och i samband med detta gjordes smärre justeringar. Men då fokusgruppsintervjuer bygger på
en dialog visade det sig snart att intervjufrågorna var svåra att ställa enligt den framtagna
utformningen utan fick anpassa efter gruppens diskussion. Intervjuguiden som användes
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under fokusgruppsintervjuerna redovisas i studien, vilket ökar reproducerbarheten enligt
Sjöström och Dahlberg (2002). Intervjuguiden, som bestod av tre övergripande frågor, bör ses
mer som ett stöd för att säkerställa att samtliga frågeställningar utifrån syftet behandlades
under diskussionen och redovisningen av intervjuguiden bör då mer ses som ett sätt för
läsaren att avgöra giltigheten. Det finns uppenbara svårigheter att reproducera
fokusgruppsintervjuer då de bygger på gruppdynamik och interaktion för att föra diskussionen
framåt vilket skiljer mycket mellan olika grupper. Desto mindre strukturerad intervjun är
desto större möjlighet att finna erfarenheter och upplevelse men desto mindre möjlighet att
återskapa samma intervju och få samma svar (Kvale & Brinkmann, 2014). Utöver det är
upplevelser och uppfattningar subjektiva vilket är ytterligare ett argument för att det finns en
begränsad betydelse av att uppnå reproducerbarhet.
I presentationen av resultatet användes citat från intervjuerna under varje kategori för att öka
möjligheten för läsaren att avgöra om de framtagna kategorier är välförankrade i datan, något
som rekommenderas av Sjöström och Dahlberg (2002). Vid dataanalysen användes
triangulering för att öka trovärdigheten i resultatet (Polit & Beck, 2012) genom att personer
med liknande erfarenheter tillfrågades om resultatets rimlighet. För att öka möjligheten för
läsaren att avgöra överförbarheten beskrivs den utvalda gruppens demografiska uppgifter
samt i vilken kontext de verkar (Friberg, Dahlberg, Nyström-Petersson & Öhlén, 2000).
Urvalets storlek kan anses adekvat i en fenomenografisk studie (Larsson & Knutsson
Holmström, 2012) men det finns en svårighet i att utifrån endast två fokusgruppsintervjuer
avgöra om mättnad råder vilket kan ses som en svaghet. Svårigheten att rekrytera deltagare
innebar att ett strategiskt urval för att säkerställa variation inte var möjligt. Trots bristande
möjlighet att säkerställa variation innehöll urvalet en variation i ålder (33-62 år),
yrkesverksamma år (2-23år) samt utbildningsnivå och akademiskexamensnivå, däremot var
samtliga kvinnor vilket dock är representativt för populationen.

Resultatdiskussion
Resultatets utfallsrum, förstå kontexten, syftar på att sjuksköterskans handledande roll i
evidensbaserat förhållningssätt har sin utgångspunkt i att lära studenten förstå kontexten och
se helheten i omvårdnaden. Genom att tillsammans med handledaren delta i det kliniska
vårdarbetet ska studenten bland annat utveckla sin kliniska kompetens vilket enligt
sjuksköterskorna var av stor vikt för att kunna arbeta evidensbaserat. Sjuksköterskornas
tankar om att delaktighet i det kliniska vårdarbetet ligger till grund för den kliniska
kompetensen stämmer överens med Patricia Benners teori. Enligt Benner (1984) är det genom
erfarenheter som studenten utvecklar sin kliniska kompetens och dessa erfarenheter får hon
genom att delta i det kliniska sjuksköterskearbetet. Vidare menar Benner att det är av stor vikt
att studenten stödjs i bearbetningen av erfarenheten för att möjliggöra kompetensutvecklingen
och däri har handledaren en viktig roll. Ett sätt att stödja denna bearbetning är reflektion
(Benner, 1984). I resultatet framkom reflektion som en viktig strategi i handledningen. Med
reflektion menas en möjlighet att kritiskt granska det som annars tagits för givet och det som
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vanligtvis inte problematiseras (Donovan, 2007). Reflektionen syftade enligt sjuksköterskorna
till att göra studenten medveten om sin kunskap, vilket gör att kunskapen bli tillgänglig även i
andra situationer. Reflektion möjliggör också en sammanvävning av kunskaper från olika
områden till exempel etiska ställningstagande, patofysiologiska kunskaper och
beteendevetenskapliga kunskaper för att kunna hantera situationen på bästa sätt (Donovan,
2007). Sjuksköterskorna upplevde att mycket kunskap gick förlorad utan reflektion och de
framhöll skillnaden i professionell utveckling mellan sjuksköterska och student som en
anledning till att reflektion var nödvändigt. Speciellt tydligt blev det när sjuksköterskan
befann sig på det utvecklingssteget som Benner (1984) benämner som expert alltså att
sjuksköterskan besitter en intuitiv förmåga att uppfatta situationer och finna det aktuella
problemområdet utan en medveten analys. Detta medförde att sjuksköterskan tog beslut och
drog slutsatser som studenten inte kunde följa. Vilket innebar att studenterna gick miste om
värdefull kunskap i erfarenheten om inte en efterföljande reflektion synliggjorde vad som lågt
till grund för sjuksköterskan beslut (Ewertsson, Allvin, Holmström & Blomberg, 2015).
I likhet med tidigare studier (Ewertsson, et al., 2017; Jonsén, et al., 2013) upplevde
sjuksköterskorna att mycket av studentens fokus låg på det praktiska handhavandet. När fokus
under lärandemoment ligger på vad som ska utföras och hur det ska utföras utan att det
reflekteras kring varför och vilka andra alternativ som finns så hämmar det studenternas
kritiska tänkande (Ewertsson, et al., 2017), vilket också de intervjuade sjuksköterskorna
påtalade. Andersson (2015) menar att efter ett patientmöte är kritisk reflektion och en
reflekterande dialog endast genomförbar om handledaren är närvarande. I resultatet framkom
reflektion som den mest tidsberoende delen av handledningen och tid var den tydligaste
begränsande faktorn för att kunna handleda studenten i evidensbaserat förhållningssätt.
Betydelsen av att ha tillräckligt med tid för att kunna genomföra en god reflektion har
framkommit i tidigare studier (Bengtsson, Kvarnhäll & Svedberg, 2011; Tiwaken, Caranto &
David, 2015). Följaktligen kan det antas att trots sin uppenbara betydelse för studenterna är
reflektionen en av de delarna i handledningen som inte hinns med i den uträckning som både
sjuksköterskor och studenter önskar. I likhet med vad Brooke och Mallion (2016) tidigare lyft
fram används inom kommunal hälso- och sjukvård ofta tiden i bilen mellan patienter till
reflektion. En sådan spontan reflektion har visat sig vara av stort värde för studenterna
(Bengtsson et al., 2011). Reflektionen behöver följaktligen inte vara strukturerad eller
planerad för att upplevas betydelsefull (Jansson & Ene, 2016), det viktiga är att ta vara på de
uppkomna situationerna och ha en reflektion som möjliggör en förening av teoretisk kunskap
och kliniska erfarenheter.
Likt Benners modell om sjuksköterskans professionella utveckling beskrev sjuksköterskorna i
studien att det fanns en utvecklingskurva som alla studenter följde. Sjuksköterskorna
upplevde att studenterna inte kommit tillräckligt långt i denna utveckling för att vara
mottagliga för evidensbaserat förhållningssätt när de kom ut på verksamhetsförlagd
utbildning. Utifrån Benners (1984) modell kan studenterna ses tillhöra de två första stegen i
utvecklingsstegen; novis eller avancerade nybörjare. De är beroende av regler och rutiner men
har även börjat kunna urskilja återkommande och betydelsefulla aspekter av
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omvårdnadssituationen. I resultatet framkom det att de intervjuade sjuksköterskorna ansåg att
en god klinisk kompetens med en helhetssyn på patienten var av stor betydelse för det
evidensbaserade förhållningssättet, vilket sjuksköterskan behärskar först på steg tre enligt
Benner (1984). Av denna anledning kan det förstås varför sjuksköterkorna upplevde att en av
de viktigaste aspekterna i handledningen i evidensbaserat förhållningssätt var att möjliggöra
den professionella utvecklingen. Enligt Benner (1984) utvecklas studentens kliniska
kompetens från steg två till tre lämpligen genom att utgå ifrån riktlinjer och rutiner och
samtidigt reflektera kring helheten i situationen, vilket enligt resultatet var strategier som
sjuksköterskorna använde i sin handledning. Betydelsen av den kliniska kompetensen för ett
evidensbaserat förhållningssätt inom kommunal hälso- och sjukvård har framkommit i
tidigare studie (Brooke & Mallion, 2016). Då äldreomsorgen kan beskrivas som en komplex
vårdinstans med ett stort panorama av sjukdomar och ofta multisjuka patienter (Boström,
Sommmerfeld, Stenhols & Kiessling, 2018) är det rimligt att anta att god klinisk kompetens
och förmåga att se helheten för att bedöma omvårdnadsbehov har en ökad betydelse för
sjuksköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård.
Tidigare studier har visat på att sjuksköterskor upplever sig ha bristfälliga kunskaper i
evidensbaserat förhållningssätt (Cronje & Moch, 2010; Jonsén et al., 2013; Upton et al.,
2015), de intervjuade sjuksköterskorna upplevde även de kunskapsluckor speciellt i att
bedöma kvalitén i en vetenskaplig artikel. Sjuksköterskorna i studien ansåg dock inte att deras
roll var att lära studenter bedöma kvalitén i vetenskapliga studier utan menade att deras roll
var att lära dem bedöma den kliniska relevansen av studierna, om studiernas resultat var
överförbara till patientens kontext. Men för att avgöra om framtagen evidens är överförbart
måste sjuksköterskan också kunna kritiskt granska den framtagna evidensen och inte enbart
bedöma patientens behov och kontext (Willman et al., 2011). Boström et al. (2018) menar att
det finns en svårighet att överföra evidensbaserade riktlinjer på patienter inom äldreomsorgen
då flertalet evidensbaserade riktlinjer är utformade efter patienter med en sjukdom och inte
med den multisjuklighet som kännetecknar patienter i äldreomsorgen. Många randomiserade
studier utesluter också den äldre populationen. För att erhålla ett evidensbaserat
förhållningssätt inom kommunal hälso- och sjukvård behövs således även kunskap i att
bedöma och granska vetenskapliga studier. Att tyngdpunkten i föreliggande studies resultat
ligger på att utveckla studentens kliniska kompetens bör dock inte tolkas som att
sjuksköterskorna bedömer den kliniska kompetensen som mest betydelsefull i ett
evidensbaserat förhållningssätt utan bör snarare tolkas som att sjuksköterskornas roll som
handledare i den verksamhetsförlagda utbildningen är att utveckla studentens kliniska
kompetens för att möjliggöra ett evidensbaserat förhållningsätt.
I likhet med vad Ciliska (2005) tidigare framfört beskrev sjuksköterskorna att det fanns delar
av det evidensbaserade förhållningsättet som studenterna inte kunde förvärva i den
akademiska delen av sjuksköterskeutbildningen. Melnyk, Fineout-Overholt, Stillwell och
Williamson (2010) beskriver sju steg i evidensbaserad vård: nyfikenhet, ställa kliniskt
relevanta frågor, söka efter bästa tillgängliga evidens, granska evidensen, integrera evidens
med sjuksköterskans kliniska kompetens och patients önskan samt utvärdera och dela med sig
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av kunskapen. Utifrån resultaten blir det synligt att ställa kliniskt relevanta frågor och
integrera evidens med sjuksköterskans kliniska kompetens och patients önskan var steg som
enligt sjuksköterskorna endast kunde läras i verksamhetsförlagd utbildning medan söka och
granska evidens kunde och kanske till och med borde tränas i den akademiska delen av
utbildningen. Ett samarbete mellan den akademiska och den kliniska delen av utbildningen är
av stor vikt för att utveckla studentens förmåga att sammanfoga de tre delarna i
evidensbaserat förhållningssätt; klinisk kompetens, bästa tillgängliga kunskap och patientens
situation och önskemål. Föreliggande studie inkluderade inte sjuksköterskornas uppfattning
av samarbete med högskolan. Horntvedt, Nordsteien, Fermann och Severinsson (2018)
beskriver ett högst begränsat samarbete mellan högskolor och klinisk utbildning i syfte att
stärka studenternas evidensbaserade förhållningssätt men kan inte i sin studie identifiera vad
det beror på.

Konklusion och implikation
I handledarens roll i att stödja studenter till ett evidensbaserat förhållningssätt ingår att
utveckla studentens förmåga att sammanfoga de tre delarna i evidensbaserat förhållningssätt;
klinisk kompetens, bästa tillgängliga kunskap och patientens situation och önskemål. De
strategier som används har sin grund i förståelsen för kontexten och helheten i omvårdnaden.
Genom att tillsammans med handledaren delta i omvårdnaden, integrera med patienten och
reflektera tillsammans med handledaren över omvårdnadssituationen kan studenternas
helhetssyn på patienten främjas. Reflektionen synliggör kunskapen som ligger till grund för
sjuksköterskans kliniska kompetens. Genom att förstå kontexten och delta i det kliniska
arbetet kan studenten lära sig formulera relevanta kliniska frågeställningar och implementera
framtagen kunskap med patientens situation och önskemål som utgångspunkt. Resultatet visar
på ett behov av samarbete mellan det kliniska och det akademiska i
sjuksköterskeutbildningen. För att möjliggöra en god handledning i evidensbaserat
förhållningsätt skulle det vara värdefullt att utforska hur samarbetet mellan högskolan och den
kliniska verksamheten kan stärkas. Då föreliggande studie inte skiljer på utbildningsnivå
mellan handledarna skulle det även vara av intresse att undersöka om det finns en skillnad i
hur sjuksköterskor med olika utbildningsnivå (eg. akademiskexamensnivå) ser på sin roll i
handledning av studenter till evidensbaserat förhållningssätt.
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Bilaga A

Information till enhetschef om studien ”Sjuksköterskors uppfattning av att handleda
studenter i evidensbaserat förhållningssätt inom kommunal hälso- och sjukvård”.
Bakgrund och syfte
Studien syftar till att beskriva sjuksköterskor inom kommunal hälso- sjukvårds uppfattning av
att handleda studenter till ett evidensbaserat förhållningssätt. Trots att evidensbaserat
förhållningssätt har varit högt prioriterat i svensk sjuksköterskeutbildning de senaste
decennierna är det endast en låg andel av nyutexaminerade sjuksköterskor som uppger att de
använder forskning i sin kliniska vardag. Tidigare studier har uppmärksammat att avsaknad av
träning i evidensbaserat förhållningssätt i den verksamhetsförlagda utbildningen var
hämmande för studenternas möjlighet att utveckla ett evidensbaserat förhållningssätt.
Målsättningen med denna studie är att identifiera strategier, attityder och
förutsättningar/begränsningar som senare kan ligga till grund för utveckling av
handledarrollen för att bättre kunna stötta sjuksköterskestudenterna på sin väg till ett
evidensbaserat förhållningssätt.
Förfrågan om deltagande
Efter ditt godkännande kommer fyra-sex sjuksköterskor på din sjuksköterskeenhet tillfrågas
att delta. Kriterierna för deltagande är att man är sjuksköterska och har handlett studenter i sin
nuvarande yrkesroll.
Vad innebär medverkan?
Sjuksköterskorna kommer att intervjuas tillsammans i en så kallad fokusgruppsintervju. Tid
och plats för intervjun bestäms i samråd med sjuksköterskorna och dig och bedöms ta mellan
45-60 min. Intervjuerna kommer att bli inspelade.
Finns det några fördelar med att medverka i studien?
Fokusgruppsintervjun kan väcka nyfikenhet hos sjukskötskorna och synliggöra ett område i
handledningen som inte tidigare varit så synligt, vilket kan ge verktyg och vara till nytta i
deras framtida handledning av studenter.
Någon ersättning för deltagande i studien utgår inte.

Alla uppgifter är skyddade
Svaren kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. All information som
samlas in kommer att behandlas konfidentiellt och resultaten från studien kommer att
redovisas så att ingen enskild person kan identifieras. Deltagandet i studien är frivilligt och
deltagarna kan när som helst avbryta sin medverkan utan särskild förklaring.
Vid godkännande av dig att genomföra en fokusgruppsintervju på din sjuksköterskeenhet
önskar jag få möjlighet att först komma och informera om studien på en arbetsplatsträff. Om
du har några frågor eller vill veta mer, ring, eller maila gärna någon av oss:

Ansvariga för studien
Sjuksköterska
Sjukskötersketeamet Hylte kommun
Sanna Larsson
070-6948603
sannla17@student.hh.se

Universitetslektor
Margaretha Pejner
Akademin för Hälsa och välfärd
Högskolan i Halmstad
035-167853
margaretha.pejner@hh.se

Bilaga B

Förfrågan om deltagande i studien ”Sjuksköterskors uppfattning av att handleda
studenter i evidensbaserat förhållningssätt inom kommunal hälso- och sjukvård”.
Bakgrund och syfte
Studien syftar till att beskriva sjuksköterskor i kommunal hälso- sjukvårds uppfattningar av
att handleda studenter till ett evidensbaserat förhållningssätt. Trots att evidensbaserat
förhållningssätt har varit högt prioriterat i svensk sjuksköterskeutbildning de senaste
decennierna är det endast en låg andel av nyutexaminerade sjuksköterskor som uppger att de
använder forskning i sin kliniska vardag. Tidigare studier har uppmärksammat att avsaknad av
träning i evidensbaserat förhållningssätt i den verksamhetsförlagda utbildningen var
hämmande för studenternas möjlighet att utveckla ett evidensbaserat förhållningssätt.
Målsättningen med denna studie är att identifiera strategier, attityder och
förutsättningar/begränsningar som senare kan ligga till grund för utveckling av
handledarrollen för att bättre kunna stötta sjuksköterskestudenterna på sin väg till ett
evidensbaserat förhållningssätt.
Förfrågan om deltagande
Fyra-sex sjuksköterskor i kommunal hälso- och sjukvård kommer att tillfrågas om deltagande
i ovanstående undersökning. Kriterierna för deltagande är att man är sjuksköterska och har
handlett studenter i sin nuvarande yrkesroll.
Vad innebär din medverkan?
Din medverkan innebär att Du tillsammans med de andra sjuksköterskorna blir intervjuad i en
så kallad fokusgruppsintervju. Tid och plats för intervjun bestäms i samråd med
sjuksköterskorna och dig och bedöms ta mellan 45-60 min. Intervjuerna kommer att bli
inspelade.
Finns det några fördelar med att medverka i studien?
Fokusgruppsintervjun kan väcka nyfikenhet hos dig och de andra sjuksköterskorna samt ge
verktyg och synliggöra ett område i handledningen som inte tidigare varit så synligt, vilket
kan vara till nytta i er framtida handledning av studenter.
Någon ersättning för deltagande i studien utgår inte.
Dina uppgifter är skyddade
Dina svar kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. All information som
samlas in kommer att behandlas konfidentiellt och resultaten från studien kommer att redovisas
så att ingen enskild person kan identifieras. Deltagandet i studien är frivilligt och du kan när
som helst avbryta din medverkan utan särskild förklaring. Om du har några frågor eller vill veta
mer, ring eller maila gärna till någon av oss:

Ansvariga för studien
Sjuksköterska
Sjukskötersketeamet Hylte kommun
Sanna Larsson
070-6948603
sannla17@student.hh.se
Universitetslektor
Margaretha Pejner
Akademin för Hälsa och välfärd
Högskolan i Halmstad
035-167853
margaretha.pejner@hh.se

Samtyckesförklaring
Jag har tagit del av informationen om undersökningen; sjuksköterskor i kommunal hälso- och
sjukvårds erfarenheter av att handleda studenter i evidensbaserad vård
Jag har också tagit del av informationen att deltagandet är frivilligt och att jag kan avbryta när
som helst utan att ange någon orsak.
Härmed ger jag mitt samtycke till att delta i undersökningen
_____________________________________________
Ort, datum
_____________________________________________
Underskrift
_____________________________________________
Telefonnummer
Jag intygar att jag har lämnat ovanstående information muntligen och skriftligt.

Ort, datum

Underskrift

Bilaga C

Intervjuguide

A) Vad tänker ni när ni hör uttrycket evidensbaserat förhållningssätt? Exempel på
följdfrågor: – Hur är man som sjuksköterska när man har ett evidensbaserat förhållningssätt,
kan du förklara vad det innebär konkret? Kan du ge exempel på en situation?
B) Vilken roll har handledaren för att studenten ska utveckla ett evidensbaserat
förhållningssätt? Exempel på följdfrågor: – kan du ge exempel, vad kan det konkret innebära
för handledaren/studenten? Men här kan också följdfrågor riktas mot deras erfarenheter från
den verksamhetsförlagda utbildningen. Exempelvis hur gjorde du då och vad tänkte/kände du
då?
C) Vad behöver förändras i den verksamhetsförlagda utbildningen för att du ska kunna
ha en denna stödjande roll för evidensbaserat förhållningssätt som handledare? Exempel
på följdfrågor: här syftar följdfrågor till att konkretisera t.ex. vem, vad och hur dessa
förändringar ska göras

Sanna Larsson
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