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Sammanfattning Att var handledare idag är en naturlig del för sjuksköterskan i det 

dagliga arbetet. Det läggs mer ansvar än tidigare på de 
handledande sjuksköterskorna när det gäller studentens kliniska 
utbildning. Brist på tid för att handleda studenten, har varit och är 
fortfarande ett dilemma i klinisk studenthandledning. Syftet med 
litteraturstudien var att belysa handledare, studenter och lärares 
sätt att se på klinisk studenthandledning samt om tid finns för 
tillämpning. Litteraturstudien består av 16 artiklar som 
analyserades utifrån studiens syfte, vilket resulterade i tre 
kategorier som skildrar de inblandade parternas upplevelse av 
klinisk studenthandledning. Resultatet visar att upplevelsen av 
handledarrollen är för oklar och ostrukturerad och 
sjuksköterskorna upplever en tidsbrist i att handleda studenter. 
Lärarna upplever en konflikt i sin roll och studenterna ett dilemma 
med att applicera teoretisk kunskap till praktisk färdighet. 
Slutsatsen är att en mer definierad och tydlig roll av handledaren 
ger sjuksköterskan stärkt yrkesidentitet och därmed en 
kvalitetssäkring för studenten i klinisk utbildning. Det är också 
absolut nödvändigt att avsätta mer tid för handledning, då det tar 
tid att lära. Fortsatt forskning behövs, för att klargöra och definiera 
teoretiska riktlinjer till praktisk tillämpning, som underlättar och 
möjliggör studenthandledning. 
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Abstract Preceptorship today is a natural part for the nurse in the daily 

work. It is put more responsibilities than earlier on the preceptor 
when it comes to the student's clinical education. Deficiency on 
time for supervising the student has been and is still a dilemma in 
clinical student supervision. The aim with the literature study was 
to illuminate preceptors, students' and teachers' views of clinical 
student supervision and if time is for application. The literature 
study comprises 16 articles that were analyzed on the basis of the 
study aim, as resulted in three categories that describe the involved 
parties' experience of clinical student supervision. The result 
shows that the experience of preceptorship role is unclear and 
unstructured and lack of time is experienced in student 
supervision. The teachers experience a conflict in their role and the 
students encounter a dilemma with applying theoretical knowledge 
to practical skill. The conclusion is that one more defined and clear 
role of the preceptor gives the nurse starched trade identity and a 
quality assurance for the student in clinical education. It is also 
imperative to allocate more time for supervision, when it takes 
time to learn. Continued research is considered necessary, in order 
to clarify and to define theoretical guidelines to practical 
application that facilitates and make student supervision possible. 
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Inledning 
 
I dagens arbetsliv krävs det en ständig utveckling och fortbildning av sin yrkeskompetens som 
sjuksköterska för att kunna ge omvårdnad med hög kvalitet. Det är viktigt att ha en kompetens 
som kontinuerligt uppdateras, vilken leder till en ständig förbättring av sin skicklighet, då 
utvecklingen går fort framåt. För att formas i denna progression skall utbildningen enligt 
högskolelagen (2006:173)§8 bland annat utveckla studenternas förmåga att självständigt göra 
kritiska bedömningar. Studenten ska även söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå och 
ha en förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem. Samtidigt bör studenten 
vara beredd på att möta dessa förändringar som sker i arbetslivet, redan under sin kliniska 
utbildning. Häggström (2003) menar, att den instruerande och handledande funktionen är en 
naturlig del för sjuksköterskan i det dagliga arbetet. I kompetensbeskrivning för legitimerad 
sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) påtalas att sjuksköterskan skall ha förmåga att handleda 
samt undervisa både studenter och medarbetare. Sjuksköterskan ställs idag inför svåra beslut 
på grund av olika organisationsförändringar inom vården, vilket kan hämma hans/hennes 
förmåga att ge handledning till studenter i klinisk miljö.  
 
Brist på tid för handledning är ett dilemma vilket uppmärksammades redan under 1970-talet 
(Pilhammar Andersson, 2003). Mer ansvar anser Pilhammar Andersson (1997) läggs på de 
handledande sjuksköterskorna i den kliniska utbildningen och det förekommer även skilda 
meningar om hur rollen som handledare bör vara. 
 
Forskning inom området klinisk studenthandledning är viktigt för att förhöja den 
sammanlagda kvaliteten på utbildningen. Den värld som studenter kommer forslas ut i som 
färdiga sjuksköterskor, är ständigt föränderlig, de behöver därför vara kunniga och utvecklas. 
Av den orsaken är det en nödvändighet att en förändring sker i den kliniska utbildningen 
(McLeland & Williams, 2002).    
 

Bakgrund 
 
Från Europaparlamentet (2002), finns direktiv om en definition av klinisk utbildning i 
sjuksköterskeprogrammet. Rekommendationer är att utbildningen bör äga rum på sjukhus 
eller annan vårdinrättning i samhället, där den studerande skall lära sig planera, bedöma och 
utföra sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Utbildningen ska samverka med annan 
yrkeskvalificerad personal, där den undervisande sjuksköterskan har det övergripande 
ansvaret för studenten. Röda korsets högskola (Studiesociala kommittén, 2006) beskriver att 
”Syftet med den kliniska utbildningen i sjuksköterskeprogrammet är att studenten ska få 
möjlighet att tillämpa, integrera och tillägna sig teoretiska kunskaper och praktiska 
färdigheter”.  
 
Begreppet handledning är väl använt inom omvårdnad och en begreppsanalys är gjord av 
Billay och Yonge (2004) för att klargöra begreppets betydelse. Därmed har det bidragit till en 
djupare helhet och insiktsfull förståelse av begreppet handledning för sjuksköterskor. 
Förutsättningar till handledning är bland annat att lära ut med en vilja att ta emot studenter, 
teoretiska och praktiska färdigheter som handledare, målsättning för studenten, ha förmåga att 
dela omvårdnadsåtgärder med studenten samt säkerställa att studenten möter 
rekommendationer och mål ifrån skolan. 
 
Enligt Kaviani och Stillwell (2000) är handledning ett kontrakt mellan en erfaren och 
kompetent förebild i form av en sjuksköterska och en lärande student. Sjuksköterskan har ett 
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syfte med att bilda en stödjande relation vid inlärningen för studenten. Denna relation tenderar 
att vara under en kortare tid och syftar till att assistera och vägleda studenter till att formas 
och etablera sig i rollen som kommande sjuksköterska. Författarna betonar också att 
handledaren bör vara formellt akademiskt förberedd för att kunna handleda studenter. 
Funktioner och beteenden som vanligt förekommer i begreppet handledning, är att vara en 
förebild och ge stöd till studenten. Handledaren ska även ha en klinisk kompetens och en 
förmåga att kunna se och bekräfta studenten. Andra egenskaper som också betonas, är att ha 
god kommunikationsfärdighet, kunna ge kritisk feedback samt vara en länk mellan teoretisk 
kunskap och praktisk färdighet. Enligt Usher, Nolan, Reser, Owens och Tollefson (1999) är 
handledaren någon som har en erfarenhet av yrkesprofessionen, som utbildar, handleder och 
föregår som en förebild för studenten under en viss period.  
 
Malmström, Györki och Sjögren (2006, s 349) menar att lärare är en ”person som undervisar”. 
På universitet och högskola är definitionen av lärare, en professor eller utbildare som 
utvecklar, övervakar, upprätthåller och utvärderar kvaliteten av handledning (Shoener & 
Garrett, 1996). Malmström, et al (2006, s. 582) beskriver även att en student, är en person 
som är ”studerande vid universitet el. högskola; person som avlagt studentexamen”. En 
student definieras av Kaviani och Stillwell (2000) som en person, vilken är engagerad i 
inlärningen av rollen som sjuksköterska, antingen från en erfaren sjuksköterska eller också 
från en utbildad handledare.  
 
Under epoken 1948-1964 var rollen som handledare ingen tydlig och definierad roll för 
allmänsjuksköterskorna (Häggström, 2003), utan ansvaret vilade hos avdelningssköterskorna. 
Dessa kände sig inte kompetenta för rollen som vägledare för studenterna och därför föreslogs 
anställning av instruktionssjuksköterskor, som hade till uppgift att garantera studenternas 
utbildning. Den handledande rollen som sjuksköterskor har idag, tog sin början under epoken 
1964-1978, där handledning skulle tillhöra den grundutbildade sjuksköterskans 
arbetsuppgifter och därmed ansvara för undervisning av studenter. Häggström (2003) påtalar 
att det förr existerade kliniklärare som skolade studenterna i den kliniska utbildningen, men 
under epoken 1978-1992 låg nu ansvaret på den enskilda sjuksköterskan att handleda och 
utbilda studenterna, vilket upplevdes svårt att uppnå på grund av tidsbrist.  
 
Pilhammar Andersson (1997, 2003) belyser handledarrollen utifrån handledare, studenter och 
lärares perspektiv. Ett perspektiv som visas från handledarna, är att dessa ser sin uppgift i att 
instruera studenten till att tillämpa en holistisk synvinkel och skapa rutiner i 
omvårdnadsarbetet. Utifrån studentens perspektiv bör handledarrollen innefatta, att vara en 
förebild som ständigt är närvarande och introducerar studenten till vårdarbetet samt ger 
studenten en delaktighet i att utföra vissa sjuksköterskeuppgifter. Lärarna visar ett tredje 
perspektiv, att handledarrollen bör innefatta att på ett korrekt sätt hjälpa studenten utföra 
arbetsmoment samt förbinda teori med praktik. Handledaren skall fungera och verka som 
studentens ombud under den kliniska utbildningen och detta innebär mer än att bara vara 
sjuksköterska. Vidare menar Pilhammar Andersson (2003), att handledaren bör ha en 
pedagogisk förmåga, som innefattar förhållningssätt, människosyn och kunskapssyn samt 
metoder att undervisa i. Handledning upplevs för det mesta som positivt bland sjuksköterskor 
(Nilsson & Wing-Hörnfalk, 2006), då de upplever tillfredställelse och utveckling hos sig 
själva. McLeland och Williams (2002) menar att handledarrollen innebär, att få en klarare 
förståelse av studentens behov vid klinisk utbildning. Pilhammar Andersson (2003) 
poängterar att syftet med handledning är att förbereda studenten för kommande 
yrkesprofession, för att möjliggöra detta krävs att studenten är delaktig i yrkesutövningen och 
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skaffar sig lärdom om yrkets betydelse, vilket även Yonge, Myrick, och Haase (2002) 
summerar att syftet med handledning innebär.  
 
Att vara delaktig i utvecklingen samt ansvara för studenters utbildning och tillväxt, är något 
som handledarna anser generera i ökad professionell kunskap hos sig själva (Pilhammar 
Andersson, 1997). Enligt Nilsson och Wing-Hörnfalk (2006) upplever handledarna en 
personlig stimulans i sin roll som utbildare. Studenterna sprider ny aktuell kunskap med bra 
idéer och senaste rön, vilket leder till att sjuksköterskan även håller sig uppdaterad inom 
omvårdnaden. Genom studenternas frågor och kritiska granskningar menar Pilhammar 
Andersson (1997) att det blir nödvändigt för handledaren att reflektera över sitt eget agerande, 
vilket kan utveckla en högre medvetenhet om sitt handlande i olika situationer. Pilhammar 
Andersson (1997, 2003) anser också att det kan föreligga en svårighet att skilja på 
yrkesverksamhet och handledning då avsatt tid för handledning inte förekommer och inte 
alltid är en självklarhet. Pfeil (1999), Kaviani och Stillwell (2000) betonar att bristen på tid är 
ett av det mest förekommande problem inom handledning. Tiden som behövs för att tillåta 
studenten utföra uppgifter, kan resultera i att sjuksköterskans resterande uppgifter blir lidande, 
varpå situationen kan upplevas som stressande. Ett hinder med att ständigt ha studenter är 
(Pilhammar Andersson, 1997) att sjuksköterskan själv kan tappa sitt handlag, då studenterna 
måste tillåtas utföra vissa moment och att ständigt ha en ledsagare med sig kan upplevas som 
ett hinder och en ytterligare påfrestning för handledaren. 
 
Bristfällig och ej kontinuerlig kommunikation mellan lärare från högskolan och handledare i 
praktiken, kan medföra att klyftan mellan teori och praktik inte sammanfogas (Pilhammar 
Andersson, 1997). Därför uttrycker handledarna ett önskemål om kontinuerligt kontakt med 
lärare och högskola, i första hand för att få mer förklaring om vad som krävs av studenten från 
högskolans sida. Framförallt påpekar Pilhammar Andersson (1997) att handledarna vill veta 
vilken kompetens och kunskap studenterna besitter, samt högskolans krav på vad studenten 
skall lära under sin kliniska utbildning, vilket även framkommer i Kaviani och Stillwells 
studie (2000). Handledarna upplever att högskolans målsättning för klinisk utbildning kan 
vara oklar och generell, vilket Pilhammar Andersson (1997) menar kan resultera i en 
svårighet att återge dessa i praktiken. På grund av oklarheterna kan detta leda till att 
handledarna själva utformar en handledningsprocess, efter vad de själva anser vara bäst för 
studenten. Pilhammar Andersson (1997) menar vidare att det är även ett önskemål från 
handledare, att lärare från högskolan förlägger mer tid under den kliniska utbildningen, för att 
fungera som konsulter och ge stöd åt handledarna och studenterna samt följer upp den 
enskilde studentens prestation mer noggrant. Lärarna kan vid de tillfällena assistera 
handledaren och eventuellt bidra med att klarlägga och reda ut hur mycket handledaren kan 
begära av studenten. I klinisk praktik förväntas bland annat att studenten skall utveckla en 
förmåga att handleda övrig vårdpersonal, integrera och tillämpa teoretisk kunskap med 
praktisk färdighet. Studenterna förväntas också förstå omvårdnadshandlingarnas betydelse för 
att främja hälsan och motverka komplikationer i samband med sjukdom, vård och behandling. 
Som studenter skall de även självständigt analysera styrkor och svagheter i den egna 
professionella kompetensen, ha reflektionsförmåga och god självkännedom. Att tillämpa och 
förstå lagar och författningar som är relevanta för vård och omvårdnad och utifrån etiska 
principer kritiskt analysera beslut och handlingar i vården, är andra faktorer som förväntas av 
studenten. Med andra ord agera etiskt och professionellt i sitt ställningstagande (Högskolan i 
Halmstad, 2006). 
  
Reflektionens betydelse är viktig i handledningen menar Pilhammar Andersson (2003), att 
skildra och utreda vad som legat till underlag för vissa handlingar. Att genom reflektion 
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klargöra vilka känslomässiga intryck som uppstått i en situation, som kan ha påverkat 
omvårdnadshandlandet, evaluera och förtydliga situationen, vet studenten vad som bör tas i 
beaktning vid nästa likvärdiga situation och omvårdnadshandling. Författaren menar vidare att 
ett reflekterande samtal mellan handledare och student kan generera i ökad kunskap. I en 
utvärdering av handledningsmodellen för sjuksköterskor (Flemme, 2006) framkommer att det 
är brist på avsatt tid och reflektion med studenterna. Flemme (2006) menar ytterligare, att 
bygga upp en handledningsmodell som fungerar optimalt på alla fronter är en tidskrävande 
process. Författaren betonar vidare att tidens betydelse är en viktig faktor för att handledning 
ska fungera som en givande process. Nilsson och Wing-Hörnfalk (2006) betonar att 
arbetsbelastningen påverkar handledarna i allra största grad och att omvårdnadsuppgifterna 
rivaliserar med funktionen att vara handledare.  
 
Pilhammar Andersson (1997) menar att ansvaret för det praktiska utförandet i den kliniska 
utbildningen har övergått från lärare till handledare när utbildningsreformen tillkom 1982. 
Författaren anser därmed att lärarnas roll under den kliniska utbildning har fått en annan 
funktion, som innebär att vara koordinator och kontaktlänk mellan teori och praktik. Läraren 
skall även fungera som ett stöd när svårigheter uppstår mellan handledare och student men 
däremot inte som en yrkesutövande i direkta vårdande uppgifter. Lärarna har ansvar för den 
teoretiska omvårdnadsdelen och att föra ut läroplanens intentioner till handledarna. För att 
minska klyftan mellan teoretisk undervisning, som lärarna handhar och den praktiska 
utbildningen, som handledarna står för, har det enligt Pilhammar Andersson (1997) prövats att 
introducera kliniska lektorstjänster i olika landsdelar. Dessa är anställda av både skola och 
sjukhus och har ansvar för undervisning av studenter samtidigt som de deltar i det direkta 
vårdarbetet. Genom att besöka den kliniska utbildningsplatsen får lärarna en realistisk syn på 
studentens färdigheter (Yonge, Ferguson, Myrick & Haase, 2002). Pilhammar Andersson 
(1997) menar att tanken är även att läraren skall fördjupa och utveckla kunskapsområdet. Ett 
problem med denna konstruktion är att lärarna kan hamna i ett dilemma då de utför två 
heltidsarbeten parallellt. Ett annat bekymmer som författaren poängterar kan uppstå, är då de 
flesta lektorer har disputerat inom en avgränsad del av omvårdnad, kan de inte anses vara 
experter på omvårdnad i sin helhet, vilket missgynnar den holistiska omvårdnaden. 
 

Syfte 
 
Syftet med föreliggande arbete var att belysa handledare, studenter och lärares sätt att se på 
klinisk studenthandledning samt om tid fanns för tillämpning. 

 
Metod 
 
Studien genomfördes som en litteraturstudie. 

 
Datainsamling 
 
Ett flertal artikelsökningar gjordes i databaserna Cinahl, PubMed och Academic Search. Olika 
kombinationer av ämnesord och sökord som användes var preceptorship, student supervision, 
time, students nursing, clinical supervision, education clinical och clinical competence. För att 
förbättra precisionen av sökningen, gjordes begränsningar med hjälp av ämnesrubriker i alla 
databaserna. Inklusionskriterier skulle vara att de var skrivna på engelska och vara 
vetenskapliga. Artiklar som valdes för användning i resultatet skulle dels innehålla 
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tidsfaktorns påverkan och beskriva klinisk studenthandledning utifrån handledare, studenter 
eller lärares synvinklar. De skulle även belysa handledarrollen för sjuksköterskorna.  
Urvalet styrdes till en början av artikelns titel, fanns några innehållskriterier med i titeln lästes 
därmed också abstraktet. I en sökning i PubMed erhölls en artikel via en länk. Ett 
återkommande författarnamn i artiklarna ledde till, att en enskild sökning på författarens 
namn och begreppet handledning gjordes. För att garantera tillräckligt med material till 
litteraturstudien valdes att inte tidsbegränsa urvalet av artiklar när det gäller publikationsår. 
Artiklar utanför Europa valdes bort, med undantag av Nordamerika och Kanada, där 
forskning på ämnet är mer utbrett. Resultatet skulle belysa klinisk studenthandledning i 
allmän omvårdnad därför valdes även specialistyrken, specialistområden och yrkesmässig 
handledning bort samt handledning av mentorer.  
 
Sökhistoriken redovisas i tabell 1.  
 

Databearbetning 
 
De artiklar som valdes ut till resultatet, lästes och behandlades utifrån syftet i arbetet som 
belyser handledare, studenter och lärares synvinklar av klinisk studenthandledning. När 
artiklarna bearbetats, framkom gemensamma element i form av upplevelser, som 
kombinerades och bildade följande kategorier: handledares upplevelse av klinisk 
studenthandledning, studenters upplevelse av klinisk handledning samt lärares upplevelse av 
klinisk studenthandledning. Tidsfaktorn visade sig vara en återkommande del i alla parters 
synvinklar och utföll därför naturligt under alla de olika kategorierna, därför gjordes ingen 
enskild kategori om tidsfaktorns påverkan. I vissa artiklar förekom alla ovan nämnda 
kategorier, till skillnad från andra artiklar som enbart belyste någon kategori.  
 
Kvalitetsbedömningen är gjord utifrån Willman och Stoltz (2002) protokoll av studier med 
kvalitativa respektive kvantitativa metoder.  
 
Artiklar och bedömningar redovisas i bilaga 1. 
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Tabell 1 Sökhistorik      

       

Databas Datum Sökord Antal Genom- Urval 1 Urval 2 

      träffar lästa   Valda 

        abstrakt   artiklar 

Cinahl 2007-02-20 Preceptorship(MM) or 47 47 7 3 
    Students supervision(MM)         
    and time         

Pubmed 2007-02-20 Preceptorship(MAJR) and 17 17 0 0 
    time(MeSH)         

Cinahl 2007-02-21 Education, clinical(MM) 54 54 9 5 
    and students, nursing and         
    time         
Pubmed 2007-02-22 Preceptorship(MAJR) and 2 2 0 0 

    time factors(MeSH) and         
    students, nursing(MeSH)         
Pubmed 2007-02-22 Preceptorship(MAJR) and 108 70 5 3 

    students, nursing(MeSH)         
Cinahl 2007-02-22 Clinical supervision(MM)  16 12 1 1 

    or student supervision(MM)         
    and students, nursing         
Academic 2007-02-22 Preceptorship (DE nursing- 9 9 1 0 

search   study and teaching) and          
    nursing students and          

    education         

Cinahl 2007-02-23 
Clinical supervision(MM) 
and 69 40 3 1 

    nursing         
Cinahl 2007-02-26 Education, nursing(MM) 62 35 4 0 

    and clinical competence         
Cinahl 2007-02-27 Students, nursing 5 5 2 2 

    baccalaureate(MM) and         
    educational, clinical(MM)         
    and preceptor         

Cinahl 2007-02-27 Preceptorship(MM) and  11 11 2 1 
    Yonge. O(AU)         
       
       
Total   400 302 34 16 
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Resultat 
 
Handledares upplevelse av klinisk studenthandledning 
 
Att få egen kunskap bekräftad och se studenten utvecklas i sin yrkesroll, är något som 
sjuksköterskan upplever som fördelar med att vara handledare (Yonge, Krahn, Trojan & Reid, 
1997). Att vara en bra förebild upplever många handledare vara en av de viktigaste aspekterna 
vid klinisk studenthandledning och för att handledning ska bli framgångsrik, krävs att 
handledaren har en öppen personlighet, vilket erfars vara lika viktigt som ett professionellt 
förhållningssätt (Coates & Gormley, 1997). Författarna anser också att alla sjuksköterskor inte 
automatiskt kan fungera som handledare, då sjuksköterskorna själva upplever handledning 
vara en konst i sig. Författarna menar vidare att det gäller även som handledare att vara 
förberedd på att ta emot, planera samt ansvara för studentens tid och inlärning, vilket 
handledarna upplever motsäger verkligheten, (Coates & Gormley, 1997; Yonge, Krahn, 
Trojan, Reid & Haase, 2002) då de känner att de inte är speciellt förberedda för sin uppgift 
(Hallett, Williams, Orr, Butterworth & Collister, 1995a; Yonge et al, 2002). Ansvaret för 
klinisk utlärning upplevs ofta av handledarna vara dåligt identifierat, vilket Coates och 
Gormley (1997) menar leder till att rollen som handledare måste klargöras och lyftas fram för 
att få ökad förståelse och stöd. Författarna anser, att det annars kan skapa en osäkerhet i 
funktionen. Handledarna upplever även att de är i behov av en mer klarlagd definition av 
vilka förväntningarna är från högskola och arbetsgivare när det gäller den kliniska praktiken 
för studenten (Landmark, Storm Hansen, Bjones & Böhler, 2003). Landmark et al (2003) 
betonar vidare att handledarna känner sig osäkra på ansvaret och kraven som förväntas i sin 
roll som handledare både från högskola och från arbetsgivare.  
 
Kommunikationsfärdighet hos handledaren erfars ha en betydande funktion (Yonge et al, 
1997), då handledning oftast är en relation som skapas mellan två eller flera parter. Relationen 
mellan handledare och högskola, kan innebära besök på praktikplatsen eller kontinuerlig 
telefonkontakt (Byrd, Hood & Youtsey, 1997). Handledarna upplever också att en effektiv 
kommunikation, en dialog mellan högskola och handledare, krävs för att kunna säkerställa 
vilka förväntningar som begärs av studenterna under sin kliniska utbildning (Hallett et al, 
1995a; Byrd et al, 1997). Är kommunikationen bristfällig, kan det leda till att handledarna tar 
egna initiativ till att utforma riktlinjer och mål för studenthandledning (Hallet et al, 1995a). 
En upplevelse från handledarna, uttryckt som ett önskemål, var att lärarna skulle bli mer 
involverade i den kliniska praktiken (Hallett et al, 1995a; Coates & Gormley, 1997), 
emellertid inte genom att delta i omvårdnaden, utan mera vara som ett stöd för handledarna 
(Hallett et al 1995a).  
 
Handledarna upplever att studenterna behöver en bred kunskap i omvårdnad ur ett holistiskt 
perspektiv och handledarna tycker att studenterna bör ha en attityd som visar att de små 
sakerna kan ha stor betydelse för patienten i omvårdnaden (Nehls, Rather & Guyette, 1997). 
Att engagera sig, leder till att problem upptäcks hos patienten vilket handledarna menar kan 
generera i korrekta omvårdnadsåtgärder (Nehls et al, 1997; Morgan, 2002). De upplever även 
att själva reflektionstänkandet leder till att studenterna blir självständiga och kan använda 
insikt till att förutse en situation innan den uppstår. Omvårdnad är inte något som enbart kan 
läras teoretiskt utan handledarna menar det måste erfaras för att läras (Nehls et al, 1997; 
Myrick & Yonge, 2004).  
 
Ett problem som betonas och upplevs av handledarna är, att studenterna har bristfällig 
färdighet i medicinsk-tekniska moment (Yonge et al, 1997), men enligt Nehls et al (1997) 
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visas det, att just dessa moment upplevs mest önskvärda av studenterna att bemästra. 
Ytterligare känner handledarna att det är en påfrestning att ideligen ha en ledsagare, där de 
ständigt behöver ta hänsyn till både studenten i fråga samt besvara dennes frågor och 
funderingar utöver de dagliga omvårdnadsrutinerna (Hallet et al, 1995a; Yonge et al, 2002). 
Handledarna upplever att följden av att vara handledare genererar i ökad arbetsbörda (Coates 
& Gormley, 1997) och stress (Yonge et al, 2002), av den orsaken att ingen avlastning tillsätts. 
Att ansvara för omvårdnaden av patienterna samtidigt som de är upptagna med studenter 
uppfattar handledarna som påfrestande (Coates & Gormley, 1997).  
 
Coates och Gormley (1997) påpekar att handledarna upplever att tidsbrist och känslan av att 
känna sig otillräcklig för studenten är faktorer som kombinerat med ansvaret som 
sjuksköterska, kan medför ett stresspåslag för handledaren, vilket även styrks av Yonge et al 
(1997; 2002). Ansvara för både studenter och patienters behov är ytterligare en annan faktor 
som upplevs påverka tiden för handledarna och bidrar till stress (Coates & Gormley, 1997; 
Berman, 2000). Om handledaren har brist på tid menar Landmark et al (2003), att de upplever 
det svårt att stödja studenterna att uppnå deras målsättning i den kliniska utbildningen. 
Tidsbrist erfars som ett återkommande dilemma (Berman, 2000) och Yonge et al (1997) 
poängterar att det inte finns tillräckligt med tid för att engagera sig i studenten. En engagerad 
och involverad relation tar tid att skapa, utveckla och handleda. Finnas till, förklara diverse 
händelseförlopp för studenterna samt besvara deras frågor upplever handledarna tar tid, men 
tiden finns inte alltid tillgänglig (Coates & Gormley, 1997; Yonge et al, 1997; Yonge et al, 
2002). Med tanke på att handledning är tidskrävande anser Hallet (1997), det finns risk att 
handledarna arbetar utöver normal arbetstid utan kompensation. Adekvat tid upplever 
handledarna bör finnas till förfogande samt en betryggande personalstyrka, för att underlätta 
och möjliggöra handledning och undvika övertidsarbete (Hallett et al, 1995a; Hallet, Hillier, 
Orr & Butterworth, 1995b).  
 
Studenters upplevelse av klinisk handledning 
 
Klinisk utbildning skall ge studenterna möjlighet att öva praktiska moment och skapa en viss 
erfarenhet i dessa, vilket till slut skall leda till ett självständigt utförande (Griswold Peirce, 
1991; Löfmark, Carlsson & Wikblad, 2001). Enligt Löfmark et al (2001) finns det skillnader i 
studenternas upplevelse och önskan att få möjligheten att öva och utveckla dessa praktiska 
färdigheter. Löfmark et al (2001) menar vidare att vissa studenter upplever att de får för lite 
möjlighet att öva momenten, medan andra inte alls har önskan att öva dessa moment i samma 
utsträckning. Upplevelser hos studenterna under klinisk utbildning visar, att flertalet känner 
sig i vägen och nervösa, samt upplever att de inte vet vad som krävs och förväntas av dem 
som studenter ifrån högskolan (Morgan, 2002). Andra erfar även en rädsla (Berman, 2000) för 
det ansvar som kommande yrke kräver. Skillnader i denna uppfattning kan ses i en svensk 
studie (Löfmark et al, 2001), där majoriteten av studenterna upplever sig själva vara 
oberoende av handledning under den kliniska praktiken både första och sista året i 
utbildningen, och sista årsstudenterna upplever sig väl förberedda för kommande yrke.  
 
Hur handledaren vägleder och ställer frågor, upplever studenterna kan påverka genom att 
antingen stärka eller försvaga studentens självförtroende (Nehls et al, 1997). Att inge till 
kritiskt tänkande menar Myrick och Yonge (2004) ger möjlighet att samla sin kunskap som 
student och se någonting från flera olika synvinklar. Studenterna upplever att utvärdera, 
analysera och sätta ihop ny kunskap, leder till förändring i deras inlärning, vilket kan generera 
i ett avsiktligt och mer inriktat beslutstagande (Morgan, 2002; Myrick & Yonge, 2004). 
Genom att handledaren stödjer och ger studenten tillit och förtroende upplever studenterna, att 
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de känner sig betydelsefulla (Nehls et al, 1997). Griswold Peirce (1991) betonar att en annan 
viktig faktor som en del studenter upplever, som handledarna bör ta i beaktning, är behovet av 
kritik eller feedback. Löfmark et al (2001) poängterar att parterna bör diskutera studentens 
förmåga och kliniska utveckling, samt vad studenterna bör tänka på i olika situationer. Ge och 
ta emot kritik uppfattar däremot vissa andra studenter vara en mindre viktigt faktor under den 
kliniska utbildningen (Byrd et al, 1997; Coates & Gormley, 1997). Studenterna upplever en 
förväntan på handledarna, att de förser studenterna med tillfällen i att vårda patienter med 
olika diagnoser (Griswold Peirce, 1991) och de tycker även att handledarna skall se till att de 
känner sig delaktiga och välkomna av övrig personal under den kliniska utbildningen 
(Morgan, 2002). Studenternas upplevelser och förväntningar på sig själva är, att kunna ge en 
god omvårdnad och utgöra en skillnad i form av en positiv förändring för patienten (Griswold 
Peirce, 1991). 
 
Att handledaren har en vilja att lära ut och dela med sig av kunskap, upplever studenterna som 
en nödvändighet. Vara tillgänglig då studenten är i behov av instruktion och undervisning 
samt ha en positiv attityd till klinisk utlärning och svara på frågor som ställs, är ett annat 
behov som upplevs från studenterna (Griswold Peirce, 1991; Byrd et al, 1997; Coates & 
Gormley, 1997). Morgan (2002) poängterar dessutom att studenterna upplever att de är i 
behov av att känna sig delaktiga i vården och observera praktiska element, för att kunna 
utveckla den kliniska blicken och öka sitt självförtroende. Även Griswold Peirce (1991) anser 
detta vara en nödvändighet. När handledaren har en stark uppfattning och åsikt om hur något 
bör vara eller göras, upplever studenterna att det inte lämnas något utrymme för eget tänkande 
och reflektion. Det i sin tur kan hämma utvecklingen av den professionella växt som är 
nödvändig för studenterna i den kommande yrkesrollen menar Myrick och Yonge (2004).  
Berman (2000) framhäver att utvecklas till sjuksköterska, är att engagera sig i människor och 
att vårda personer. Olika dilemman som studenterna upplever i klinisk utbildning, är bland 
annat att applicera den teoretiska kunskapen som studenten lärt sig i högskolan, till praktiskt 
färdighet, vilket anses vara avgörande för just omvårdnaden. Berman (2000) menar vidare, att 
studenterna upplever svårigheter med sin egen självkännedom och insikt vad det gäller deras 
kompetens och skicklighet i sitt utövande som kommande sjuksköterska. När studenterna 
själva anser att de har en svag professionell självbild kan det utveckla och leda till inadekvat 
omvårdnad för patienterna. Skillnader i uppfattning om vad omvårdnad innebär förekommer 
hos studenterna. En del studenter, menar Berman (2000), anser att omvårdnad endast utgörs 
av att tillbringa tid med patienten, medan andra studenter betraktar att omvårdnad även 
innefattar omvårdnadsplaner och åtgärder. 
 
Griswold Peirce (1991) menar på att studenterna upplever att den kliniska utbildningen skall 
vara klart strukturerad, med direktiv och stöd från lärare. Författaren menar vidare att en 
öppen dialog mellan handledare, student och lärare, är nödvändig för att studenterna skall 
uppleva maximalt stöd och vidareutveckling under sin utbildning, vilken skall förebereda 
studenterna för kommande yrkesprofession. Polifroni, Packard, Shah och MacAvoy (1995) 
belyser att studenterna endast tillbringar cirka 25 % av sin kliniska utbildningstid med 
handledaren och den resterande tiden ägnar studenten åt patienten, andra studenter eller annan 
vårdpersonal. Med detta menar Polifroni et al (1995) att det finns en risk att studenten känner 
sig som en arbetstillgång till avdelningen och inte som en student som skall utveckla sin 
yrkesroll. Att handledaren har brist på tid och inte finns tillgänglig för att besvara studenternas 
frågor (Coates & Gormley, 1997; Yong et al, 1997; Yonge et al, 2002), påvisar Nehls et al 
(1997) en motsats, då studenterna upplever det existera god tid för handledning. Studenterna 
anser att utrymme finns för att skapa en relation, sitta ner och diskutera samt reflektera 
tillsammans med handledaren.  
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Lärares upplevelse av klinisk studenthandledning 
 
Enligt Coates och Gormley (1997) upplever lärarna att sjuksköterskans personlighet kan 
påverka handledarrollen. Om handledaren har en öppen och positiv inställning till sin roll, 
uppfattar lärarna att de även visar en positiv inställning till att ta emot studenter. Erfars en 
rädsla för ansvaret som sjuksköterska och handledare, kan detta spegla en negativ attityd till 
att ta emot studenter och att utveckla studenten. Andra faktorer som lärarna uppfattar kan 
påverka rollen som handledare, är om självförtroendet, kunskapen och kompetensen hos 
handledaren är bristfällig. Det kan leda till att studenten inte utvecklas i den grad som 
studenten själv önskat och satt upp kliniska mål för under sin utbildning, menar lärarna. 
 
En viktig aspekt som högskolelärarna upplever i sina arbetsuppgifter, är att finnas ute i den 
kliniska miljön i större utsträckning under studenternas kliniska praktik, (Griscti, Jacono & 
Jacono, 2005) för att just hjälpa studenterna integrera teori med praktik. Enligt Griscti et al 
(2005) indikeras, att högskolelärare med anställning enbart hos högskolan, upplever att de 
tillbringar mindre tid ute hos studenterna under deras kliniska praktik, till skillnad från 
kombinationslärare, som är både anställda av sjukhus och högskola, vilka upplever att de 
vistas mer tid ute hos studenterna. Med hänsyn till högskolelärarnas alla arbetsuppgifter 
upplever lärarna att de inte har den optimala tid för att finnas tillhands för studenterna och 
handledarna under den kliniska utbildningen, i den bemärkelsen som lärarna själva önskar 
(Coates & Gormley, 1997; Griscti et al, 2005). En rädsla av att kunna ha svar på allt från både 
studenter och handledare, är något som lärarna erfar som en påfrestning och en stressande 
faktor. Lärare som arbetar som kombinationslärare känner sig mer trygga i sin lärarroll när de 
besöker studenter och handledare ute på den kliniska praktiken, då de kontinuerligt blir 
uppdaterade och familjära med miljön. En skild uppfattning och åsikt finns hos lärare med 
anställning enbart hos högskolan, dessa upplever att de känner sig osäkra i rollen som 
utbildare, då de besöker studenten under klinisk praktik. Det beror enligt Griscti et al (2005), 
på bristande verksamhetsförankring och den ständigt förändrande kliniska miljön. Lärarna 
anser även att det är betydelsefullt att ha en god relation och nära kontakt med handledarna, 
då problem kan uppstå med studenten och dennes utveckling under den kliniska utbildningen.  
 
Coates och Gormley (1997) lägger tonvikten på, att högskolelärarens roll under klinisk 
utbildning är, att ge stöd åt både handledare och studenter, vilket Griscti et al (2005) också 
vill framhäva. Enligt Coates och Gormley (1997) upplever lärarna en klar konflikt mellan 
deras roll som lärare i klassrummet och rollen som lärare i klinisk miljö. Därför upplever även 
högskolelärarna, likvärdigt med handledarna, att deras roll måste klargöras och struktureras 
mer från högskolans säte. Rollen och ansvaret hos lärarna i den kliniska utbildningen måste 
underlättas för att möjliggöra det tänkta stödet till både studenter och handledare, vilket 
lärarna upplever starkt. Lärarna känner att det viktigaste med handledning är, att bekräfta den 
kunskap studenterna redan besitter. På denna punkt menar Coates och Gormley (1997), att 
studenterna själva inte har någon åsikt om det skulle vara ett viktigt perspektiv eller inte för 
utbildningen. Nehls et al (1997) menar att undervisa i klinisk miljö är även för lärarna en 
central roll i omvårdnadspraktiken. Lärarna upplever, genom att lära studenterna att tänka på 
hela patienten med ett holistiskt perspektiv, vilket är substantiellt för en god omvårdnad, 
utmynnar det i en högre professionalitet.  
 
”I mean, what is more important than helping the students learn, especially since my role is 

that of an educator in my department?” (Nehls et al, 1997, s 224).  
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Diskussion 
 
Metoddiskussion 
 
Vid artikelsökningen användes till största delen databasen Cinahl, som är en omvårdnadsdatabas. 
Med hänsyn till syftet, ansågs denna databas vara den mest relevanta på grund av att PubMed 
och Academic Search är mer medicinsk inriktade databaser. Det kan ses som en styrka i 
litteraturstudien att sökningarna i Pubmed och Academic Search resulterade i dubbletter och 
därmed säkerställde sökningarna från Cinahl. Allteftersom sökningarna fortlöpte i de olika 
databaserna upptäcktes att cirka en fjärde del av artiklarna återkom, därmed ansågs även en 
säkerställning vara gjord av sökningarna. I en del lästa abstrakt hänvisades det till ett projekt i 
England, project 2000. Det ansågs ligga ett intresse i att undersöka vad projektet innebar, 
därför valdes tre artiklar ut som beskrev resultatet av projektet. Vid artikelsökningen återkom 
en författare mer frekvent, varav en sökning gjordes speciellt på författarens namn och 
ämnesordet handledning. Författaren har skrivit ett flertal vetenskapliga artiklar och 
medverkat till utveckling av studenthandledning, vilket stärker det föreliggande arbetet. Vid 
sökningen påträffades ytterligare en artikel av författaren som nyttjades i resultatet. En annan 
författare som förekom ofta i sammanhanget var Myrick. På denna författare gjordes ingen 
enskild sökning och det kan ses som en svaghet. Med hänsyn till att inte tidsbegränsa urvalet 
av artiklarnas publikationsår, fanns en misstanke om att resultatet i litteraturstudien inte skulle 
bli dagsaktuell. Studiens tillförlitlighet styrks av att artiklarna påvisade liknande resultat, och 
försäkrade därmed varandra. 
 
Resultatdiskussion 
 
Resultatet visar på att forskning och förankring av nya rön är en utdragen process och att 
omfattande skillnader i klinisk studenthandledning, inte har upplevts de senaste åren, därmed 
anses att äldre material inte alltid är inaktuellt. Speciella bedömningsformulär utformade av 
Willman och Stoltz (2002) användes för att kvalitetsgranska resultatartiklarna. För att 
artiklarna skulle få bedömningen ”bra” krävdes att metoden med urvalsförförande, 
datainsamling och dataanalys skulle vara väl beskrivet samt att ett etiskt ställningstagande 
skulle ingå. Slutsatsen av resultatet skulle även återspegla syftet med studien som författarna 
till artiklarna hade, samt att bortfallsstorleken skulle vara beskriven. Bedömningen ”medel” 
fick artiklarna där urval, datainsamling eller analys inte beskrivits lika tydligt samt där det inte 
framgick endera bortfallsstorleken eller bortfallsanalys och inte heller något etiskt 
ställningstagande. I resultatet var tio studier gjorda med kvalitativ metod och åtta studier med 
kvantitativ metod. Utav dessa var två studier utförda med både kvalitativ och kvantitativ 
metod, vilket medförde att dessa studier gav en fördjupning och ett bredare resultat.  
 
I de kvalitativa studierna skiftade antalet deltagare mellan 6-44 personer och i de kvantitativa 
studierna varierade antalet deltagare från 16-1125 personer. Totalt beskrivs handledarnas 
upplevelse av klinisk studenthandledning i tio studier, studenternas upplevelse redovisas i 
elva studier samt lärarnas upplevelse belyses i tre studier. I alla studier var resultatet väl 
överensstämmande med författarnas syfte och resultatet presenterades klart och tydligt med 
ett logiskt sammanhang. I flertalet av de kvalitativa och kvantitativa studierna påträffades 
likartade resultat, vilket ger en hög tillförlitlighet i det föreliggande arbetet. För att få ett 
bredare resultat av lärarnas upplevelse av klinisk studenthandledning, kunde även en enskild 
sökning i de olika databaserna ha gjorts på just lärare och studenthandledning. Det kan ses 
som en svaghet i litteraturstudien att endast tre studier belyser lärarnas upplevelse. En annan 
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svaghet kan noteras då tre studier fått kvalitetsbedömningen ”medel”. En tanke som uppstår är 
om det kan bero på tidskrifternas layout, då författarna måste anpassa sin artikel efter antalet 
ord som tidsskriften kräver. Detta kanske resulterar i att författarna väljer att skildra sitt 
innehåll och resultat istället för att tydligt beskriva bortfallsanalys och storlek. En av de 
kvantitativa studierna var longitudinell och beskrev studenternas uppfattning av handledning i 
klinisk praktik under deras treåriga sjuksköterskeutbildning.  
 
Handledarens upplevelse av klinisk studenthandledning 
 
Handledning kan ses vara en fördel för sjuksköterskorna, då de upplever handledningen som 
en utmaning och ett tillfälle att lära sig (Pfeil, 1999) samt vidareutveckla förmågan av 
pedagogisk undervisning (Yonge & Myrick, 2004). Fördelarna med handledning kan vara 
svåra att se med hänsyn till de nackdelar som också handledning upplevs medföra. Bland 
annat bristen på tid, ökad arbetsbelastning, överarbete samt den stress det kan innebära att 
vara handledare, gör det svårt att överblicka fördelarna. När handledning i sig upplevs vara en 
konst kan det inte anses vara självklart för alla sjuksköterskor att vara lämpade för denna 
uppgift (Coates & Gormley, 1997).  Sjuksköterskorna bör kräva, att de först ska ha en formell 
akademisk utbildning i handledning innan de tar emot studenter, för att kvalitetssäkra den 
kliniska utbildningen för studenten. Ett nekande leder däremot till att handledarna inte 
uppfyller kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor. Det kan ytterligare 
diskuteras, om sjuksköterskan blir handledare emot sin vilja, kan det innebära att 
sjuksköterskorna upplever en negativ inställning till handledning, vilket påverkar det slutliga 
resultatet för studenten.  
 
Idag kan det tyckas att det finns väl utformade riktlinjer och definitioner av klinisk 
handledning (Europaparlamentet 2002; Socialstyrelsen 2005; Högskolelagen 2006:173; 
Studiesociala kommittén 2006) och vetskap om vad som krävs för att handledning ska uppnå 
ett gott resultat. Det uppstår då en frågeställning, vad är det som gör att handledare inte 
utvecklar förmågan att handleda, i form av en akademisk handledarutbildning som 
rekommenderas av bland annat Myrick och Barrett (1994), Kaviani och Stillwell (2000) samt 
Pilhammar Andersson (2003)? Kanske är det så att handledarna upplever att de kommer att få 
fler studenter att handleda, vilket medför merarbete, eller också kanske det beror på att det 
inte avsätts tid och avlastning från verksamhetscheferna, vilket resulterar i att handledarna 
inte upplever det vara värt mödan att handleda studenter. Samtidigt uppstår en förundran, när 
det klart och tydligt i kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor står, att 
yrkeskategorin ska utföra och ha en förmåga att handleda studenter och medarbetare. 
Pilhammar Andersson (2003) rekommenderar 60 högskolepoäng i omvårdnad samt en 
yrkeserfarenhet på minst två år, för att handledaren skall ha tillräcklig kompetens. Det uppstår 
då ett problem för de nyutexaminerade sjuksköterskorna att förhålla sig till 
kompetensbeskrivningen, när det föreslås en formell akademisk handledarutbildning (Myrick 
& Barret, 1994; Kaviani & Stillwell, 2000; Pilhammar Andersson, 2003). Dessa två 
perspektiv motsäger varandra och att handledarna upplever rollen som diffus och otydlig 
råder det ingen tvekan om. Det kan även tyckas märkligt att kompetensbeskrivningen påpekar 
att alla färdigutbildade sjuksköterskor skall ha förmågan att handleda studenter, i och med att 
handledning upplevs vara en konst och inte en självklar uppgift! Det kan önskas att 
handledarutbildningen borde vara obligatorisk för alla utövande sjuksköterskor. 
 
Då handledarna uttrycker att de själva upplever rollen som diffust klarlagd (Hallett et al, 
1995a; Coates & Gormley, 1997; Yonge et al, 2002), resulterar det i att studenten inte erhåller 
den kvalitet på den kliniska utbildning som är tänkt, eftersom handledarna inte vet vilka mål 
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och förväntningar högskolan kräver (Landmark et al, 2003). Detta leder till att handledarna 
upplever en osäkerhet i rollen, som i sin tur påverkar studenten och därmed också 
handledningen negativt. Trots att riktlinjer och definitioner är välutformade för klinisk 
handledning, kan det diskuteras om de är utformade för praktisk tillämpning, då handledarna 
uttrycker rollen som otydlig. 
 
Det gäller som handledare att ge studenten tillit och förtroende, för att medverka till att 
studenten ökar sitt självförtroende vilket skall utmynna i att studenten vågar ta egna 
omvårdnadsbeslut som gynnar patienten (Nehls et al, 1997). Myrick och Barrett (1994) menar 
att den ideala förutsättningen för handledningsmodellen är, en en-till-en relation som förser 
effektiv utlärning från handledare, respektive inlärning för studenten. Det kan också upplevas 
som en trygghet att enbart ha en handledare, som vet vilka studentens styrkor och svagheter 
är, och utifrån dem vidareutvecklar studentens färdigheter. Därför anser författarna att det är 
av största vikt att studenten har samma handledare under hela den kliniska utbildningen. 
Författarna påtalar även att den ideala förutsättningen skiljer sig ifrån hur verkligheten 
tenderar att vara, där handledare mer eller mindre väljs ut beroende på om de är tillgängliga 
under den period som studenten utför sin kliniska utbildning. Det tas inte hänsyn till om 
sjuksköterskan som ska handleda, innehar den kompetens som tidigare rekommenderats av 
Myrick och Barrett (1994), Kaviani och Stillwell (2000) samt Pilhammar Andersson (2003). 
Det kan vidare resoneras, om det är en för eller nackdel med endast en handledare, då 
studenten kan gå miste om andra synvinklar och perspektiv som kan gynna utveckling i rollen 
som sjuksköterska.  
 
I och med att vårdhögskolorna förstatligades 2002 (Pilhammar Andersson, 2003), förändrades 
handledarnas förhållande, där det ställdes högre krav med utbildning på handledarna. Att 
ständigt ha en följeslagare i form av en student kan upplevas som en påfrestning för 
handledaren (Yong et al, 2002). Denna påfrestning och stress kan kanske leda till, att 
handledarna inte upplever det vara motiverande att ha en student med sig, då handledningen 
konkurrerar med resten av omvårdnadsrutinerna. För att inte tappa motivationen eller viljan 
hos handledarna att ta emot studenter, är det viktigt att avdelningscheferna avsätter tid och 
extra personal för att underlätta och möjliggöra en god handledning. Enligt Flemme (2006), 
utgår en viss ersättning per vecka från staten till landsting i olika regioner, sedan 
vårdhögskolorna förstatligades år 2002. Ersättningen är dels till för användning av kliniska 
utbildningsplatser till studenter samt till utbildning av handledare. Det föreligger ett intresse 
av att veta hur den ekonomiska ersättningen från staten disponeras på respektive avdelning 
samt om pengarna verkligen används till rätt syfte och ändamål. 
 
Handledarna känner att kommunikationen mellan högskolan och handledarna själva, har en 
betydande funktion för handledningen (Yonge et al, 1997). Kontakten kan klargöra uppgiften 
som handledare och minska osäkerheten hos sjuksköterskorna. Däremot kan en bristfällig 
kommunikation, generera i att handledarna själva utformar riktlinjer och mål för studenterna 
(Hallett, 1995a). Det kan medföra att högskolan syfte och mål med den kliniska utbildningen 
inte resulterar i vad som är tänkt och kan vidare ses som en kvalitets sänkning av den kliniska 
utbildningen. Med tanke på att högskolan har ett syfte med den kliniska utbildningen är det 
också av stor vikt att de kontrollerar, att dessa mål och förväntningar följs av handledarna. Ett 
närmare samarbete och kommunikation med varandra hade givit ett resultat av att högskolans 
mål och förväntning efterföljdes, samtidigt som handledarna får en klarare syn på vad som 
krävs av dem själva, även vilket ansvar de har för studentens inlärning. 
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Studenternas upplevelse av klinisk handledning 
 
Under den kliniska utbildningen är det viktigt att låta studenten delta och utföra 
omvårdnadsmoment (Morgan, 2002), för att det slutligen skall resultera i ett eget självständigt 
utförande som också Högskolelagen (2006:173) beskriver. I brist på tid hos handledaren kan 
det finnas en risk att handledaren själv utför momenten, då detta är mindre tidskrävande. 
Konsekvensen blir att studenten drabbas, och inte utvecklas och växer i den yrkesroll som 
yrket kräver (Myrick & Yonge, 2004). Om tiden inte finns tillgänglig för studenterna, att få 
utrymme att självständigt öva omvårdnad, som ger en praktisk färdighet och ett ökat 
självförtroende, föreligger det ett dilemma då samhället skall kunna producera kompetenta 
sjuksköterskor som efterfrågas i vården. En svensk studie (Löfmark et al, 2001) visar, att 
studenterna upplever sig vara oberoende av handledning under den kliniska praktiken. Det 
kan ifrågasättas om anledningen till detta är att högskolelärarna i Sverige, förbereder och 
vägleder studenterna såpass väl för den kliniska praktiken att just denna upplevelse från 
studenterna uttrycks. Till skillnad från andra studier i andra länder, där studenterna uttrycker 
att de är i behov av handledning (Berman, 2000; Morgan, 2002) för att utveckla sin 
självkännedom och professionella växt. Det kan argumenteras om studenterna i Löfmarks 
studie, anser sig vara oberoende av handledning, dels som tidigare nämnts eller kan det också 
bero på att de svenska studenterna har en sämre självkännedom, vad gäller styrkor och 
svagheter, vilket kan resultera i att de inte upplever sig vara i behov av handledning. 
 
Det beskrivs av Berman (2000) i resultatet att studenter upplever ett dilemma i att applicera 
den teoretiska kunskapen i praktiken. En bättre samverkan mellan högskola och handledarna, 
hade underlättat detta problem menar Berman (2000) vidare. Problemet har betonats under 
flera år och det kan tyckas märkligt, att resultatet visar, att lite utveckling har skett på denna 
front. Detta kanske är avhängigt på att lärarna upplever att de inte har mer tid till att tillbringa 
ute i den kliniska praktiken eller möjligen beror det på, att både handledare och lärare har fått 
ökade arbetsuppgifter under åren som leder till denna stagnation. Den tänkta 
sammanflätningen, av teoretisk kunskap och praktisk färdighet som är nödvändig för att 
uppnå den breda kompetens som handledarna uttrycker studenterna är i behov av i sitt 
kommande yrke (Nehls et al, 1997), blir inte ändamålsenlig. 
 
Lärarnas upplevelse av klinisk studenthandledning 
 
För att den kliniska utbildningen ska utvecklas, är det viktigt att arbetsuppgifterna för 
kombinationslärare inte blir för överväldigande, utan att det skapas tid för dessa att besöka 
och stödja både handledare och studenter ute i den kliniska miljön. Griscti et al (2005) 
poängterar att dessa lärare känner sig otillräckliga, då dilemmat uppstår mellan att hinna med 
arbetsuppgifterna på högskolan och arbetsuppgifterna i den kliniska praktiken samtidigt. Detta 
kan lätt leda till två heltidstjänster, som kan resulterar i utbrändhet (Pilhammar Andersson, 
1997). Om den kliniska utbildningen ska generera i en högre kvalitet, gäller det också att 
lärarnas arbetsuppgifter reduceras och att det prioriteras mer tid ute i den kliniska 
utbildningen, vilket gäller både kombinationslärare och lektorslärare. Lärarna upplever att 
även deras roll måste klargöras och definieras (Coates & Gormley, 1997), vilket kan anses 
vara en självklarhet, för att lärarna inte ska bli passiva och enbart lägga över ansvaret av 
klinisk utbildning på handledaren (Myrick & Barrett, 1994). Genom att skapa ett närmare 
samarbete, där läraren oftare är ute i praktiken med studenter och handledare blir följden 
också, att den teoretiska och praktiska klyftan reduceras. Detta genererar i att lärarna får en 
bredare verksamhetsförankring. 
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Genom att fastställa den kunskap studenterna innehar, som upplevs av lärarna var en väsentlig 
faktor i handledning (Coates & Gormley, 1997), kan det förundras över att lärarna i sin tur då 
inte befinner sig mer ute i den kliniska praktiken och hjälper studenten att säkerställa 
appliceringen av teoretisk kunskap till praktisk skicklighet. Återigen är tid den avgörande 
faktorn. Avsatt tid för handledning, är något som måste prioriteras, då kvaliteten på den 
kliniska utbildningen är viktig. I framtiden kommer behovet av kompetent personal inom 
vården att öka, med tanke på ett generationsskifte. Det är på tiden, att klinisk 
studenthandledning lyfts och att rollen för handledare och lärare struktureras och klargörs!     
 

Konklusion 
 
Klinisk studenthandledning är en förutsättning för att studenten skall stärka och förbättra den 
individuella och professionella kompetensen. För att försäkra en hög kvalitet på den kliniska 
utbildningen krävs, att alla parters upplevelser av handledning tas i beaktning. 
Handledarrollen är för otydlig och ostrukturerad för att sjuksköterskan skall få grepp om vad 
högskolan förväntar sig av handledaren. En mer definierad och tydlig roll för handledaren, ger 
sjuksköterskan stärkt yrkesidentitet och en kvalitetssäkring för studenten i klinisk utbildning. 
Därmed är det absolut nödvändigt, att avsätta mer tid för handledning, än vad det görs idag, 
för att få en mer effektiv och lyckad inlärning. 
 

Implikation 
 
Utbildning till klinisk studenthandledare bör vara en inordnad del i sjuksköterskeutbildningen, 
vilket kan resultera i att studenten ger en bättre omvårdnadskvalitet. Fortsatt forskning anses 
vara nödvändig, för att klargöra handledarrollen och definiera riktlinjer till praktisk 
tillämpning. 
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Artikelöversikt     Bilaga 1 

Publikationsår Författare Titel Syfte Metod Slutsats Vetenskaplig 

Land       Urval   kvalitet 

2000 Berman L Dilemmas in Teaching Undersöka hur stor klyftan Kvalitativ  Att utbilda sig till sjuksköterska Bra 
USA   Caring: An "outsider´s"  mellan teoretisk kunskap etnografisk  är att lära sig bli en person    
    Perspective. och praktisk färdighet är hos observations- som engagerar sig i att vårda   
      studenter i klinisk miljö. Studie 1g/v  andra. I de flesta professioner   
        under en termin är det viktigt att applicera teori   
          med kliniska färdighet. I    
          omvårdnad är det helt    
          avgörande.   
1997 Byrd C Y Student and Preceptor Identifiera faktorer som både  Kvantitativ En lyckad inlärningsrelation Bra 
USA Hood L Preceptions of Factors handledare och studenterna studie kräver effektiv kommunikation   
  Youtsey N in a Successfull anser vara mest viktiga för n = 74 och undervisningsteknik. När   
    Learning Partnership. en lyckad inlärningsrelation 32 handledare studenter och handledare delar   
      och fastställa eventuella 42 studenter åsikt och uppfattning om   
      skillnader.   faktorer som är viktiga för   
          utvecklingen uppstår en lyckad   
          relation.   
1997 Coates V E Learning the practice Undersöka uppfattningar om Kvalitativ & Rollen som handledare måste Bra 
England Gormley E of nursing: views about handledarrollen utifrån Kvantitativ klargöras för att möjliggöra   
    preceptorship handledare, studenter, lärare studie   handledarens funktion.    
      samt chefers perspektiv, för n= 91 Klinisk utlärning av studenter    
      att utveckla den kliniska  15 studenter i framtiden är för viktigt för    
      in/utlärningen till studenter i 62 handledare att ignorera.   
      framtiden. 4 avd.chefer     
        2 samordnare     
        8 lärare     
 
 



 

 
 

2005 Griscti O The Nurse Educator´s Utforska i vilken utsträckning Kvalitativ & Studien visar att lärarna har Bra 
Malta Jacono B clinical role. sjuksköterske- lärare från Kvantitativ dubbla roller, både akademiskt   
  Jacono J   Malta engagerar sig i  studie  och kliniskt, vilket är tids-   
      studenters kliniska utbildning. n = 15 krävande. Lärarna önskar   
      Vårdpersonals uppfattningar kvalitativ själva kunna spendera mer tid   
      om vilka faktorer som 5 lärare i den kliniska miljön men andra   
      möjliggör samt hämmar 5 kliniklärare uppgifter tar för mycket tid.   
      lärarens roll i studentens 5 studenter Med tanke på indragna tjänster   
      kliniska utbildning.   av lärare världen över kan man   
        n = 16 dra slutsatsen att tidsbristen   
        kvantitativ för lärare att vara ute i klinisk   
        lärare miljö kommer förvärras. Därav   
          behövs en tätare kontakt mellan   

          skola och sjukhus.   

1991 Griswold Peirce A Preceptorial Student´s Undersöka hur studenterna Kvalitativ Studien påvisar ingen större Bra 
USA   View of their Clinical  upplever handledning deskriptiv studie skillnad i upplevelse på första   
    Experience i klinisk praktik och om n = 44 respektive andra års    
      skillnader i upplevelser finns 1:a års = 29 studenters erfarenheter.   
      hos första års studenter 2:a års = 15 Studien avslöjar hur upp-   
      respektive andra års studenter.   levelsen av den kliniska   
          praktiken blir, beror på vad    
          skola, sjukhus och studenten   
          själv bidrar med samt hur    
          parterna samarbetar.   
1997 Hallett C E Managing change in Få verksamhetschefernas  Kvalitativ Verksamhetscheferna var Bra 
England    nurse education: the synpunkt på iscensättning av studie förbundna med att se till    
    introduction of Project Projekt 2000. n = 15 behoven hos studenterna,   
    2000 in the    verksamhets- ansvar att skydda sina    
    community.   chefer anställda från stress och stor   
          arbetsbörda samt ansvara för   
          patienternas säkerhet.   
 
 
 



 

 
 

1995 Hallett C E The time commitment Att beskriva och kartlägga Kvantitativ För att säkerställa Bra 
England Hillier V F of the community vilka problem som kommun- RCT-studie studenterna en god upplevelse   
  Orr J nursing service to sjuksköterskor stötte på i n = 1125 av sin praktik i kommunen,   
  Butterworth T Project 2000 början av Projekt 2000. handledare utan att omvårdnaden av    
          patienten blir lidande, krävs   
          resurser och tillräckligt med   
          personal.   
1995 Hallett C E Implementation of Kartlägga upplevelserna av Kvalitativ Svårigheter som upplevdes Bra 
England  Williams A Project 2000 in the  Projekt 2000 hos både studie var brist på tid, dålig   
  Orr J community: a new studenter och kommunal- n = 32 kommunikation med högskola   
  Butterworth T prespective on the anställd personal. 14 handledare samt dålig förberedning i form    
  Collister B community nurse´s    12 studenter av handledarkurser. Det ledde    
    role.   6 hälsoplanerare till att handledarna själva   
          utformade kliniska riktlinjer   
          för studenterna.   
2003 Landmark TH B Clinical supervision -  Att beskriva sjuksköterskors Kvalitativ Sjuksköterskorna är osäkra Bra 
Norge Storm Hansen G factors defined by definition av faktorer som studie på kraven och ansvaret som    
  Bjones I nurses as influential påverkar kompetensen och n = 20 de förväntas att uppfylla i   
  Böhler A upon the development skickligheten i student- handledare rollen som handledare. De    
    of comåpetence and handledning.   önskar en klarlagd definition   
    skills in supervision.     av vilka förväntningar skola   
          och arbetsgivare har när det    
          gäller den kliniska    
          handledningen för studenter.   
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

2001 Löfmark A Student nurse´s  Att beskriva studenters Kvantitativ Majoriteten av studenter ansåg Bra 
Sverige Carlsson M perception of uppfattning av  longitudinell sig själva som oberoende av   
  Wikblad K independence of självständighet under deras studie över 3 år handledning både första och   
    supervision during första och sista kliniska År 1 n = 60 sista året i sin kliniska praktik.   
    clinicla nursing practice. praktikperiod. Utforska  År 3 n = 48 Det fanns skillnader i att få    
      till vilken grad de har haft studenter möjlighet att öva vissa   
      möjlighet att träna olika    moment vilket visar en av-   
      moment.   vikelse i avsikten med    
          utbildningen och den    
          erfarenhet som studenterna     
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